
Сачинитељ: Александар Невски

Друго издање, 9.02.2019.

Мало истраживање значења   тзв  .
"перфекта" свршених глагола

Прошле 2018. године у раду о прогону аориста "Аорист као псовка" у оквиру одѣљка гдѣ се
пореде значења прошлих глаголских врѣмена нашега йезика изнесох став да основно значење
такозванога "перфекта" свршених глагола нѣйе радња у прошлости него стање у садашњости.
Како  бих  свой  став  провѣрио  направих  ово  мало  истраживање  са  свршеним  глаголом
"уморити".

01.   Питање

Ради  тога  саставих  слѣдеће  питање  койе  током  више мѣсеци  давах  разним људим,  с  циљем утврђивања
њиховога осѣћая значења такозванога перфекта глагола "уморити (се)".

Ево питања:

Имайу ли, по Вашем осећайу, неке од доле наведених реченица исто значење? Молим ве, пажљиво прочитайте
и размислите, па наведите койе имайу исто значење, ако тако сматрате.

1. "Дете йe се уморило."
2. "Дете йе било уморно."
3. "Дете йе се било уморило."
4. "Дете йе уморно."

Значења рѣченица друге и четврте су неспорна, и помоћу њих као таквих ћемо одређивати како испитаници
осѣћайу значења рѣченица прве и треће. Као што видимо, четврта рѣченица се налази у садашњем глаголском
врѣмену, и несумњиво означава стање у садашњости. Док се друга рѣченица налази у прошлом врѣмену и
без икакве сумње означава стање у прошлости. 

Рѣченице  спорна  значења,  прва  и  трећа  су  званично  у  прошлом  (перфекту)  односно  у  давно-прошлом
глаголском врѣмену, па их све у слѣдећем списку означавам одговарайућими мастими по глаголских врѣменах.

1. "Дете йe се уморило." (сложено прошло врѣме илити перфект)
2. "Дете йе било уморно." (сложено прошло врѣме, али с трпним придѣвом)
3. "Дете йе се било уморило." (давно прошло врѣме)
4. "Дете йе уморно." (садашње врѣме, али с трпним придѣвом)



0  2  . Испитаници

На  наведено  питање  сакупих  одговоре  од  укупно  83  особе,  старости  од  19  до  85 година.  Пошто  циљ
истраживања бѣше и утврђивање разлика у осѣћайу значења тзв. перфекта у зависности од мѣста живљења и
йош важнийе од образовања, међу испитаними има људи из разних крайева Србийе, али и из Црне Горе и
Републике  Србске.  Испитаних  има  с  различитима степенима образовања,  од  оних  койи немайу завршену
основну школу, па до људи с найвишим степеном образовања, укључуйући и двойе магистара.

Основна подѣла испитаников по мѣсту живљења йе слѣдећа:

-становници Београда, рођени у Београду, 18 људи.

-становници Београда, али рођени ван њега, койи су значаян дѣо живота провели ван Београда. У Београд
обично долазе послѣ завршетка срѣдње школе, или каснийе, 29 људи.

-Становници  унутрашњости  Србийе,  и  становници  Црне  Горе  или  Републике  Србске,  койи  никада  нѣсу
живѣли у Београду. Унутар ове скупине су нешто бройнийе подскупине из йугоисточне Србийе, Шумадийе  и
Црне Горе, па ћу њихове исходе обрадити и посебно, 36 људи.

Састав испитаних по образовању:

завршена основна школа или мање        6
завршена срѣдња школа    24
завршена виша школа или факултет 10 + 43 = 53

0  3  .   Добивени одговори

Двѣ од 83 особе дадоше одговоре да им никойе двѣ рѣченице немайу исто значење. Оба испитаника живе у
Београду, и имайу завршен факултет.

Одговори прѣосталих 81 испитаника се налазе у слѣдећем списку. Имаше укупно четири различита одговора,
с тим да 43 особе даваху по два одговора (сви 1 == 4 и 2 == 3). С одговорима дайем и састав по образовању.

62 од 83 испитаних, односно 74.7% их даваху одговоре 1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.".
Дайући  овакав  одговор,  велика  већина  испитаников  изйедначава  значење  тзв.  "перфекта"  (сложенога
прошлога врѣмена) са  стањем у садашњости, а не са стањем у прошлости. Просѣчно годиште испитаних
давших овай одговор йе 1970.03.

