
Сачинитељ: А. Невски <nevski  poreklo.rs>

Треће издање, 24.05.2020.

Мало истраживање значења   тзв  .
"перфекта" свршених глагола

Предпрошле 2018. године у раду о прогону аориста "Аорист као псовка" у оквиру одјељка гдје
се пореде значења прошлих глаголских времена нашега језика изнесох став да основно значење
такозванога "перфекта" свршених глагола није радња у прошлости него стање у садашњости.
Како  бих  свој став  провјерио направих  ово  мало  истраживање  са  свршеним  глаголом
"уморити".

01.   Питање

Ради тога саставих  сљедеће питање  које током  више мјесеци давах разним људима,  с  циљем утврђивања
њиховога осјећаја значења такозванога перфекта глагола "уморити (се)".

Ево питања:

Имају ли, по Вашем осјећају, неке од доле наведених реченица исто значење? Молим ве, пажљиво прочитајте
и размислите, па наведите које имају исто значење, ако тако сматрате.

1. "Дете јe се уморило."
2. "Дете је било уморно."
3. "Дете је се било уморило."
4. "Дете је уморно."

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

Реченице спорна  значења,  прва  и  трећа  су  званично  у  прошлом  (перфекту)  односно  у  давно-прошлом
глаголском времену, па их све у сљедећем списку означавам одговарајућим мастима по глаголских временах.

1. "Дете јe се уморило." (сложено прошло вријеме илити перфект)
2. "Дете је било уморно." (сложено прошло вријеме, али с трпним придјевом)
3. "Дете је се било уморило." (давно прошло вријеме)
4. "Дете је уморно." (садашње вријеме, али с трпним придјевом)



0  2  . Испитаници

На  наведено  питање  сакупих  одговоре  од  укупно  92 особе,  старости  од  19  до  85 година.  Пошто  циљ
истраживања бјеше и утврђивање разлика у осјећају значења тзв. перфекта у зависности од мјеста живљења и
још важније  од образовања,  међу испитанима има људи из разних крајева Србије,  али и из Црне Горе  и
Републике  Србске.  Испитаних  има  с  различитим  степенима образовања,  од  оних  који  немају  завршену
основну школу, па до људи с највишим степеном образовања, укључујући и двоје магистара и доктора наука.

Основна подјела испитаника по мјесту живљења је сљедећа:

-становници Београда, рођени у Београду, 18 људи.

-становници Београда, али рођени ван њега, који су  значајан дио живота провели ван Београда. У Београд
обично долазе послије завршетка средње школе, или касније, 29 људи.

-Становници  унутрашњости  Србије,  и  становници  Црне  Горе  или  Републике  Србске,  који  никада  нијесу
живјели у Београду. Унутар ове скупине су нешто бројније подскупине из југоисточне Србије, Шумадије  и
Црне Горе, па ћу њихове исходе обрадити и посебно, 45 људи.

Састав испитаних по образовању:

завршена основна школа или мање      10
завршена средња школа    28
завршена виша школа или факултет 10 + 44 = 54

0  3  .   Добивени одговори

Двије од 92 особе дадоше одговоре да им никоје двије реченице немају исто значење. Оба испитаника живе у
Београду, и имају завршен факултет.

Одговори преосталих 90 испитаника се налазе у сљедећем списку. Имаше укупно четири различита одговора,
с тим да 51 особа даваше по два одговора (сви 1 == 4 и 2 == 3). С одговорима дајем и састав по образовању.

71 од 92 испитана, односно 77.17% их даваху одговоре 1. "Дете је се уморило." == 4. "Дете је уморно.".
Дајући  овакав  одговор,  велика  већина  испитаника изједначава  значење  тзв.  "перфекта"  (сложенога
придјевскога времена) са стањем у садашњости, а не са стањем у прошлости. Просјечно годиште испитаних
давших овај одговор је 1969.2.

основна школа или мање 10
средња школа 25
виша школа или факултет 36

Одговор 2. "Дете је било уморно." == 3. "Дете је се било уморило." даваху 55 од 92 испитана, односно 59.78%.
Дајући  овакав  одговор,  већина  испитаника изједначава  значење  плусквамперфекта  (давнога  прошлога
времена) са стањем у прошлости. Просјечно годиште испитаних давших овај одговор је 1968.67.

