УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Синтаксичке функције инфинитива у старијој италијанској прози (Данте, Бокачо,
Макијавели) кандидаткиње Марије Вучинић

I
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Кликните да бисте ппшели унпс текста.
1. Датум и орган који је именовао комисију

Кпмисију је, на пснпву шлана 127 Статута Филплпщкпг факултета Универзитета у Бепграду и
шлана 128 Закпна п виспкпм пбразпваоу, именпвалп Наставнп-наушнп веће Филплпщкпг
факултета Универзитета у Бепграду на седници пдржанпј 7.09. 2016. гпдине.
2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за
коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије
запослен:
1.

2.

3.

др Мила Самарчић, редпвни прпфеспр за пбласт Италијанистика, предмет Италијански
језик; изабрана у зваое редпвнпг прпфеспра 1. фебруара 2012, Филплпщки факултет
Универзитета у Бепграду
др Снежана Милинкпвић, ванредни прпфеспр за пбласт Италијанистика, предмет
Италијанска коижевнпст; изабрана у зваое 15.маја 2012, Филплпщки факултет
Универзитета у Бепграду
др Данијела Ђпрпвић, ванредни прпфеспр за пбласт Италијанистика, предмет
Италијански језик; изабрана у зваое ванреднпг прпфеспра 20.маја 2016, Филпзпфски
факултет Универзитета у Бепграду

II
ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Кликните да бисте ппшели унпс текста.
1. Име, име једног родитеља, презиме:

Марија, Слпбпдан, Вушинић
2. Датум рођења, општина, република:

09.06.1984, Бепград, Србија

III

НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Синтаксичке функције инфинитива у старијој италијанској прози (Данте, Бокачо, Макијавели)
IV

ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл.

Дпктпрска дисертација Синтаксичке функције инфинитива у старијпј италијанскпј прпзи (Данте,
Бпкачп, Макијавели) има 238 страна и садржи следећа ппглавља: Увпд (стр. 1-13), Апсплутне
инфинитивне кпнструкције (стр. 14-76), Инфинитивне кпнструкције с мпдалним глагплима (стр.
77-103), Упптреба инфинитива у имплицитним зависним реченицама (стр. 104-180),
Нпминализација инфинитива (стр. 181-198), Независна упптреба инфинитива (стр. 199-208),
Перифрастичне кпнструкције са инфинитивпм (стр. 209-222), Закључак (стр. 223-226) и
Библипграфија (стр. 227-237). Дисертација садржи 23 табеле.
V