основна школа или мање   6
срѣдња школа 21
виша школа или факултет 35

Одговор  2. "Дете йе било уморно." ==  3. "Дете йе се било уморило." даваху 47 од 83 испитаних, односно
56.63%.  Дайући  овакав  одговор,  већина  испитаников  изйедначава  значење  плусквамперфекта  (давнога
прошлога врѣмена) са стањем у прошлости. Просѣчно годиште испитаних давших овай одговор йе 1970.02.

основна школа или мање   6
срѣдња школа 18



виша школа или факултет 23

Трећи по учестаности одговор йе 1. "Дете йе се уморило." == 3. "Дете йе се било уморило.", и њега даваху 13
од 83 односно 15.66% испитаних. Просѣчно годиште испитаних давших овай одговор йе 1975.44.

Дайући  овакав  одговор,  мањина  испитаников  изйедначава  значење  тзв.  "перфекта"  (сложенога  прошлога
врѣмена)  са  значењем  плусквамперфекта  (давнога  прошлога  врѣмена),  односно  показуйе  да  не  зна
разликовати значења двайу прошлих глаголских врѣмена.

срѣдња школа   1
виша школа или факултет 12

Четврти одговор йе 1. "Дете йе се уморило." == 2. "Дете йе било уморно." дадоше само двѣ особе, или 2.41%
испитаних.
Дайући овакав одговор, мала мањина испитаников изйедначава значење тзв. "перфекта" (сложенога прошлога
врѣмена) са стањем у прошлости.

виша школа или факултет 2

Исходи по степену образовања.

основна школа или мање  6

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.". 6 100%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило." 6 100%

срѣдња школа 24

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.". 21 87.5%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило." 18 75.0%
1. "Дете йе се уморило." == 3. "Дете йе се било уморило."   1   4.17%

виша школа или факултет 53

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.". 35 66.04%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило." 23 43.4%
1. "Дете йе се уморило." == 3. "Дете йе се било уморило." 12 22.64%
1. "Дете йе се уморило." == 2. "Дете йе било уморно."   2   3.77%

На примѣру свршенога глагола "уморити (се)" йе очевидно да већина испитаних такозвани "перфект" без
врѣменских одредница доживљава не као прошлост него као садашњост. Неколики испитани то и говораху,
образлажући свойе одговоре рѣчима "рѣченице 1 и 4 су садашњост а 2 и 3 прошлост" (између осталих то ми
казиваху двѣ госпође, йедна из Врања а друга из йужне Црне Горе, обѣ немайу ни основну школу завршену
због чега посѣдуйу савршен изворни народни осѣћай за значења глаголских врѣмена, обѣ свакодневно користе
аорист,  давно  прошло  врѣме,  и  то  оба  облика,  па  и  имперфект,  прва  свакодневно  чак  и  са  свршенима
глаголима).



Као  што  видимо,  изйедначавање  значења  такозванога  "перфекта"  са  стањем  у  садашњости  опада  с
образовањем, али йе и даље у све три скупине већинско. Степен изйедначавања давнога прошлога врѣмена и
стања у прошлости йе нешто мањи, и такође опада с образовањем, и у скупини високообразованих пада испод
50%.  Степен граматичке  неписмености  у  виду неразликовања  значења двайу сложених прошлих врѣмена
значайно расте с образовањем, али йе и у скупини високообразованих у мањини (22.64%).

Статистика одговора по мѣсту становања

Статистику узимам само  од  високообразованих,  како  би  се  при поређењу искључио  или  умањио  утицай
образовања.

Становници Београда (цѣлога живота) 17

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.".  7 41.18%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило."  5 29.41%
1. "Дете йе се уморило." == 3. "Дете йе се било уморило."  6 35.29%
1. "Дете йе се уморило." == 2. "Дете йе било уморно."  2 11.76%

Становници Београда (досељени у Београд) 21

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.". 17 80.95%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило." 11 52.38%
1. "Дете йе се уморило." == 3. "Дете йе се било уморило."   3 14.29%

Испитаници изван Београда  15

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.".  11 73.33%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило."  7 46.67%
1. "Дете йе се уморило." == 3. "Дете йе се било уморило."  1 20.0%

Статистика из трийу области, одакле су учестници истраживања у већем бройу.