основна школа или мање   9
средња школа 22



виша школа или факултет 24

Трећи по учестаности одговор је 1. "Дете је се уморило." == 3. "Дете је се било уморило.", и њега даваху 13 од
92 односно 14.13% испитаних. Просјечно годиште испитаних давших овај одговор је 1975.44.

Дајући  овакав  одговор,  мањина  испитаника изједначава  значење  тзв.  "перфекта"  (сложенога  придјевскога
времена) са значењем плусквамперфекта (давнога прошлога времена), односно показује да не зна разликовати
значења двају глаголских времена.

средња школа   1
виша школа или факултет 12

Четврти одговор је 1. "Дете је се уморило." == 2. "Дете је било уморно." дадоше само двије особе, или 2.17%
испитаних.
Дајући овакав одговор, мала мањина испитаника изједначава значење тзв. "перфекта" (сложенога придјевскога
времена) са стањем у прошлости.

виша школа или факултет 2

Исходи по степену образовања.

основна школа или мање  10

1. "Дете је се уморило." == 4. "Дете је уморно.". 10 100%
2. "Дете је било уморно." == 3. "Дете је се било уморило." 9 90%

средња школа 28



1. "Дете је се уморило." == 4. "Дете је уморно.". 25 89.29%
2. "Дете је било уморно." == 3. "Дете је се било уморило." 22 78.57%
1. "Дете је се уморило." == 3. "Дете је се било уморило."   1   3.57%

виша школа или факултет 54

1. "Дете је се уморило." == 4. "Дете је уморно.". 36 66.67%
2. "Дете је било уморно." == 3. "Дете је се било уморило." 24 44.44%
1. "Дете је се уморило." == 3. "Дете је се било уморило." 12 22.22%
1. "Дете је се уморило." == 2. "Дете је било уморно."   2   3.70%

На  примјеру свршенога  глагола  "уморити (се)"  је  очевидно да већина испитаних такозвани "перфект"  без
временских одредница доживљава не као прошлост него као  садашњост. Неколики испитани то и говораху,
образлажући своје одговоре ријечима "реченице   1 и 4 су садашњост а 2 и 3 прошлост" (између осталих то
ми  казиваху  двије госпође,  једна  из  Врања  а  друга  из  јужне  Црне  Горе,  обје немају  ни  основну  школу
завршену  због  чега  посједују савршен  изворни  народни  осјећај за  значења  глаголских  времена,  обје
свакодневно користе аорист, давно прошло вријеме, и то оба облика, па и имперфект, прва свакодневно чак и
са свршенима глаголима).

Као  што  видимо,  изједначавање  значења  такозванога  "перфекта"  са  стањем  у  садашњости  опада  с
образовањем, али је и даље у све три скупине већинско. Степен изједначавања давнога прошлога времена и
стања у прошлости је нешто мањи, и такође опада с образовањем, и у скупини високообразованих пада испод
50%. Степен граматичке неписмености у виду неразликовања значења двају сложених времена значајно расте
с образовањем, али је и у скупини високообразованих у мањини (22.22%).

Статистика одговора по   мјесту   становања

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



Становници Београда (цијелога живота) 17

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

Становници Београда (досељени у Београд) 21

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

Испитаници изван Београда  16

1. "Дете је се уморило." == 4. "Дете је уморно.".  12 75.00%
2. "Дете је било уморно." == 3. "Дете је се било уморило."  8 50.00%
1. "Дете је се уморило." == 3. "Дете је се било уморило."  1   6.25%

Статистика из трију области, одакле су учесници истраживања у већем броју.

Напомињем да у ову статистику  више не улазе и неколики људи родом из ових области који сада живе у
Београду или у другом крају Србије. У статистику предходнога издања бјеху улазили. На овај начин добијамо
бољу статистику за одређене области, јер искључујемо људе чији је се језички  осјећај могао  промијенити
током живота у другом крају.