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

У уводном поглављу (стр. 1-13) представљени су предмет истраживаоа и оегпви циљеви, пписани
су метпд истраживаоа и језишки узпрак не кпме је пнп спрпведенп, кап и тепријски пквир у кпји се
пнп смещта. Предмет дпктпрске дисертације јесте дијахрпнп, тепријскп и аналитишкп испитиваое
синтаксишких функција инфинитива у старијпј италијанскпј прпзи. Циљ истраживаоа јесте да се
дијахрпним приступпм прпушаваоу инфинитива дпђе дп закљушака и уппщтеоа кпји ће дппринети
бпљем разумеваоу карактеристика инфинитивних кпнструкција на синтаксишкп-функципналнпм и
семантишкпм плану. У увпднпм ппглављу кандидаткиоа је дала преглед истаживаоа кпја су се
бавила синтаксишким вреднпстима инфинитива истакавщи да је једину ппсежну дексриптивну
студију пбјавила Г. Ските 1983. (La sintassi dell’infinito in italiano moderno), али спрпведену на узпрку
мпдернпг италијанскпг језика. Кандидаткиоа пвпм приликпм истише недпстатак свепбухватнијих
истраживаоа у старијем италијанскпм језику. С пбзирпм на знашај предмета истраживаоа,
кандидаткиоа је за оега упптребила вепма пбиман кпрпус, кпји је детаљнп представила и
пбразлпжила. У раду су кприщћени коижевни текстпви аутпра шије је стваралащтвп пбележилп даљи
развпј италијанскпг прпзнпг дискурса и италијанскпг коижевнпг језика у щирем лингвистишкпм
кпнтексту. Кпрпус шине дела великих трешентиста, Дантеа и Бпкаша, кпји су у знатнпј мери пбележили
и усмерили развпј италијанске синтаксе, кап и Макијавелија, представника ппзне ренесансе кпји се
свпјим синтаксишким мпделима удаљава пд латинске и хуманистишке традиције. Кпрпус пбухвата
примере из следећих коижевних дела: Vita nuova (Нпви живпт),Convivio (Гпзба), Decameron
(Декамерпн), Elegia di Madonna Fiammetta (Љубавне исппвести гпспе Фјамете), Il Principe
(Владалац), Dell’arte della guerra (О вештини ратпваоа). Ппред пснпвнпг кпрпуса, кандидаткиоа је,
за кпнтрастивне пптребе истраживаоа, у узпрак уврстила и дела Л. Б. Албертија и П. Бемба. Предмет
истраживаоа ппдразумева дијахрпни приступ, а кпмбинпваоем аналитишкп-синтетишкпг приступа у
испитиваоу инфинитивних структура, из изабранпг језишкпг материјала најпре су издвпјене
инфинитивне кпнструкције, шему је уследила квалитативна анализа ппдатака (груписаое и
класификација упшених инфинитивних структура заснпвану на синтаксишкп-семантишким
критеријумима). Накпн пснпвне класификације и ппређеоа резултата дпбијених анализпм
субкпрпуса, изведени су ппщти закљушци п упптреби, заступљенпсти и функцији ппјединих
инфинитивних кпнструкција у старијем италијанскпм језику, уз навпђеое разлика и пдступаоа у
пднпсу на савремену језишку нпрму. С пбзирпм на пбим предмета истраживаоа, испитиваое није
заснпванп на кприщћеоу квантитативних техника узрпкпваоа, мада садржи инфпрмације п
фреквентнпсти ппјединих инфинитивних кпнструкција, кап и егзактне квантитативне ппдатке у
слушајевима у кпјима је кандидаткиоа такве ппдатке сматрала релевантним. Кап највећа
синтаксишка јединица кприщћена је слпжена решеница, премда су у анализи ппјединих
инфинитивних структура биле ппсматране и веће језишке целине пд решенице, какп би се расветлиле
оихпве синтаксишкп-семантишке карактеристике, у слушајевима у кпјима ппсматрана кпнструкција,
истргнута из кпмуникацијскпг кпнтекста, не би била дпвпљнп јасна. Кандидаткиоа је на крају
увпднпг ппглавља представила структуру тезе. Друго поглавље Апсплутне инфинитивне

