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ВИДОВИ ЛЕКСИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МЕЂУРЕЧЕНИЧНЕ КАУЗАЛНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ

Иако је реч о ка те го ри ји под ло жној објек тив ној и ем пи риј ској про -
ве ри, у ово ме ра ду на ме ра ва мо да ука же мо на при ме ре у ко ји ма до ла зи до
из ра жа ја су бјек тив на пер цеп ци ја од но са ка у зал не ме ђу за ви сно сти ме ђу
од го ва ра ју ћим по ја ва ма и про це си ма, при че му се ком по нен та су бјек -
тив но сти из ра жа ва уво ђе њем од го ва ра ју ћих мо дал них ре чи у функ ци ји
ка у зал них ре гу ла то ра, по пут при ло га и при ло шких из ра за ти па без раз -
ло га, уза луд итд., као у при ме ру Уза луд је че ка јер она не ће до ћи. По след -
њи при мер ука зу је да се тек уво ђе њем од го ва ра ју ћих ка у зал них ре гу ла то -
ра ме ђу са од но сним ре че ни ца ма мо же ус по ста ви ти узроч но-по сле дич на
ве за – сто га што узрок не ре гу ли ше ток рад ње, већ се њим не у тра ли ше
ње на свр сис ход ност. С дру ге стра не, ка у зал ним ре гу ла то ром ти па без раз -
ло га на гла ша ва се да рад ња узроч не ре че ни це не мо же или не тре ба да бу -
де ствар ни узрок по сле дич не рад ње, као у при ме ру Љу тиш се без раз ло -
га јер сам се са мо ша лио. Овај вид ка у зал не ре гу ла ци је, ус по ста вљен на
хи по так сич ком и па ра так сич ком ни воу, у фо ку су је ово га ис тра жи ва ња.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, син так са, ка у зал ност, лек сич ка се ман -
ти ка, сло же на ре че ни ца, хи по так са, па ра так са, јук ста по зи ци ја.

1. Увод

Ка у зал ност пред ста вља не по сре дан из раз ко ре ла ци је из ме ђу по -
ја ва на шег ма те ри јал ног све та, тј. си ту а ци ја или до га ђа ја (МИ ЛО -
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ШЕ ВИЋ 1986а: 281), ко је сто је у од ре ђе ној ин тер ак ци ји и ме ђу за ви -
сно сти. По ме ну та ме ђу за ви сност се очи ту је кроз ус по ста вља ње
узроч но-по сле дич ног лан ца као нај чи сти јег об ли ка ма ни фе ста ци је
ове он то ло шке ка те го ри је. Због то га што не прет по ста вља са мо је дан
об лик је зич ке фор ма ли за ци је, у не ким лин гви стич ким те о риј ско -
-ме то до ло шким при сту пи ма, на при мер у функ ци о нал ној гра ма ти -
ци, ка у зал ност се по сма тра као функ ци о нал но-се ман тич ко по ље,
бу ду ћи да пред ста вља ка те го ри јал ни ком плекс са чи њен од раз ли -
чи тих је зич ких је ди ни ца, од ко јих су не ке ти пич не ка у зал не, док су
дру ге ме сто пре се ка ви ше раз ли чи тих зна че ња. Мо гу ћи од го вор на
ње ну ком плек сност ле жи и у то ме да се ка у зал ност не за сни ва са мо
на де ло ва њу на пред ме те и ли ца, већ и на про ми шља њу и ап стра хо -
ва њу, од но сно об ја шња ва њу узроч но-по сле дич них ве за ме ђу по ја ва -
ма ко је свој је зич ки од раз за до би ја ју на осно ву од ре ђе не мен тал не
сли ке као оти ска ствар но сти на чо ве ков ум и ње го ве спо знај не спо -
соб но сти (ЗО ЛО ТО ВА 2003: 7). Сто га се о ка у зал но сти не го во ри са -
мо као о објек тив ној ка те го ри ји, већ и као о су бјек тив ној, до жи -
вљај ној и фе но ме но ло шкој (WI ER ZBIC KA 1996: 71), упра во сто га што
се по је ди ни од но си у по јав ном све ту ус по ста вља ју, или уоча ва ју,
нај пре у све сти ан га жо ва њем ког ни тив них ре сур са чо ве ка, иако у
ствар но сти мо гу има ти ста тус објек тив не да то сти.