Напомињем да у ову статистику  више не улазе и неколики људи родом из ових области койи сада живе у
Београду или у другом крайу Србийе. У статистику прѣдходнога издања бѣху улазили. На овай начин добиямо
бољу статистику за одређене области, йер искључуйемо људе чийи йе се йезички осѣћай могао промѣнити
током живота у другом крайу.

Йугоисточна Србия (Врање и Власотинце)  11

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.".  11 100%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило."  11 100%

Црна Гора  8

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.".  8 100%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило."  7   87.5%



Шумадия (Горња Гружа, Аранђеловац...) 10

1. "Дете йе се уморило." == 4. "Дете йе уморно.".  9 90%
2. "Дете йе било уморно." == 3. "Дете йе се било уморило."  8 80%

Као  што  видимо,  у  свих  трийу  областих,  земљописно  прилично  удаљених  йедна  од  друге  и  с  веома
различитима нарѣчйима нема неписмених и безсмислених одговора (1  == 3) и (1  ==  2). Уз то су постотци
прилично слични, иако йе истраживање рађено на малом бройу узорака, те се може закључити да йе народни
осѣћай за значење такозванога перфекта (и давнога прошлога врѣмена) у свих трийу областих исти. Свуда
основно значење такозванога перфекта свршених глагола прѣдставља стање у садашњости, а не радњу или
стање у прошлости (што йе супротно од онога што не наше школство учи).  Такође,  давно прошло врѣме
свршених глагола у свойем основном значењу прѣдставља стање у прошлости.

Морам навести примѣр брдскога села на обронцих Рудника, у области Горње Груже. У селу обиђох шест
домова, и испитах седморо људи. Йедина особа од њих коя нѣйе дала одговор 1 == 4 йе уйедно и йедина особа
с вишим образовањем.

У  слѣдећем  кругу  освѣжавања  статистике  се  надам  да  ћу  прикупити  довољно  одговора  испитаних  из
Войводине, како бих могао и њих издвойити у посебну скупину. На основу малобройних досадашњих имам
утисак да ће њихови одговори више личити на одговоре из Београда него на одговоре из прѣдходних трийу
издвойених области.

04. Закључци

Найвеће и найнеприятнийе изненађење истраживања прѣдставља значаян постотак особа не разликуйућих
значења двайу сложених прошлих врѣмена (1.  "Дете  йе  се уморило." ==  3.  "Дете йе се  било уморило."),
постотак койих йе, очекивано, найвиши у Београду и међу људими с вишим и високим образовањем (двѣ
особе из Београда ми чак говораху како им йе рѣч „било“ у трећой рѣченици сувишна и како не знайу чему
служи). Посебно йе жалостно сазнање (мада йе сасвим разумљиво, обзиром на важећу йезичку политику) да
се међу њими налази и наставница срПскога йезика (йедна од двойе у истраживању учествоваших наставника
србскога йезика). Што йе, на жалост, послѣдица настояња наше йезичке "науке" и школства уништити изворно
устройство прошлих глаголских врѣмена нашега йезика и потарзанити га замѣном трийу од 1945. године
непожељних  (аориста,  имперфекта,  давнога  прошлога  врѣмена)  такозваним  "перфектом",  койи,  као  што
видимо у овом истраживању, са свршенима глаголима и нѣйе право прошло врѣме.
Примѣтно йе да су особе не разликуйуће значења двайу сложених прошлих врѣмена знатно млађе од особа
дайућих смислене одговоре (1 == 4 и 2 == 3), у просѣку за 5.4 године. Што йе ясан показатељ да будућност, на
жалост, припада граматичкой неписмености.
Повезаност вишега и високога образовања и граматичке неписмености односно неразликовања значења двайу
сложених прошлих врѣмена показуйе и математичка статистика: чинилац повезаности ових поява износи 1.45
(врѣдност 1 означава да повезаности нема, а што йе врѣдност већа то йе већа и повезаност). Значи, што йе
особа  школования  односно  „писмения“,  мање  разликуйе  значења  двайу  сложених  прошлих  глаголских
врѣмена. Таква врста „писмености“ може постояти само у Србийи.
Не могу ни замислити на шта би личила наша математичка наука када би се у њой примѣњивала иста правила
као у настави срПскога йезика, па да се писменом сматра само особа коя зна само йедну рачунску радњу,
рецимо одузимање, умѣсто свих четирйу.