Југоисточна Србија (Врање и Власотинце)  11



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

Црна Гора  8

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

Шумадија (Горња Гружа, Аранђеловац...) 18

1. "Дете је се уморило." == 4. "Дете је уморно.".  17 94.44%
2. "Дете је било уморно." == 3. "Дете је се било уморило."  15 83.33%

Као што видимо, у свих трију областих, земљописно прилично удаљених једна од друге и с веома различитима
нарјечјима нема неписмених и бесмислених одговора (1 == 3) и (1 == 2). Уз то су постотци прилично слични,
иако је истраживање рађено на малом броју узорака, те се може закључити да је народни осјећај за значење
такозванога перфекта (и давнога прошлога  времена) у  свих трију областих исти.  Свуда основно значење
такозванога перфекта свршених глагола представља стање у садашњости, а не радњу или стање у прошлости
(што је супротно од онога што не наше школство учи). Такође, давно прошло  вријеме свршених глагола у
својем основном значењу представља стање у прошлости.

Морам навести  примјер брдскога села на обронцих Рудника, у области Горње Груже. У селу обиђох шест
домова, и испитах седморо људи. Једина особа од њих која није дала одговор 1 == 4 је уједно и једина особа с
вишим образовањем.

У  сљедећем кругу  освјежавања статистике  се  надам  да  ћу  прикупити  довољно  одговора  испитаних  из
Војводине, како бих могао и њих издвојити у посебну скупину. На основу малобројних досадашњих имам
утисак да ће њихови одговори више личити на одговоре из Београда него на одговоре из  предходних трију
издвојених области.



04. Закључци

Највеће  и  најнепријатније  изненађење  истраживања  представља значајан  постотак  особа  не  разликујућих
значења двају сложених прошлих времена (1. "Дете је се уморило." == 3. "Дете је се било уморило."), постотак
којих је, очекивано, највиши у Београду и међу људима с вишим и високим образовањем (двије особе из
Београда ми чак говораху како им је  ријеч „било“ у трећој  реченици сувишна и како не знају чему служи).
Посебно је жалосно сазнање (мада је сасвим разумљиво, обзиром на важећу језичку политику) да се међу
њимa налазе и наставница срПскога језика (једна од двоје у истраживању учествовавших наставника србскога
језика),  и  једна  од  двију  учитељица  (можете  ли  замислити  наставника  математике  коме  су  сабирање  и
множење „једно те исто“? Тешко, чак и у Србији).  Што је, на жалост,  посљедица настојања наше језичке
"науке" и школства уништити изворно устројство прошлих глаголских времена нашега језика и потарзанити га
замјеном трију од 1945. године непожељних (аориста, имперфекта, давнога прошлога  времена) такозваним
"перфектом",  који,  као  што  видимо  у  овом истраживању,  са  свршенима  глаголима  и  није право  прошло
вријеме.
Као занимљивост наводим да једини доктор наука учествовавши у овом истраживању даде најчешће одговоре
(1  ==  4  и 2  ==  3).  Он  је  рођени  Новосађанин,  и  универзитетски  је  предавач  из  области  статике
(грађевинарство).
Примјетно је да су особе не разликујуће значења двају сложених  времена знатно млађе од особа дајућих
смислене одговоре (1 == 4), у просјеку за 6.2 године. Што је јасан показатељ да будућност, на жалост, припада
граматичкој неписмености.
Повезаност вишега и високога образовања и граматичке неписмености односно неразликовања значења двају
сложених  времена показује  и  математичка  статистика:  чинилац  повезаности  ових  појава  износи  1.57
(вриједност 1 означава да повезаности нема, а што је вриједност већа то је већа и повезаност). Значи, што је
особа школованија односно „писменија“, мање разликује значења двају сложених глаголских времена. Таква
врста „писмености“ може постојати само у Србији.
Не могу ни замислити на шта би личила наша математичка наука када би се у њој примјењивала иста правила
као у настави срПскога језика, па да се писменом сматра само особа која зна само једну рачунску радњу,
рецимо одузимање, умјесто свих четирју.

Приликом истраживања примјетих да људи са села, из унутрашњости или мање образовани у просјеку знатно
брже  дају  одговоре  на  постављено  питање.  Обично  бјеху много  сигурнији  од  Београђана  и  од  високо
образованих, који се често погубијаху и премишљаху при одговарању.