У кон тек сту по след њих оп сер ва ци ја се мо гу по сма тра ти и при -
ме ри сло же них ре че нич них ком плек са, ина че нај а де кват ни јег је зич ког
из ра за ка у зал но сти (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986а: 281), ко је у ра ду ана ли зи -
ра мо, ме ђу ко ји ма је узроч но-по сле дич на ве за ус по ста вље на по -
сред ством од го ва ра ју ћег ка у зал ног ре гу ла то ра, углав ном при ло га
или при ло шког из ра за ти па уза луд, без раз ло га итд., ко јим се не по -
сред но по ни шта ва са ма свр ха са ко јом се пред у зи ма по сле дич на
рад ња (нпр. Уза луд је че ка јер она ни је ни по шла) или пак сва ка по -
тре ба за ње ном ре а ли за ци јом (нпр. До шао си без раз ло га јер сам
већ за вр шио). Бу ду ћи да се у по след њим при ме ри ма узроч ном ре -
че ни цом не име ну је окол ност узроч но га ти па ко ја омо гу ћу је или
оне мо гу ћу је ре а ли за ци ју управ не рад ње (тј. рад ње над ре ђе не ре че ни -
це), већ окол ност ко ја оме та или оне мо гу ћу је до сти за ње пред ви ђе -
но га ци ља или оства ри ва ње за да тог ре зул та та рад ње, од но сно окол -
ност за ко ју се не ги ра да мо же би ти ствар ни узрок управ не рад ње,
овај тип сло же не ре че ни це с раз ло гом за вре ђу је на шу па жњу, тим
пре што се ни јан си ра ње узроч но га зна че ња у да тим струк ту ра ма не
ре гу ли ше по сред ством од го ва ра ју ће гра ма тич ке фор ме, већ уво ђе -
њем спе ци фич них лек сич ких је ди ни ца, о че му ће би ти ви ше ре чи у
по то њим па ра гра фи ма.
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2. Каузалне структуре

Ка у зал ност као он то ло шка ка те го ри ја сти че од го ва ра ју ће фор -
ма ли за ци о не је ди ни це у сва ком је зи ку (CO MRIE 1989; TALMY 2000),
без че га се о њој не би ни мо гло го во ри ти као о је зич кој ка те го ри -
ји. Шта ви ше, она се про жи ма на лек сич ко-се ман тич ком, мор фо син -
так сич ком или син так сич ком ни воу (KO VA ČE VIĆ 1988: 19–21; ПИ ПЕР
2005: 792–793),1 од ра жа ва ју ћи та ко на раз ли чи тим пла но ви ма је -
зич ке струк ту ре сву сло же ност овог пој мов ног кон цеп та, ко ји се
мо же по ве за ти са про сти јим ка те го ри ја ма, при мар но са про сто ром
и вре ме ном (ПИ ПЕР 2005: 788, 791), чак и на чи ном (KO VA ČE VIĆ 1988:
42–43). По след њи ста во ви се те ме ље на хо мо морф но сти је зич ких
ре пре зен та на та ових ка те го ри ја, што не двој бе но до ка зу је да то ком
раз во ја ло гич ких и је зич ких ка те го ри ја оне про сти је слу же као
основ за из ра жа ва ње оних сло же ни јих (KO VA ČE VIĆ 1988: 43).

Фор ме са узроч ним зна че њем се, са свим ра зу мљи во, у пр вом
ре ду де фи ни шу с об зи ром на од нос пре ма гла го лу, што зна чи да се
на чел но свр ста ва ју у ка те го ри ју адвер би јал них де тер ми на то ра,
прем да се сам узрок мо же по ја ви ти и на по зи ци ји гра ма тич ког су -
бјек та, ка да имен ски део пре ди ка та за у зи ма име ни ца ти па узрок,
раз лог итд. (нпр. Су ша је узрок сла бих при но са), од но сно не пра вог
објек та уз не ке ме ди јал не гла го ле (нпр. Пла ши се мра ка), атри бу та
(нпр. страх од не по зна тог) итд.2 Бу ду ћи да са ма адвер би јал на фор -
ма углав ном ни је до во љан услов за екс пли ка ци ју не ког од узроч -
них зна че ња, као ре ле ван тан фак тор се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је
узроч ног по ља по ја вљу је се лек сич ко зна че ње и гла го ла и управ ног
чла на узроч не кон струк ци је ко ја га од ре ђу је.3 Прем да су фор мал ни
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1 Ка да је реч о ни во и ма је зич ке струк ту ре где функ ци о ни шу од го ва ра ју ће
ка у зал не фор ма ли за ци о не је ди ни це, у пр вом ре ду се ми сли на мор фо син так сич ке
је ди ни це, нпр. пред ло шко-па де жне кон струк ци је као ти пич на сред ства екс пли ка -
ци је узроч но-по сле дич не ве зе на ни воу про сте ре че ни це, гла гол ске при ло ге, апо -
зи тив не атри бу те, али и при ло ге, име ни це као и са ме ка у за тив не гла го ле, а по том
и на је ди ни це у окви ру сло же не ре че ни це, ка ко оне не за ви сне та ко и оне за ви сне.