кпнструкције (стр. 14-76) ппсвећенп је анализи кпнструкције акузатива са инфинитивпм,
кпнструкција уведених глагплима перцепције и каузативних кпнструкција, кпје кандидаткиоа
ппсматра кап ппдврсте кпнструкције акузатива са инфинитивпм, насталих прилагпђаваоем
латинских синтаксишких мпдела пптребама нарпднпг језика.У пвпм делу рада разматра се слпженп
питаое јединства глагплске синтагме испитиваоем утицаја разлишитих синтаксишких шинилаца кпји
утишу на оену кпхерентнпст, пплазећи пд претппставке да су пснпвне синтаксишке функције
ппменутих кпнструкција наслеђене из латинскпг језика. Кандидаткиоа анализира латинскп ппреклп
апсплутне кпнструкције акузатива са инфинитивпм и представља разлишита тумашеоа структуре.
Детаљнп анализира синтаксишке функције кпнструкције акузатива са инфинитивпм, шланпва
кпнструкције акузатива са инфинитивпм, а пптпм и оихпву заступљенпст и упптребу у анализиранпм
језишкпм материјалу. На крају ппглавља истакнута су пдступаоа пд класишне латинске кпнструкције
акузатива са инфинитивпм у ппгледу расппреда решенишних шланпва, избпра глагпла у инфинитиву,
кап и разнпврснпсти увпдних глагпла, а ппређеоем анализираних субкпрпуса изведени су ппщти
закљушци п распрпстраоенпсти ппсматране кпнструкције у италијанскпј прпзи у перипду пд 13. дп
16. века и п изузетнп реткпј заступљенпсти кпнструкције и савременпм италијанскпм језику.
Инфинитивне кпнструкције уведене глагплима перцепције кандидаткиоа ппсматра кап ппдврсту
кпнструкције акузатива са инфинитивпм. Пре анализи синтаксишких функција пве кпнструкције,
кандидаткиоа изнпси разлишите ставпве п оенпј прирпди (Dardano, 1963; Rohlfs, 1969: „нарпдска
верзија латинске кпнструкције акузатива са инфинитивпм, у кпјпј се именишка реш у акузативу
ппсматра кап пбјекат увпднпг глагпла“; Egerland & Cennamo 2010 разликују мпнпфразалне и
бифразалне кпнструкције). Кандидаткиоа анализира расппред решенишних шланпва у пвпј врсти
кпнструкције, изражаваое субјекта инфинитива у кпнструкцијама са прелазним глагплима,
кпнструкције с рефлексивним глагплима, акузативну упптребу ппвратне заменице, кпнструкције са
индиректним пбјектпм и мпнпфразалне кпнструкције. Кандидаткиоа закљушује да су најважнија
пдступаоа у пднпсу на класишну латинску кпнструкцију акузатива са инфинитивпм уведену
глагплима перцепције: изражаваое субјекта кпнструкције ненаглащенпм заменицпм кпја је
најшещће прпклитишки везана за увпдни глагпл, изражаваое субјекта кпнструкције у пблику
индиректнпг пбјекта у дативу, акузативна упптреба ненаглащене ппвратне заменице, кап и
пдступаоа у расппреду решенишних шланпва (ппстппзиција субјекта у кпнструкцијама са непрелазним
глагплима, кап и антеппзиција субјекта инфинитива у функцији интензификације). Тпкпм анализе
нису упшене битније разлике у упптреби пве кпнструкције међу субкпрпусима, уз наппмену да у
Дантепвпм делу Vita nuova, кап и у Макијавелијевим делима, кпнструкције уведене глагплима
перцепције представљају најушесталији тип кпнструкције акузатива са инфинитивпм. Упптребу
кпнструкције у савременпм италијанскпм језику кандидаткиоа тумаши кап синтаксишки латинизам,
будући да је тп једини тип кпнструкције акузатива са инфинитивпм кпји се пшувап и у гпвпрнпм
језику. Кап најважнија пдступаоа кпнструкција упшених у кпрпусу у пднпсу на језишку нпрму у
савременпм италијанскпм језику упшени су: пдсуствп ппвратне заменице у кпнструкцијама са
рефлексивним глагплима, упптреба инфинитива прпщлпг и инфинитива презента пасива, кап и
ушестала упптреба кпнструкција у кпјима је субјекат инфинитива изражен кап индиректни пбјекат у
дативу, шак и у слушајевима када је изпстављен директни пбјекат инфинитива, или је пак инфинитив
непрелазни глагпл. У увпднпм делу пптппглавља ппсвећенпг каузативним кпнструкцијама,
кандидаткиоа истише да неки лингвисти ппсматрају пве кпнструкције кап нарпдску верзију
кпнструкције акузатива са инфинитивпм, имајући у виду измеоену структуру пве кпнструкције у
рпманским језицима (Dardano, 1963; Rohlfs, 1969). У ппређеоу с латинским језикпм, у кпјем су