Овдје ћу навести  још некоја  лична  запажања,  упоредићу стање граматичке  писмености из  угла  правилне
употребе прошлих глаголских времена свих десеторих особа само са завршеном (или незавршеном) основном
школом (свих десеторо су рођени и одрасли ван Београда а деветоро и сада живе тамо, старости од 46 до 70
година), и свих испитаних рођених у Београду. Док свих десеторо првих редовно у својем говору користе
аорист и давно прошло вријеме, а чак четворо од њих свакодневно користе и имперфект (госпођа из Врања
редовно и са свршенима глаголима), испитане рођене Београђане врло  ријетко чујах како користе аорист и
давно прошло  вријеме (поједини никако),  а  имперфект никада,  док такозвани перфект користе тарзански,
претјерано,  и  тамо  гдје по  свакој  логици  требају доћи  друга  глаголска  времена.  Ко  је  од  двеју  скупина
суштински граматички писменији, процијените сами.

Примјетно је да је изједначавање такозванога перфекта са стањем у садашњости међу рођеним Београђанима
значајно мање него што је међу људима рођенима ван њега. Сматрам да је разлог овога већи (штетан) утицај
јавних гласила и образовања, којима влада граматичка накарадност и изопаченост и којима се урођени осјећај 
извитоперује  и  искривљује.  И  ово  потврђује  да  је  Београд  пријестоница граматичке  неписмености  и
ограничености. Што је ионако већ познато из чињенице да се данас три од 1945. године непожељна глаголска
времена (аорист, имперфект, давно прошло вријеме) ван Београда значајно чешће користе него у њем.

Као  што  видимо,  задатак  школства  је  затупљивање  осјећаја за  разликовање  значења  глаголских  времена.



Срећом, наше школство овај задатак не извршава тако  успјешно, ово истраживање показује да већини људи
рођеним  ван  Београда  осјећај нијесу успјели толико  промијенити,  чак  ни  послије 73  године  од  доласка
комунистичких екстремиста на власт. На жалост, рођени Београђани се показаше врло подложни језичкоме
преваспитавању и насилној промјени значења глаголских времена по брозовском узору.

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

05. Основно значење такозванога „перфекта“ свршених глагола

Као што већ  видјесмо у исходах истраживања,  реченицу "Дете јe се уморило." велика већина испитаних не
доживљава као прошлост (како не наша језичка „наука“ учи), него као садашњост. Узрок томе је непостојање
у реченици временске одреднице којом би се стање из (подразумеване) садашњости помјерило у прошлост.
Погледајмо  сљедећу реченицу:  "Дете  јe  се  јуче  уморило."  Друга  се  од  прве  разликује  једино  додатом
временском одредницом „јуче“, и помоћу ње се слушаоцу назначује да стање не важи у садашњости (што је
случај када временске одреднице нема), него да је важило у прошлости, односно током јучерашњега дана.

Основно значење свакога глаголскога   времена  , па и такозванога „перфекта“ свршених глагола је оно
које  важи  када  у  исказу  нема  никакве    временске   одреднице  којом  се  значење    р  е  ченице   може
промијенити  .

Погледајмо сљедећи примјер, са садашњим временом:

„Идем улицом и видим како два човјека стоје и разговарају...“

Запазимо да у предходној реченици нема никакве временске одреднице. Сви глаголи у предходној реченици су
очигледно у садашњем времену, и нема никакве сумње да је људи због тога  осјећају као  садашњост, јер је
садашњост основно значење садашњега глаголскога времена несвршених глагола.

А сада ћемо истој реченици додати временску одредницу „прошле суботе“.

„Идем улицом прошле суботе и видим како два човјека стоје и разговарају...“

Сада ће већ слушалац предходну реченицу осјећати као прошлост, а не као садашњост, без обзира што су и
даље сви глаголи у реченици у садашњем времену. Очито је да временска одредница (у овом случају „прошле
суботе“) у потпуности  мијења значење  реченице газећи садашњост проистеклу из глаголских  времена те ју
људи више не  осјећају као садашњост него као  прошлост.  На овом  примјеру и на наредном видимо да је
временска одредница  старија  (јача)  од  глаголскога  времена када  се  одређује  ради  ли  се  у  реченици о
прошлости, садашњости или о будућности.