2 М. Ко ва че вић, об ра ђу ју ћи узроч не од но сне ре че ни це, по себ но ис ти че да узроч -
ност и адвер би јал ност ни су у од но су ин тер де пен ден ци је (KO VA ČE VIĆ 1988а: 45).

3 Ди фе рен ци ја ци ја уну тар по ља ка у зал но сти се мо же из ве сти на осно ву по -
јав не сфе ре узро ка у од но су на ли це у ко ме се очи ту је по сле ди ца. Та ко се узрок
мо же сме сти ти у ин тра пер со нал ну и екс тра пер со нал ну сфе ру, где узрок ин тра пер -
со нал ног ти па пред ста вља уну тра шњи узрок и ве зу је се за сфе ру исто га ли ца као
и по сле ди ца, док узрок у екс тра пер со нал ној сфе ри пред ста вља спо ља шњи узрок,
нај че шће у ви ду дру го га ли ца или ка кве окол но сти (ПИ ПЕР 2005: 793–800). М. Ивић
ус по ста вља се ман тич ке опо зи ци је ко је се за сни ва ју на ве ћем бро ју се ман тич ких 



је зич ки по ка за те љи од но са ка у зал но сти по жељ ни, не ка да чак и не -
из бе жни, у по је ди ним се слу ча је ви ма ме ђу си ту а ци о ни ка у зал ни од -
нос ус по ста вља на темељу на ше пер цеп ци је ствар но сти, од но сно
по зна ва ња си ту а ци о ног кон тек ста, те су у ко му ни ка тив ном сми слу
лек сич ко-гра ма тич ки по ка за те љи узроч но-по сле дич не ве зе ме ђу
две ма ко ре ла тив ним си ту а ци ја ма из ли шни (Бо ле стан је и ни је до -
шао на по сао). Сто га го во ре ћи о ка у зал но сти, им пли цит но се укљу -
чу је и кон се ку тив ност, јер се тек кроз по сле ди цу очи ту је и сам
узрок, што по твр ђу је да је реч о сло же ној ре ла ци о ној ка те го ри ји,
где су узрок и по сле ди ца у ну жној, не рас ки ди вој ло гич ко-се ман -
тич кој ве зи, чи не ћи та ко ан та го ни сти чан и по лар ни пар (БОН ДАР КО
и др. 1996: 158), при че му се оста ли срод ни се ман тич ки од но си за -
сни ва ју на ре ла ти ви за ци ји, чак сла бље њу по ме ну те узроч но-по сле -
дич не ве зе.4

По је ди ни ти по ви узроч них зна че ња из ра жа ва ју се не ким ма ње -
-ви ше спе ци ја ли зо ва ним сред стви ма, при че му се у пр вом ре ду ми сли
на пред ло шко-па де жне кон струк ци је ко је од ре ђу ју гла го ле, од но -
сно пре ди ка те спе ци фич не се ман ти ке (нпр. од + Ген. за ефек то ра, из
+ Ген. за сти му ла то ра). С дру ге стра не пак, ка да је реч о ис ка зи ва њу
узро ка на ни воу сло же не ре че ни це, очи то је да ве зе из ме ђу гра ма -
тич ке фор ме и по је ди них узроч них зна че ња сла бе, та ко да се го то во
и не мо же го во ри ти о не ком ви шем сте пе ну гра ма ти ка ли за ци је по -
ме ну тих узроч них зна че ња.5 У та квим при ли ка ма се фо кус па жње
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кри те ри ју ма – кри те ри ју му вољ но сти (све сно / не све сно), не по сред но сти (иза зи -
вач / под стре кач), те бро ја и од но са су бје ка та (ак тив ни / па сив ни) – при че му се
зна чењ ска ди фе рен ци ја ци ја узроч ног се ман тич ког по ља за сни ва на ти пу ве зе из -
ме ђу узро ка и по сле ди це. На тај на чин се не ки узро ци мо гу по ја ви ти као ак тив -
ни у ства ра њу од го ва ра ју ћих по сле ди ца (Пао је од умо ра), док су дру ги па сив ни
при на ста ја њу не ког ста ња или не ке рад ње: Оти ћи због ло шег вре ме на (ИВИЋ