Приликом истраживања примѣтих да људи са села, из унутрашњости или мање образовани у просѣку знатно



брже  дайу  одговоре  на  постављено  питање.  Обично  бѣху  много  сигурнийи  од  Београђана  и  од  високо
образованих, койи се често погубияху и прѣмишљаху при одговарању.

Овдѣ  ћу  навести  йош некоя  лична  запажања,  упоредићу стање  граматичке  писмености  из  угла  правилне
употрѣбе прошлих глаголских врѣмена свих шесторих особа само са завршеном (или незавршеном) основном
школом (свих шесторо су рођени и одрасли ван Београда а петоро и сада живе тамо, старости од 59 до 70
година), и свих испитаних рођених у Београду. Док свих шесторо првих редовно у свойем говору користе
аорист и давно прошло врѣме, а четворо од њих свакодневно користе и имперфект (госпођа из Врања редовно
и са свршенима глаголима), испитане рођене Београђане врло рѣтко чуях како користе аорист и давно прошло
врѣме (пойедини никако), а имперфект никада, док такозвани перфект користе тарзански, прѣтѣрано, и тамо
гдѣ по свакой логици трѣбайу доћи друга глаголска врѣмена. Ко йе од двейу скупина суштински граматички
писменийи, процѣните сами.

Примѣтно  йе  да  йе  изйедначавање  такозванога  перфекта  са  стањем  у  садашњости  међу  рођенима
Београђанима значайно мање него што йе међу људими рођеними ван њега. Сматрам да йе разлог овога већи
(штетан) утицай явних гласила и образовања, койими влада граматичка накарадност и изопаченост и койими
се урођени осѣћай извитоперуйе и искривљуйе. И ово потврђуйе да йе  Београд прѣстоница граматичке
неписмености и ограничености. Што йе ионако већ познато из чињенице да се данас три од 1945. године
непожељна глаголска врѣмена (аорист, имперфект, давно прошло врѣме) ван Београда значайно чешће користе
него у њем.

Као  што  видимо,  задатак  школства  йе  затупљивање  осѣћая  за  разликовање  значења  глаголских  врѣмена.
Срећом, наше школство овай задатак не извршава тако успѣшно, ово истраживање показуйе да већини људи
рођеним  ван  Београда  осѣћай  нѣсу  успѣли  толико  промѣнити,  чак  ни  послѣ  73  године  од  долазка
комунистичких екстремиста на власт. На жалост, рођени Београђани се показаше врло подложни йезичкоме
прѣваспитавању и насилной промѣни значења глаголских врѣмена по брозовском узору.

При  том  се  београдска  граматичка  неписменост  не  ограничава  само  на  прошла  глаголска  врѣмена.
Неписменост се огледа и у употрѣби падежа, нарочито зватељнога (vocativ). Тако у Београду редовно имамо
тарзанштину попут „Здраво, Лена!“, „Хей, Борис!“, „Ей, Сара!“, па и „Како си, Милан?“, „Здраво, Мира!“,
или „Здраво, друг!“, „Новак, дођи овамо!“, „Како си, Славица?“ и слично. У унутрашњости Србийе, овакве
граматичке изопачености има много мање, чак и по селах ближе околине Београда.

05. Основно значење такозванога „перфекта“ свршених глагола

Као што већ видѣсмо у исходах истраживања, рѣченицу "Дете йe се уморило." велика већина испитаних не
доживљава као прошлост (како не наша йезичка „наука“ учи), него као садашњост. Узрок томе йе непостояње
у рѣченици врѣменске одреднице койом би се стање из (подразумеване) садашњости помѣрило у прошлост.
Погледаймо  слѣдећу рѣченицу:  "Дете  йe  се  йуче  уморило."  Друга  се  од  прве  разликуйе  йедино  додатом
врѣменском одредницом „йуче“, и помоћу ње се слушаоцу назначуйе да стање не важи у садашњости (што йе
случай када врѣменске одреднице нема), него да йе важило у прошлости, односно током йучерашњега дана.

Основно значење свакога глаголскога врѣмена, па и такозванога „перфекта“ свршених глагола йе оно
койе  важи  када  у  исказу  нема  никакве  врѣменске  одреднице  койом  се  значење  рѣченице  може
промѣнити.

Погледаймо слѣдећи примѣр, са садашњим врѣменом:

„Идем улицом и видим како два човѣка стойе и разговарайу...“



Запазимо да у прѣдходной рѣченици нема никакве врѣменске одреднице. Сви глаголи у прѣдходной рѣченици
су очигледно у садашњем врѣмену, и нема никакве сумње да йе људи због тога осѣћайу као садашњост, йер йе
садашњост основно значење садашњега глаголскога врѣмена несвршених глагола.