„Идем на посао“ (садашњост,  проистекла из основнога значења глаголскога  времена, јер у  реченици нема
временске одреднице)

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

„Јуче идем на посао“ (прошлост, проистекла из временске одреднице за прошлост „јуче“)



Као  што  видимо  на  предходних примјерах,  глаголска  времена могу  бити  сувишна  када  у  реченици има
временске одреднице. Тако да у свијету постоје многи језици који уопште не посједују глаголска времена, него
се  о  прошлости,  садашњости  или  будућности  суди  искључиво  на  основу  употријебљених временских
одредница. Такав језик је на примјер кинески. У њем не постоје глаголска времена. И Тарзан из америчких
филмова говори на исти начин, и на жалост, нашој језичкој науци служи као језички узор.

Примјетно је да и наш срПски језик полако али сигурно иде у правцу губитка глаголских времена, те се по
својем глаголском устројству примиче устројству кинескога језика. Аорист, имперфект и у нешто мањој мјери
давно прошло вријеме су од 1945 године као неброзовска глаголска времена непожељни и прогоне се из сваке
јавне или службене употребе као и из свих јавних гласила. Општа тежња још од побједе комунизма је да се за
будућност  све  чешће  користи  садашње  вријеме умјесто будућега  („Ја ћу идем...  ја  ћу  да  идем...  Ја идем
сутра...“), али исто тако и за прошлост, што се у нашем језикословљу назива „историјски презент“. Прогоном
трију наведених прошлих времена се језик потарзањује тако да њихова мјеста у службеној и јавној употријеби
обавезно преузима „садашње-прошло придјевско вријеме“ (такозвани „перфект“) док се у разговорном језику
све чешће  умјесто њих јавља садашње  вријеме, што је нарочито  примјетно у Београду (ко не  вјерује, нека
обрати пажњу како људи говоре).

Злонамјерни језикословци, односно бранитељи комунистичкога устројства прошлих глаголских времена бише
могли рећи да ја нијесам у праву, могли бише рећи како је неспоран осјећај садашњости у реченици „Дете је се
уморило.“ изузетак везан само за глагол „уморити (се)“, или за мањи број свршених глагола. Изричито тврдим
да  овакав  осјећај стања  у  садашњости није никакав  изузетак,  него  опште  правило за  велику  већину
свршених глагола (за несвршене ово не важи, они су свијет за себе). Ко не вјерује, може се и сам у то увјерити
уколико буде  мало више обратио пажњу на  употребу такозванога перфекта свршених глагола,  нарочито у
разговорном језику.

Обратимо  пажњу  на  насловну  страну  из  Микија
Мауса,  гдје Бајо Патак држи надпис „Изгубио сам
новац“. По другом надпису на којем пише „Шворц“,
као  и  по  његовом  изразу  лица  и  по  уништеној  и
опљачканој благајни иза њега, више је него јасно да
се  „Изгубио  сам  новац“  овдје не   односи  на
прошлост него на садашњост.

Глаголско  вријеме које  се  назива  презент-перфект
(садашње-прошло)  постоји  у  енглеском,  шпанском,
португалском  и  у  још  неких  и  служи  за  радње  у
прошлости  које  имају  текућу  посљедицу у
садашњости (на  примјер стање  у  садашњости,  као
што је у нашем језику и у нам сродном бугарском).

Глаголскоме  времену које ми називамо „перфектом“
име не одговара ни за свршене ни за несвршене. За
свршене  глаголе,  као  што  видјесмо из  овога
истраживања, бољи и тачнији назив би био „презент-
перфект“, односно садашње-прошло вријеме.
За  несвршене глаголе  то  није случај,  они у својем



значењу немају никакву црту садашњости (јер иза њих не остаје стање), али, пошто су несвршени, немају ни
црту  свршености,  односно завршености,  па  не  могу  ни  бити  називани  перфектом  (што  управо  значи
свршеност,  савршеност, завршеност).  За  несвршене  глаголе  би  много  смисленији  и  тачнији назив  био
„прошло сложено несвршено вријеме“, или „недоживљени имперфект“ (како би се разликовао од имперфекта,
који се, иако је непожељан у јавној употреби, у наших нарјечјих користи искључиво за доживљену дуготрајну
прошлост).