1954: 70). На те ме љу ових оп сер ва ци ја се и за сни ва се ман тич ки мо ти ви са на кла -
си фи ка ци ја узроч них под ти по ва, ко ја се за сни ва не са мо на утвр ђи ва њу по јав не
сфе ре и уз ро ка и по сле ди це већ и на ти пу узроч не и по сле дич не рад ње или про -
це са, а укљу чу је зна че ња ефек то ра, сти му ла то ра, кри те ри ју ма, раз ло га и по во да
(KO VA ČE VIĆ 1988).

4 У ка те го ри јал ни ком плекс ка у зал но сти се, по ред узро ка као цен тра овог
ком плек са, укљу чу ју и дру ге бли ске ка те го ри је, као што су циљ, услов, до пу шта -
ње (ПИ ПЕР 2005: 786), ко је се сма тра ју пе ри фер ним, а раз ви ја ју на ва ри ра њу
основ ног узроч ног зна че ња са дру гим до пун ским еле мен ти ма (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1985:
33–34; VA SIĆ 2000: 179; ПИ ПЕР 2005: 840), што је, раз у ме се, пра ће но и сме ном или
про ме ном од го ва ра ју ћих сред ста ва је зич ке фор ма ли за ци је.

5 Ипак се не мо же оспо ри ти оправ дан ути сак да се за ви сним ре че ни ца ма са
ве зни ци ма бу ду ћи да, кад, ка ко (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1985: 33) или на осно ву то га што
ука зу је на основ или кри те ри јум у по сту па њу аген са управ не ре че ни це.



ис тра жи ва ња по ме ра са струк тур ног на лек сич ко-се ман тич ки план
ре че ни це, што је слу чај и у на шем ра ду.

3. Лексички каузални регулатори

Пред мет ово га ис тра жи ва ња је, ка ко је већ ра ни је ре че но, је дан
тип ре че нич них ка у зал них струк ту ра, чи је је глав но обе леж је оба -
ве зна ре а ли за ци ја ка у зал ног ре гу ла то ра – у ви ду при ло га или при -
ло шког из ра за ти па без раз ло га, без раз ло жно, бес циљ но, без по тре -
бе, бес по треб но, не по треб но, бе  зу спе шно, уза луд, за луд, ба да ва и
сл. у адвер би јал но де тер ми на тив ној функ ци ји, или у ви ду од го ва ра -
ју ћег при де ва, нпр. без раз ло жан, бес по тре бан, уза лу дан итд. у
окви ру ко пу ла тив ног пре ди ка та – у окви ру над ре ђе не ре че ни це или
пр ве у ни зу на по ред них или јук ста по ни ра них ре че ни ца ко јом се са -
оп шта ва по сле дич на рад ња. По ме ну те се струк ту ре ре а ли зу ју као
дво чла ни или тро чла ни ни зо ви ре че ни ца, при че му оне хи по так сич ке
струк ту ре на чел но сто је у ре гу лар ној ал тер на ци ји са оним па ра так -
сич ким и јук ста по ни ра ним, тј. асин дет ским.6 Њи хо ва за јед нич ка од -
ли ка, ме ђу тим, је сте да се узроч на ре че ни ца, од но сно не за ви сна ре -
че ни ца ко јом се име ну је узроч на рад ња, на чел но рас по ре ђу је у
пост по зи ци ји, што илу стру ју сле де ћи при ме ри:7