А сада ћемо истой рѣченици додати врѣменску одредницу „прошле суботе“.

„Идем улицом прошле суботе и видим како два човѣка стойе и разговарайу...“

Сада ће већ слушалац прѣдходну рѣченицу осѣћати као прошлост, а не као садашњост, без обзира што су и
даље  сви  глаголи  у  рѣченици  у  садашњем  врѣмену.  Очито  йе  да  врѣменска  одредница  (у  овом случайу
„прошле суботе“) у потпуности мѣња значење рѣченице газећи садашњост проистеклу из глаголских врѣмена
те йу људи више не осѣћайу као садашњост него као прошлост. На овом примѣру и на наредном видимо да йе
врѣменска  одредница  стария  (яча)  од  глаголскога  врѣмена  када  се  одређуйе  ради  ли  се  у  рѣченици  о
прошлости, садашњости или о будућности.

„Идем на посао“ (садашњост, проистекла из основнога значења глаголскога врѣмена, йер у рѣченици нема
врѣменске одреднице)

„Сутра идем на посао“ (будућност, проистекла из врѣменске одреднице за будућност „сутра“)

„Йуче идем на посао“ (прошлост, проистекла из врѣменске одреднице за прошлост „йуче“)

Као  што  видимо  на  прѣдходних  примѣрах,  глаголска  врѣмена  могу  бити  сувишна  када  у  рѣченици  има
врѣменске одреднице. Тако да у свѣту постойе многи йезици койи уопште не посѣдуйу глаголска врѣмена,
него  се  о прошлости,  садашњости или будућности суди искључиво на  основу употрѣбљених врѣменских
одредница. Такав йезик йе на примѣр кинески. У њем не постойе глаголска врѣмена. И Тарзан из америчких
филмова говори на исти начин, и на жалост, нашой йезичкой науци служи као йезички узор.

Примѣтно йе да и наш срПски йезик полако али сигурно иде у правцу губитка глаголских врѣмена, те се по
свойем глаголском устройству примиче устройству кинескога йезика. Аорист, имперфект и у нешто мањой
мѣри давно прошло врѣме су од 1945 године као неброзовска глаголска врѣмена непожељни и прогоне се из
сваке явне или службене употрѣбе као и из свих явних гласила. Општа тежња йош од побѣде комунизма йе да
се за будућност све чешће користи садашње врѣме умѣсто будућега („Я ћу идем...  я ћу да идем...  Я идем
сутра...“),  али  исто  тако  и  за  прошлост,  што  се  у  нашем  йезикословљу  назива  „историйски  презент“.
Прогоном трийу наведених прошлих врѣмена се йезик потарзањуйе тако да њихова мѣста у службеной и
явной  употрѣби  обавезно  прѣузима  „садашње-прошло  придѣвско  врѣме“  (такозвани  „перфект“)  док  се  у
разговорном йезику све чешће умѣсто њих явља садашње врѣме, што йе нарочито примѣтно у Београду (ко не
вѣруйе, нека обрати пажњу како људи говоре).

Злонамѣрни  йезикословци,  односно  бранитељи  комунистичкога  устройства  прошлих  глаголских  врѣмена
бише могли рећи да я нѣсам у праву, могли бише рећи како йе неспоран осѣћай садашњости у рѣченици „Дете
йе се уморило.“ изузетак везан само за глагол „уморити (се)“, или за мањи брой свршених глагола. Изричито
тврдим да овакав осѣћай стања у садашњости нѣйе никакав изузетак, него опште правило за велику већину
свршених глагола (за несвршене ово не важи, они су свѣт за себе). Ко не вѣруйе, може се и сам у то увѣрити
уколико буде  мало више обратио пажњу на употрѣбу такозванога перфекта свршених глагола,  нарочито у
разговорном йезику.



Обратимо  пажњу  на  насловну  страну  из  Микия
Мауса,  гдѣ Байо Патак држи надпис „Изгубио сам
новац“.  По  другом  надпису  на  койем  пише
„Шворц“,  као  и  по  његовом  изразу  лица  и  по
уништеной и опљачканой благайни иза њега,  више
йе  него  ясно  да  се  „Изгубио  сам  новац“  овдѣ  не
односи на прошлост него на садашњост.