Ово је помало незгодно, јер изискује да се у глаголских временах изврши подјела на основу свршености. Али,
то је стање ствари у словенских језицих, у свих је подјела глагола на свршене и несвршене старија и важнија
од глаголских времена. Тако, на примјер у језицих руском и пољском садашње вријеме од свршених глагола не
представља садашњост него  будућност. И у нашем језику је слично, садашње вријеме од свршених глагола
означава све друго прије него ли садашњост. Тако су  сљедећи примјери са садашњим  временом свршених
глагола збуњујући:

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

Када се у нашем језику користи садашње  вријеме свршених глагола, оно најчешће означава прошлост или
будућност. Ево двају примјера:

„Ја се јуче пробудим, устанем из кревета и одем на посао.“ (прошлост)
„Када се сутра пробудим, отићи ћу на посао.“ (будућност, служи као будуће вријеме II)

Још неколика глаголска времена, поред садашњега и такозванога перфекта, имају значајне разлике у значењу
међу свршенима и несвршенима глаголима. То су имперфект, аорист, давно прошло вријеме и будуће вријеме
II (укупно 6 од 8!).  То иде дотле да званична језичка наука  не признаје  постојање имперфекта свршених
глагола (иако се они редовно користе у југоисточној Србији, а могу се чути и у јужној Црној Гори). А око
признавања аориста несвршених глагола су мишљења подијељена.

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

Читаоци  вјероватно примјећују да  ријечи "перфект"  више  пута  пришивам  придјев "такозвани".  Сада  ћу
објаснити зашто то чиним. Разлог је што овоме глаголскоме времену  са свршенима глаголима, обзиром на
његово значење,  много  више приличи назив  садашње-прошло вријеме,  или  садашње свршено  вријеме (на
страном  језику  "презент-перфект")  него  ли  назив  “прошло  вријеме” или  само  „перфект”.  Управо  тако
("презент-перфект")  се  ово  вријеме и назива у бугарском језику, које мање-више има исто значење као у
србском (бар какво је било до 1945).

Ево и неколиких доказа:

Вјерујем да смо сви ми много, много пута бивали у прилици чути како неко, на примјер у пошти, општини или
у ма којој другој установи каже службеноме лицу: "Дошао сам да ...". При том говорник не мисли на долазак
од  прије годину  или  мјесец дана,  или  на  јучерашњи  долазак.  Он  мисли  на  свој  долазак  управо  сада.
Језикословци бише рекли да је ово "Дошао сам"  примјер прошлога  времена (перфекта), али какве ово има
везе с прошлошћу? Нема никакве, баш никакве, има искључиво са садашњошћу. "Дошао сам (овдје)" у овом
примјеру значи "Ту сам (сада)", а не "Ту сам био раније".

Исто тако је и у врло сличном примјеру када особа дошавши у јавну установу или позвавши телефоном каже
саговорнику "Хтјела/хтио сам питати...". "Хтјела сам" се овдје односи искључиво на садашњост, а не на
прошлост. Овакве  примјере чујах стотинама пута. Слични  примјери су, такође прилично чести и свим нам



познати, из уличарскога говора "Шта ме гледаш? Шта си зинуо?" и "Зашто стојите, шта сте се укипили?"
Ни у ових случајих (зинућа и укипљења) се не ради о прошлости него искључиво о садашњости. А нас наша
језичка "наука" учи да је све ово "прошло вријеме"!

Навешћу још један  примјер:  „Молим те,  погледај  ово,  док  још  ниси  отишао.“  Овдје  се  „ниси  отишао“
искључиво односи на садашњост, а не на прошлост. Могло би се лако замјенити једино садашњим временом,
па би се добило „Молим те, погледај ово, док си још овдје“. Али се не би могло замјенити с неким од прошлих
времена. На примјер, с аористом би звучало чудно „Молим те, погледај ово, док још не отиде“, а с давним
прошлим или имперфектом би  звучало потпуно бесмислено („Молим те,  погледај  ово,  док још ниси био
отишао“ или „Молим те, погледај ово, док још не отиђаше“). 