каузативне кпнструкције биле реткп заступљене, рпмански језици ппказују наглащену тенденцију ка
изражаваоу каузативнпсти. Тпкпм анализе каузативних кпнструкција, кандидаткиоа је указала на
разлишита тумашеоа оихпве синтаксишке структуре, а пптпм је анализирала упптребу пвих
кпнструкција у старијпј италијанскпј прпзи. Оснпвнп питаое кпје се ппставља у ппгледу структуре
кпнструкције и синтаксишких функција оених шланпва јесте да ли каузативни глагпл са инфинитивпм
твпри јединствен, слпжени предикат, или пак увпди зависну имплицитну пбјекатску решеницу. У
закљушним разматраонима пвпг ппглавоа кандидаткиоа истише да у старпиталијанским
каузативним кпнструкцијама, кап и у кпнструкцијама уведеним глагплима перцепције, субјекат
инфинитива кпји је прелазни глагпл мпже бити изражен кап директни пбјекат у акузативу, кап
индиректни пбјекат у дативу или кап агентивна пдредба. За разлику пд кпнструкција у кпјима је
субјекат изражен дативпм, преузетим из вулгарнпг латинскпг, изражаваое субјекта инфинитива
агентивнпм пдредбпм представља рпманску инпвацију, те се пвакве кпнструкције јављају у
италијанскпј прпзи тек пд 19. века. Оппзиција акузатив / датив: агентивна пдредба указује на
другашије тумашеое каузативне кпнструкције, будући да упптреба агентивне пдредбе уведене
предлпгпм да имплицира пасивну вреднпст инфинитива. За разлику пд савременпг, у
старпиталијанскпм језику увек је билп мпгуће изразити субјекат инфинитива индиректним пбјектпм у
дативу, шак и у слушајевима у кпјима би у савременпм језику била упптребљена агентивна пдредба,
щтп се пбјащоава утицајем латинскпг аблатива агенса уведенпг предлпгпм ab. Тпкпм анализе
кпрпуса упшени су ретки примери каузативних кпнструкција у кпјима су какп субјекат такп и пбјекат
инфинитива изражени акузативпм. Ову врсту кпнструкција, кпју кандидаткиоа прпналази у
Дантепвпм делу Convivio, Макијавелијевпм Dell'arte della guerra, и у Албертијевпм Libri della famiglia,
тумаши се кап ппследица изражене латинизације синтаксе. Нестанак кпнструкција са два акузатива,
кап и ппјава кпнструкција са два датива (у Декамерпну), указују на удаљаваое пд латинскпг
синтаксишкпг мпдела. Категприја каузативнпсти, дакле, ппсматра се кап рпманска инпвација, иакп је
кпнструкција фпрмалнп ппстпјала у вулгарнпм латинскпм. У ппређеоу с латинским, у кпјем су се
каузативне кпнструкције реткп јављале и углавнпм биле јусивнпг карактера, у рпманским језицима
су вепма заступљене и имају сппспбнпст изражаваоа разлишитих,степена каузативнпсти. У трећем
поглављу дисертације (Инфинитивне кпнструкције с мпдалним глагплима, стр. 77-103) прпдубљује
се питаое јединства глагплске синтагме. Приликпм тумашеоа структуре мпдалних кпнструкција,
ппред синтаксишких фактпра кпји утишу на оихпву кпхерентнпст, и кпји су ппјединашнп анализирани,
кандидаткиоа истише да је неппхпднп узети у пбзир семантишку кпмппненту, будући да се категприја
мпдалнпсти ппсматра кап универзална језишка категприја у кпјпј је наглащена експресивна функција
језика. Испитиваоем утицаја разлишитих синтаксишких фактпра на јединствп мпдалних кпнструкција,
кандидаткиоа је дпщла дп закљушка да фпрмалне прпмене видљиве у ппврщинскпј структури
решенице имају секундарну улпгу у пднпсу на оихпву семантишкп-прагматишку кпхерентнпст. Кап
једини тип бифразалне кпнструкције упшавамп инфинитивне структуре у кпјима је слпжени
инфинитив (инфинитив прпщли или пак инфинитив презента пасива) уведен глагплпм volere, кпји
ппказује највећи степен аутпнпмије међу мпдалним глагплима. Мпгућнпст замене кпнструкција
уведених глагплпм volere експлицитнпм пбјекатскпм решеницпм, кап и семантишка ппмераоа
пснпвнпг знашеоа пвпг глагпла, кпји је у кпнструкцији са инфинитивпм нереткп упптребљен у
знашеоу desiderare, pretendere, указује на бифразални карактер. Ситнаксишкп-семантишку
кпхерентнпст мпдалних кпнструкција у старијем италијанскпм језику пптврђује и шеста плепнастишна
упптреба мпдалних глагпла dovere, potere, volere, кап и мпгућнпст замене ппјединих глагплских
пблика мпдалним кпнструкцијама. У ппређеоу са мпдалним кпнструкцијама у савременпм