И та ко је мно га ле по ти ца, жељ на са свим не чег дру гог од њих, уза -
луд се да ла љу ба зно у њи хо во дру штво, кри ју ћи свој смех иза ле пе зе, а
треп ћу ћи очи ма, јер су је они при ма ли као од бе де, сти ска ју ћи гр че ви -
то јед ном ру ком кар те, дру гом сво је ке се, до ви ку ју ћи при то ме јед но
дру го ме, срп ски, до сет ке на ра чун оста лих, спо кој ни што их ни ко раз -
у ме ти не мо же и што их ни ко над му дри ти не ће [М. Цр њан ски, Се о бе 1].
Ко ми си ја је ра ди ла го ди ну да на крај ње без у спе шно јер ни смо ус пе ли да
од ре ле вант них др жав них ор га на, као што су Аген ци ја за при ва ти за ци -
ју, пра во су ђе и над ле жна ми ни стар ства до ђе мо до по ла зних по да та ка
[www.ju zne ve sti.com]. Отва ра ње ту ри стич ког фа кул те та у Бу дви је не -
по треб но ис по ли ти зо ва но, јер је то пи та ње у над ле жно сти Се на та уни -
вер зи те та Цр не Го ре… [Политика, 19.8.2000]. …из но се ћи ми шље ње да је
„то ура ђе но без раз ло га, јер ни је би ло осно ве у из бор ним ре зул та ти -
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6 О по тре би да се асин дет ске струк ту ре из дво је из кор пу са хи по так сич ких и
па ра так сич ких ви ше го во ри Б. Стан ко вић (СТАН КО ВИЋ 1987: 70).

7 У ра ду је ко ри шћен елек трон ски кор пус Ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о -
гра ду (www.kor pus.matf.bg.ac.rs). Сто га се уз примерe на во ди са мо име пи сца и
на зив де ла. Уз при мер из днев не штам пе су на ве де ни и да ту ми. За оста ле елек -
трон ске из во ре је на ве де на ин тер нет ска стра ни ца.



ма…“ [Политика, 02.12.2000]. Уза луд му при тр ча ше и по ку ша ше да га
уми ре, уза луд га по ло жи ше на ше злонг дуж зи да, као кла ду. Не пре ста -
но је те шко, бе сно дах тао [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Мој отац је без у спе -
шно ну дио у штам пу свој но ви ред во жње на ко ме је ра дио го ди на ма.
Ру ко пис је ста јао у фи о ци пи са ћег сто ла… [Д. Киш, Ба шта, пепео]. Чи -
ни се, ме ђу тим, да не за до вољ ство уз га ји ва ча ду ва на ни је без раз ло жно.
Јер, они су од др жа ве про шле го ди не до би ли мно го ве ћа сред ства
[Политика, 17. 03. 2009].

Као кључ ни ди фе рен ци јал ни кри те ри јум при иден ти фи ка ци ји
ре че нич них ком плек са ко је ана ли зи ра мо на мет нуо се њи хов лек -
сич ки са став, док је фор ма гра ма тич ке ве зе ко јом се еле мен тар не
пре ди ка ци је по ве зу ју у сло же ни ре че нич ни ком плекс, у ко ји су ин -
те гри са не пу тем јук ста по зи ци је, ко ор ди на ци је или суб ор ди на ци је,
од се кун дар ног зна ча ја. Упо ри ште за ова кво опре де ље ње на ла зи мо
у чи ње ни ци да се узроч но-по сле дич на ве за ме ђу ин те гри са ним ре -
че ни ца ма и њи ма ис ка за ним пр о по зи ци ја ма мо же ус по ста ви ти са -
мо на осно ву по ја ве од го ва ра ју ће ре гу ла тор не лек сич ке је ди ни це –
нпр. при де ва уза лу дан у са ста ву имен ског пре ди ка та (Ње гов труд је
уза лу дан јер не ће ус пе ти) или од го ва ра ју ћег при ло га или при ло -
шког из ра за у адвер би јал но де тер ми на тив ној функ ци ји (Учи уза луд
јер не ће по ло жи ти), уве де них у ре че ни цу ко ја са оп шта ва шта је
по сле ди ца, ствар на или са мо пре су по ни ра на. Сто га је о да тим лек -
сич ким је ди ни ца ма са свим уте ме ље но го во ри ти као о ка у зал ним
ре гу ла то ри ма, тим пре што ње го вим из о стан ком узроч но-по сле дич -
на ве за ме ђу де но ти ра ним рад ња ма или не мо же би ти ус по ста вље -
на, или се ме ња, чак на ру ша ва, те се гу би основ њи хо ве сми са о не
и гра ма тич ке по ве за но сти.