Глаголско  врѣме  койе  се  назива  презент-перфект
(садашње-прошло) постойи у енглеском, шпанском,
португалском  и  у  йош  неких  и  служи  за  радње  у
прошлости  койе  имайу  текућу  послѣдицу  у
садашњости  (на  примѣр  стање  у  садашњости,  као
што йе у нашем йезику и у нам сродном бугарском).

Глаголскоме врѣмену койе ми називамо „перфектом“
име не одговара ни за свршене ни за несвршене. За
свршене  глаголе,  као  што  видѣсмо  из  овога
истраживања,  бољи  и  тачнийи  назив  би  био
„презент-перфект“, односно садашње-прошло врѣме.
За несвршене глаголе то нѣйе случай, они у свойем
значењу немайу никакву црту садашњости (йер иза
њих  не  остайе  стање),  али,  пошто  су  несвршени,
немайу ни црту свршености, односно завршености,
па не могу ни бити називани перфектом (што управо

значи свршеност, савршеност, завршеност). За несвршене глаголе би много смисленийи и тачниий назив био
„прошло сложено несвршено врѣме“, или „недоживљени имперфект“ (како би се разликовао од имперфекта,
койи  се,  иако  йе  непожељан  у  явной  употрѣби,  у  наших  нарѣчйих  користи  искључиво  за  доживљену
дуготрайну прошлост).

Ово йе помало незгодно, йер изискуйе да се у глаголских врѣменах изврши подѣла на основу свршености.
Али, то йе стање ствари у словенских йезицих, у свих йе подѣла глагола на свршене и несвршене стария и
важнийя од глаголских врѣмена. Тако, на примѣр у йезицих руском и пољском садашње врѣме од свршених
глагола не прѣдставља садашњост него будућност. И у нашем йезику йе слично, садашње врѣме од свршених
глагола  означава  све  друго  прѣ  него  ли  садашњост.  Тако  су  слѣдећи  примѣри  са  садашњим  врѣменом
свршених глагола збуњуйући:

„Они ураде.“
„Я устанем из кревета.“
„Ми дођемо.“

Када се у нашем йезику користи садашње врѣме свршених глагола, оно найчешће означава прошлост или
будућност. Ево двайу примѣра:

„Я се йуче пробудим, устанем из кревета и одем на посао.“ (прошлост)
„Када се сутра пробудим, отићи ћу на посао.“ (будућност, служи као будуће врѣме ИИ)



Йош  неколика  глаголска  врѣмена,  поред  садашњега  и  такозванога  перфекта,  имайу  значайне  разлике  у
значењу међу свршенима и несвршенима глаголима. То су имперфект, аорист, давно прошло врѣме и будуће
врѣме  ИИ (укупно  6  од  8!).  То  иде  дотле  да  званична  йезичка  наука  не  признайе  постояње  имперфекта
свршених глагола (иако се они редовно користе у йугоисточной Србийи, а могу се чути и у йужной Црной
Гори). А око признавања аориста несвршених глагола су мишљења подѣљена.

Ево шта писах ранийе о значењу тзв. перфекта у чланку „Аорист као псовка“:

Читаоци  вѣроватно  примѣћуйу  да  рѣчи  "перфект"  више  пута  пришивам  придѣв  "такозвани".  Сада  ћу
обяснити зашто то чиним. Разлог йе што овоме глаголскоме врѣмену, обзиром на његово значење, много више
приличи  назив садашње-прошло врѣме (или на страном йезику "презент-перфект"), него ли назив перфект.
Управо тако се ово врѣме и назива у бугарском йезику, койе мање-више има исто значење као у србском (бар
какво йе било до 1945).

Ево и неколиких доказа:

Вѣруйем да смо сви ми много, много пута бивали у прилици чути како неко, на примѣр у пошти, општини или
у ма койой другой установи каже службеноме лицу: "Дошао сам да ...". При том говорник не мисли на долазак
од  прѣ  годину  или  мѣсец  дана,  или  на  йучерашњи  долазак.  Он  мисли  на  свой  долазак  управо  сада.
Йезикословци бише рекли да йе ово "Дошао сам" примѣр прошлога врѣмена (перфекта), али какве ово има
везе с прошлошћу? Нема никакве, баш никакве, има искључиво са садашњошћу. "Дошао сам (овдѣ)" у овом
примѣру значи "Ту сам (сада)", а не "Ту сам био ранийе".