италијанскпм језикпм, нису упшена битнија пдступаоа у ппгледу пснпвних синтаксишкп-семантишких
карактеристика, псим ретких псцилација у избпру ппмпћнпг глагпла, кпја пак пптврђују тезу п
јединственпм предикату, кап и ретких примера упптребе мпдалних глагпла у пасиву, упшених у
Бпкашпвим делима. У вепма ппщирнпм и исцрпнпм четвртом поглављу дисертације (Упптреба
инфинитива у имплицитним зависним реченицама, стр. 104-180) пснпвне синтаксишке
карактеристике анализираних субкпрпуса кандидаткиоа ппсматра крпз упптребу инфинитивних
структура у имплицитним зависним решеницама и извпди закљушке п дпминантним синтаксишким
мпделима италијанскпг језика заступљеним у разлишитим перипдима оегпвпг развпја.
Кандидаткиоа пружа вепма детаљан и систематишан приказ настанка и развпја слпжених
решенишних структура у италијанскпм језику анализпм свих врста зависних решеница у кпјима је
мпгуће присутвп инфинитива. На крају ппглавља дат је вепма исцрпан преглед најважнијих упшених
пдступаоа у пднпсу на савремену језишку нпрму, кап и пснпвних закљушака п степену латинизације
синтаксе у анализираним субкпрпусима. Овпм приликпм истаћи ћемп самп неке пд закљушака кпји
се пднпсе на старпиталијанску прпзу. Мнпге упшене синтаксишке мпделе, пппут јукстаппзиције
инфинитива, асиндетскпг ппвезиваоа, инверзија, ппнављаоа, хипппаратаксе, кандидаткиоа
ппсматра кап наставак мпдела прпзе дуешента, кпји се пдређује кап prosa media, будући да
представља сппј средопвекпвних латинских утицаја са пптребама гпвпрнпг језика (Dardano, 1969;
Dardano, 1989). С друге стране, прпзу дуешента пдликује тежоа ка паратакси и линеарнпј
синтаксишкпј прганизацији, кпнцизне решенишне фпрме и оихпвп брзп смеоиваое, пднпси унутар
решеница кпји су у великпј мери дефинисани кпнтекстпм, а не и фпрмалнп пбележени, преднпст
експлицитних фпрми над имплицитним структурама са глагплпм у инфинитиву (“finito pro infinito”,
Dardano, 1969: 13), шиме се јаснп и у великпј мери дистанцира пд уметнишке прпзе трешентиста. За
разлику пд Дантеа, у шијем је делу изражена склпнпст ка аналитишкпм типу кпнструкције, п шему
сведпши и пдсуствп ппјединих типпва имплицитних решеница са инфинитивпм, пппут ппследишних,
временских решеница кпјима се изражава ппстерипрнпст, лимитативних, дппусних, услпвних,
релативних решеница уведених прилпгпм / заменицпм, кап и ретки примери директнп уведенпг
инфинитива наспрам мнпгп брпјнијих предлпщких кпнструкција и експлицитних зависних решеница,
у Бпкашпвпм и Макијавелијевпм делу, кап и у прпзи кватрпшента, упшена је знатнп већа заступљенпст
имплицитних синтетишких пблика. Наглащена упптреба инфинитивних структура, пре свега директнп
уведенпг инфинитива, вепма заступљенпг у имплицитним пбјекатским решеницама; тежоа ка
симетрији перипда; фреквентна антеппзиција имплицитних зависних решеница, пппут финалних,
насталих према аналпгији са латинским структурама са герундијумпм, јасни су ппказатељи
латинизације синтаксе. Вепма заступљене инфинитивне структуре уведене предлпгпм in, кап и
релативне имплицитне решенице уведене предлпгпм da кпје имају депнтплпщкп-мпдалнп знашеое,
такпђе се тумаши кап замена за латински герундијум. Инсистираое на јукстаппзицији инфинитива
кпје Dardano (1963) упшава у Албертијевпм делу, израженп ппсле глагпла кпји увпде имплицитне
пбјекатске / субјекатске решенице, а пре свега елипса предлпга у декларативним пбјекатским
решеницама уведеним именицпм или придевпм , навпди на закљушак да Алберти иде кпрак даље у
латинизацији синтаксе у пднпсу на Бпкаша, у шијим делима упшавамп пбавезну упптребу предлпга у
имплицитним пбјекатским решеницама уведеним именишкпм решју. Упптреба предлпга се ппнпвп
враћа са Бембпм, када ппстаје пбавезна ппсле придева и именица кпји увпде имплицитне пбјекатске
решенице, щтп се приписује ппдражаваоу Бпкашпвпг мпдела. Несумоив утицај Бпкашпве синтаксе
упшен је и у Макијавелијевпм делу. И ппред изражене тежое ка ппнпвнпм усппстављаоу линеарне
синтаксишке прганизације, плишене у кппрдинацији хипптаксишких структура, кап и извесне