Јанко Лукић у својој „Синтакси српскога језика“ из 1922. године (њено прво издање је из 1898 године) тзв.
перфект управо тако и назива, садашњим свршеним временом, а не прошлим.
Ево шта он ту каже (страна 128.): 
„Садашње  свршено  време  показује  радњу  у  садашњости свршену  или  стање  свршене  радње,  а  разликује  се  од  прошлога
тренутнога времена  [аориста]  тим, што прошло тренутно време казује прошлу тренутну (насталу) радњу. Такав се перфекат
назива садашње свршено време (пресенски или логични перфекат – perfectum praesens или logicum). Према том: дошао сам
значи готово исто што и: ту сам, сазнао сам = знам и стао сам = стојим, а дођох казује просто тренутну (насталу) радњу. Тако и
сунце зађе показује тренутан залазак сунца, а  сунце је зашло показује стање свршене радње и значи то исто, што и:  сад је
сумрак.“

Ево слике стране 128 из Лукићева дјела, које јасно показује да у Србији прије побједе комунизма перфект
свршених глагола није био сматран правим прошлим временом:



Ево што о значењу прошлих глаголских времена пише и Стојан Новаковић у својој Граматици из 1894 (и 1902
године). Ту се јасно види да наш познати језикословац перфект сматра садашње-прошлим временом (Стојан
Новаковић  је  био  језикословац,  историчар,  министар  у  више  Влада,  а  једном  чак  и  Предсједник Владе
Краљевине Србије).



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  је прошло, може се имати обзира или на различито  трајање или само на прошлост. Тако се глаголска
радња извршена у прошлости може обележити с погледом на трајање као свршена у неком ограниченом простору времена
(говорих), или као несвршена, трајна, без ограниченог простора у времену (говорах). Може се пак, без обзира на трајање, гледати
показује ли се радња просто као прошла у онај мах кад се о њој говори (говорио сам), и то је прошасто од скора или садашња
прошлост; или се радња хоће показати као прошла не у онај мах кад се о њој говори, него далеко пре тога, у прошлости (бејах
говорио или био сам говорио), и то је прошлост одавна, или давнашња прошлост.

Кад ли се, без обзира на трајање, хоће нека радња показати просто као прошаста у онај мах кад се о њој 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, потврђује се и кад се састав њихов с етимолошке стране разложи. Ту се просто гради реченица, у ко јој је
глагол бити спона, а прошасти глаголски придев прави прирок. Спона бити показује и ту, као и у свима реченицама именскога
прирока, време, у које се збива оно што се прошастим глаголским придевом просто приписује подмету као адјективно прошасто
својство онога што се казује глаголом од којега је тај придев. Отуда је са свим правилно наше називање садашње прошлости,
прошастога у онај мах кад се говори (Ја сам говорио), и давнашње прошлости, прошастога одавно (Ја бејах говорио. Ја сам био
говорио). Пример:  Сад сам говорио, а  тада говорио бејах — антитезом сад и тада такође посведочава ово тумачење. Оба та
времена,  дакле,  нису по  граматичкој анализи ништа  друго  него  реченице  с  именским прироком.  Наше мисли подупиру се
примерима, у којима се исти прошасти глаголски придев употребљује изван прирока као додатак подмету или предмету, нпр.
Остарела мајка. — А човјек умире изнемогао. — Агара метне својега сина, од жеђе изнемоглога, под једно дрво. — Тако исто
долази тај облик у именскоме прироку као именски део уз глагол за прирок недовољан, нпр.: Ко чујаше, нечуо се чини. — Па ко
виђе, чини с’ невидио."

Ево неколиких од многих примјера садашње-прошлога времена у остварењу „Лудих година“, то јест „Жикине
династије“, који с прошлошћу немају никакве везе. Односно, односе се искључиво на стање у садашњости.
-"Милане, пусти дете, видиш да се заморило." (одатле узех примјер за питање истраживања)
-"Шта сте навалили на мене?"
-"Децо, добили сте новог другара Мишу."
-"Ионако ми је грло нешто зарибало..."
"Милане, стигла је физиотерапеуткиња."
"Па ви сте полудели!"