Исто тако йе и у врло сличном примѣру када особа дошавши у явну установу или позвавши телефоном каже
саговорнику "Хтѣла/хтѣо сам питати...". "Хтѣла сам" се овдѣ односи искључиво на садашњост, а не на
прошлост.  Овакве примѣре чуях стотинами пута.  Слични примѣри су,  такође прилично чести и свим нам
познати, из уличарскога говора "Шта ме гледаш? Шта си зинуо?" и "Зашто стойите, шта сте се укипили?"
Ни у ових случайих (зинућа и укипљења) се не ради о прошлости него искључиво о садашњости. А нас наша
йезичка "наука" учи да йе све ово "прошло врѣме"!

Ево што о значењу прошлих глаголских врѣмена пише Стоян Новаковић у свойой Граматици из 1894 (и 1902
године). Ту се ясно види да наш познати йезикословац перфект сматра садашње-прошлим врѣменом (Стоян
Новаковић  йе  био  йезикословац,  историчар,  министар  у  више  Влада,  а  йедном чак  и  Прѣдсѣдник  Владе
Краљевине Србийе).

https://sr.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1894)

"У казивању онога што йе прошло, може се имати обзира или на различито трайање или само на прошлост. Тако се глаголска
радња извршена у прошлости може обележити с погледом на трайање као свршена у неком ограниченом простору времена
(говорих),  или као несвршена,  трайна,  без ограниченог простора у времену (говорах).  Може се пак,  без обзира на трайање,
гледати показуйе ли се радња просто као прошла у онай мах кад се о њой говори (говорио сам), и то йе прошасто од скора или
садашња прошлост;  или се радња хоће показати као прошла не у онай мах кад се о њой говори, него далеко пре тога,  у
прошлости (бейах говорио или био сам говорио), и то йе прошлост одавна, или давнашња прошлост.

Кад ли се, без обзира на трайање, хоће нека радња показати просто као прошаста у онай мах кад се о њой говори, као садашња
прошлост, онда се узима време прошло (перфекат), управо реченица састављена из садашњега времена глагола бити (сам, си,
итд.) и прошастога придева потребнога глагола. Глагол бити као спона може се изоставити.

Ово тумачење обадва ова сложена прошла времена, на коме смо се сад зауставили одступивши у свему од онога у досадашњим
издањима ове књиге, потврђуйе се и кад се састав њихов с етимолошке стране разложи. Ту се просто гради реченица, у койой йе
глагол бити спона, а прошасти глаголски придев прави прирок. Спона бити показуйе и ту, као и у свима реченицама именскога
прирока,  време,  у  койе  се  збива  оно  што  се  прошастим  глаголским  придевом  просто  приписуйе  подмету као  адйективно
прошасто свойство онога што се казуйе глаголом од койега йе тай придев. Отуда йе са свим правилно наше називање садашње



прошлости, прошастога у онай мах кад се говори (Йа сам говорио),  и давнашње прошлости, прошастога одавно (Йа  бейах
говорио. Йа сам био говорио). Пример: Сад сам говорио, а тада говорио бейах — антитезом сад и тада такође посведочава ово
тумачење. Оба та времена, дакле, нису по граматичкой анализи ништа друго него реченице с именским прироком. Наше мисли
подупиру се примерима, у койима се исти прошасти глаголски придев употребљуйе изван прирока као додатак подмету или
предмету, нпр.  Остарела  майка. — А човйек умире изнемогао. — Агара метне свойега сина, од жеђе изнемоглога, под  йедно
дрво. — Тако исто долази тай облик у именскоме прироку као именски део уз глагол за прирок недовољан, нпр.:  Ко чуйаше,
нечуо се чини. — Па ко виђе, чини с’ невидио."

Ево неколиких од многих примѣра садашње-прошлога врѣмена у остварењу „Лудих година“, то йест „Жикине
династийе“, койи с прошлошћу немайу никакве везе. Односно, односе се искључиво на стање у садашњости.
-"Милане, пусти дете, видиш да се заморило." (одатле узех примѣр за питање истраживања)
-"Шта сте навалили на мене?"
-"Децо, добили сте новог другара Мишу."
-"Ионако ми йе грло нешто зарибало..."
"Милане, стигла йе физиотерапеуткиња."
"Па ви сте полудели!"