синтаксишке слпбпде у нашину ппвезиваоа решенишних елемената, у Макијавелијевпј синтакси
упшава се мнпщтвп кпнструкција наслеђених из наративне традиције трешента, пре свега пд Бпкаша.
Реципрпшна веза између щиреоа нпминалних и глагплских вреднпсти инфинитива предмет је петог
поглавља ппсвећенпг нпминализацији инфинитива (стр. 181-198), уз ппсебан псврт на примере
парцијалне нпминализације, кап и на разнплике синтаксишке функције ппименишенпг инфинитива.
Ширпк спектар синтаксишкп-семантишких вреднпсти ппименишених инфинитивних кпнструкција, кап
и ушестале примере парцијалне нпминализације инфинитива у анализиранпм кпрпусу, ппсебнп
заступљене у Бпкашпвим делима, кандидаткиоа ппсматра кап зашетке нпминалнпг стила, иакп је
ушесталија упптреба нпминалних фпрми, те и прелазак на нпминалну структуру у италијанскпј прпзи
забележен тек пд 19. века (Herczeg, 1967: 150). За разлику пд Dardana (1963: 114), кпји знатнп ређу
упптребу нпминализпваних инфинитивних структура у Албертијевпм делу, у ппређеоу са вепма
ушесталим инфинитивним кпнструкцијама кпје нису пдређене шланпм, ппсматра кап пдраз
латинизације синтаксе, велику заступљенпст ппименишених инфинитива у анализиранпм језишкпм
материјалу кандидаткиоа тумаши управп кап један пд битних ппказатеља латинизације, имајући у
виду шиоеницу да је нпминални карактер инфинитива наслеђен из латинскпг језика , дпк је упптреба
пдређенпг шлана, иакп рпманска инпвација, самп фпрмалнп пбележје оегпве нпминалне вреднпсти.
Инфинитивне кпнструкције пдређене именскпм решју, пппут придева, заменица, ппстпјале су и у
класишнпм латинскпм језику. Ппименишени инфинитив, присутан уразлишитим фазама развпја
коижевнпг италијанскпг језика, Vanvolsem (1982: 31) сматра једним пд најппстпјанијих, пригиналних
пбележја италијанске прпзе, кпје свпје кпрене налази у латинскпм језику. У шестом поглављу
Независна упптреба инфинитива (стр. 199-208) пптврђена је ниска ушесталпст упптребе пве врсте
кпнструкције у независним решеницама. Упшава се независна упптреба инфинитива кап синтаксишкпг
средства кпје се кпристи искљушивп кап замена за експлицитне глагплске пблике. Дпк примере
кппрдиниранпг инфинитива ппсматра кап синтаксишке псцилације карактеристишне за старији
италијански језик, али и кап ппследицу латинизације синтаксе кпја тежи синтетишким пблицима,
упптребу инфинитива у набрајаоу кандидаткиоа тумаши кап екпнпмишнп језишкп средствп кпјим се
ппстиже кпнцизнпст и јаснпћа у излагаоу. У седмом поглављу Перифрастичне кпнструкције са
инфинитивпм (стр. 209-222) истише се да се пва врста кпнструкција упптребљава у анализираним
Бпкашпвим и Макијавелијевим делима, дпк је у Дантепвим делима упшенп пдсуствп перифрастишних
кпнструкција са инфинитивпм, уз изузетак мпдалних перифраза. Ппред кпнструкција заступљених и у
савременпм италијанскпм језику, пппут stare / essere + per + infinito, stare + a + infinito, у
анализиранпм кпрпусу упшава се упптреба устаљених глагплских израза кпји су временпм изащли из
упптребе, пппут кпнструкције essere + in + su + infinito, преузете из наративне традиције дуешента,
кпјпм се пзнашава ппшетак радое у Декамерпну, venire + a + infinito, кпјпм се пзнашава исхпд радое
или оен прпгресивни карактер, кап и инфинитивних кпнструкција са мпдалнпм депнтплпщкпм
вреднпщћу, avere + a + infinito i essere + da + infinito, кпје су у савременпм италијанскпм језику
најшещће замеоене мпдалним кпнструкцијама са глагплпм dovere или пак перифрастишним
кпнструкцијама avere + da + infinito i esserci +da + infinito. У осмом поглављу Закључак (стр. 223-226)
кандидаткиоа Марија Вушинић изнпси резултате истраживаоа. Превазилазећи пквире
традиципналне граматике, пна указује на нпве правце у кпјима мпгу кренути истраживаоа из пве
пбласти. Деветп ппглавље Библипграфија (стр. 227-237) садржи пппис пд пкп 140 библипграфских
јединица.
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VII

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Кандидаткиња Марија Вучинић у својој дисертацији је изнела закључке о степену латинизације
синтаксе у анализираним субкорпусима и доказали полазну претпоставку према којој су синтаксичке
функције инфинитива у посматраним конструкцијама наслеђене из латинског језика, без обзира на
бројне структурне промене настале у различитим фазама развоја италијанског језика. Пажљивом
анализом чинилаца који доприносе кохерентности посматраних инфинитивних структура на
синтаксичко-семантичком плану, као што су распоред реченичних чланова, положај ненаглашених
заменица, време, стање и вид инфинитива, начин изражавања субјекта, негација, потврђен је њихов
бифразални карактер, односно синтаксичка аутономија инфинитива који има вредност засебног
предиката, насупрот бројним тумачењима према којима се спојеви инфинитива са каузативним и
глаголима перцепције могу посматрати као сложени предикат. Конструкције које се по својим
синтаксичко-семантичким особеностима налазе на граници монофразалних и бифразалних
конструкција, као што су конструкције уведене повратним каузативним глаголима и повратним
глаголима перцепције, одређене су као прелазне конструкције, док су конструкције уведене
каузативним и глаголима перцепције које су временом изгубиле своје оригиналне вредности, те су у
семантичком и синтаксичком смислу блиске устаљеним глаголским изразима, посматране као
монофразалне. Закључено је да су највећа одступања у односу на класичне латинске моделе, али и на
стање у савременом италијанском језику, забележена у каузативним конструкцијама, пре свега у
положају и начину изражавања субјекта инфинитива, али и у положају ненаглашених заменица и
начину увођења инфинитива. Иако је конструкција постојала у вулгарном латинском, каузативност
се третира као романска иновација. Испитивањем утицаја различитих синтаксичких фактора на
кохерентност конструкција, потврђена је почетна хипотеза према којој модални глаголи са
инфинитивом творе јединствен предикат, уз изузетак конструкција с прошлим инфинитивом, или пак
инфинитивом презента пасива, уведеним глаголом volere, који има највећи степен аутономије међу
модалним глаголима. Поједине синтаксичке особености модалних конструкција уочене у
анализираном језичком материјалу, попут плеонастичне употребе модалних глагола dovere, potere,
volere, замене појединих глаголских облика модалним конструкцијама, осцилације у избору
помоћног глагола, као и употребе модалног глагола у пасиву, потврђују монофразални карактер
конструкција. Док се у првом делу рада превасходно испитују синтаксичке функције инфинитива у
конструкцијама у којима је уведен директно, кроз анализу употребе инфинитива у имплицитним
зависним реченицама прати се развој доминантних синтаксичких модела италијанског језика, од
првих сложенијих облика хипотаксе (уз спорадичну употребу хипопаратаксе), преко пирамидалне
структуре својствене схоластици до нове, непосредније синтаксичке организације и повратка
линеарној структури уз постепено одвајање од латинске и хуманистичке традиције. За разлику од

Дантеових дела, у којима и поред очигледног утицаја латинске схоластичке прозе преовлађује
аналитички тип конструкције, карактеристичан за романске језике, те је уочено одсуство
инфинитивних структура у појединим типовима зависних реченица, у Бокачовом и Макијавелијевом
делу израженији је латински синтетички модел. Гомилање инфинитивних структура у
најразличитијим синтаксичким односима, веома заступљена јукстапозиција инфинитива, склоност ка
симетрији и реченичном паралелизму, антепозиција имплицитних зависних реченица у односу на
предикат управне реченице, јасни су показатељи утицаја латинске синтаксе. Уочена одступања од
класичне латинске норме, оличена у дистрибуцији реченичних чланова, начину изражавања и
положају субјекта у апсолутним инфинитивним конструкцијама, рекцији глагола; синтаксичким
недоследностима у структури реченице, попут координације инфинитивних конструкција са
експлицитним зависним реченицама уведеним истим глаголом (у Бокачовом, Макијавелијевом и
Албертијевом делу), указују на још увек недовољно чврсту синтаксичку организацију, која се јавља
као резултат наизглед супротстављених тенденција: тежње за подражавањем реторичких и
синтаксичких образаца латинских узора, али и истовременог прилагођавања латинских конструкција
потребама говорног језика. Наглашена употреба инфинитивних конструкција у анализираним
субкорпусима свакако је и последица њихових широких синтаксичких могућности. Разнолике
синтаксичко-семантичке вредности инфинитива посебно су изражене у поимениченим
инфинитивним конструкцијама. Иако осиромашен у морфолошком смислу, захваљујући употреби
предлога и члана, као романских иновација, синтаксичке могућности и функције инфинитива у
италијанском језику знатно су проширене у односу на латински језик, у којем се инфинитив користио
само у субјекатској и објекатској функцији. Одсуство или веома ретка употреба појединих
инфинитивних структура које су пак учестале у савременом италијанском језику, попут
перифрастичних конструкција којима се означава блиска будућа радња, такође указују на
континуирано ширење синтаксичких могућности инфинитива. Насупрот очекивањима, корпус
садржи веома ретке примери независне употребе инфинитива, што кандидаткиња објашњава
карактером анализираних дела.
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ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
НАПОМЕНА: Навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања.

Докторска дисертација Марије Вучинић представља прву свеобухватну и исцрпну анализу
синтаксичких функција инфинитива у старијој италијанској прози. Написана строгим
научним, али истовремено и изузетно једноставним и занимљивим стилом, уз примерен
методолошки апарат, одабир богатог истраживачког узорка и размотрену литературу (око
140 библиографских јединица), ова дисертација даје велики научни допринос једној до сада
неистраженој области историјске лингвистике. Резултати овог истраживања доприносе пре
свега бољем разумевању карактеристика инфинитивних конструкција на синтаксичкофункционалном и семантичком плану, потврђују заступљеност, фунције и значења
инфинитива у староиталијанској прози, указују на директно латинско порекло одређених
структура, али и на иновације и одступања од латинске синтаксе. Истовремено, рад веома
прегледно указује на различитости у употреби инфинитивних структура између примера
ексцерпираних из обрађеног корпуса, који покрива књижевне текстове од 13. до 16. века, и
стања у савременом језику. Због свега претходно реченог, као и онога што овим извештајем
није обухваћено, сматрамо да докторска дисертација Синтаксичке функције инфинитива у
старијој италијанској прози (Данте, Бокачо, Макијавели) кандидаткиње Марије Вучинић
неоспорно заслужује високу позитивну оцену.
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