Са аспек та струк тур них обра за ца у ко ји ма се по ја вљу ју, да ти
се ка у зал ни ре гу ла то ри мо гу срести у ком плек су са за ви сном узроч -
ном ре че ни цом (нпр. Уза луд че каш јер она не ће до ћи), у не за ви сно -
сло же ном ре че нич ном ком плек су (нпр. Уза луд че каш, али она не ће
до ћи) или у ком плек су на ста лом јук ста по зи ци јом (нпр. Уза луд је
гле да. Она га ни не при ме ћу је), при че му је из бор не ког од на ве де -
них мо де ла у те сној ве зи са праг ма тич ким обе леж ји ма ис ка за (ВА -
СИЋ 1996: 32). С дру ге стра не, да ти ком плек си мо гу би ти ми ни мал -
но дво чла ни или тро чла ни ре че нич ни ни зо ви. Док дво чла ни ком -
плек си прет по ста вља ју не по сред но по ве зи ва ње ре че ни ца ко ји ма се
иден ти фи ку ју узрок и по сле ди ца (нпр. Уза луд си до шао, све сам већ
за вр шио), до тле се у тро чла ни ком плекс ре дов но укљу чу је на по ред на
су прот на ре че ни ца ко ја са др жи ка у зал ни ре гу ла тор, те пре ко ко је
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се по сред но по ве зу ју узрок и по сле ди ца (нпр. До шао си, али то је
уза луд, све сам већ за вр шио или До шао си, али уза луд јер сам већ за -
вр шио).

3.1. У до са да шњим сту ди ја ма по све ће ним узро ку и ње го вим
зна че њи ма ни је би ло ви ше ре чи о овом ре че нич ном ти пу. Исти на,
М. Ко ва че вић ре че ни це с при ло гом уза луд на во ди као је дан од под -
ти по ва уну тар суб по ља раз ло га (KO VA ČE VIĆ 1988: 151), што је и
оправ да но бу ду ћи да се у овом слу ча ју не мо же го во ри ти о по себ -
ном ин вен та ру гра ма ти ка ли за ци о них сред ста ва, а упра во је ње го во
утвр ђи ва ње и био при мар ни циљ до са да шњих сту ди ја. Ипак, не -
спор но је да се овим ре че нич ним ти пом име ну је ин ди рек тан или
по сре дан узрок вр ше ња или не вр ше ња по сле дич не рад ње.

У раз у ме ва њу уло ге ка у зал них ре гу ла то ра мо же нам по мо ћи и њи -
хов лек си ко граф ски опис у РМС, при че му на во ди мо зна че ња при -
ло га. Иако су по ме ну ти при ло зи из ве де ни од при де ва, с об зи ром на
то да при де ви прет по ста вља ју но ми на ли за ци ју по сле дич ног про -
по зи ци о ног са др жа ја, сма тра мо их се кун дар ним ре гу ла тор ним је ди -
ни ца ма. Та ко, у РМС се при лог уза луд де фи ни ше као „без ко ри сти,
без по тре бе, (за)ба да ва“, док се при лог уза луд но од ре ђу је као „на
уза лу дан на чин, уза луд“ (РМС 6: 441); за при лог без раз ло жно на -
во ди се зна че ње „без раз ло га, нео сно ва но“ (РМС 1: 168), за без у -
спе шно „без успе ха, уза луд но, не у спе шно“, а за бес циљ но „без ци -
ља, без свр хе“, док се при лог не по треб но и не бе ле жи у РМС, али
се за при дев не по тре бан на во ди зна че ње „ко ји ни је по тре бан, из ли -
шан, су ви шан“ (РМС 3: 736).

3.2. Иако на ве де не де фи ни ци је не пре ци зи ра ју се ман тич ке од -
но се ко ји су ре ле вант ни за ус по ста вља ње узроч но-по сле дич не ве -
зе ме ђу две ма рад ња ма, лек си ко граф ски опис зна че ња по ме ну тих
при ло шких ка у зал них ре гу ла то ра ука зу је на то да их је мо гу ће раз -
вр ста ти у два ти па: пр ви, ко ји упу ћу је на то да пред у зе та рад ња,
или пак вид и об лик ње но га ис по ља ва ња, не обез бе ђу је оства ри ва -
ње пред ви ђе ног ци ља или ре зул та та (нпр. без у спе шно, бес циљ но и
уза луд), и дру ги, ко ји ука зу је на то да не по сто ји ства ран или оправ -
дан раз лог за пред у зи ма ње од ре ђе не рад ње (нпр. без раз ло жно и не -
по треб но).

С дру ге стра не, из пер спек ти ве ре че нич них ком плек са у ко је су
ин те гри са ни овим се при ло зи ма ука зу је на сле де ће: (а) узроч ном
ре че ни цом, од но сно не за ви сном ре че ни цом ко ја име ну је узрок,
озна ча ва се рад ња ко ја не ре гу ли ше ток по сле дич не рад ње, већ рад ња
ко ја је усме ре на на оме та ње ње но га ци ља, што је ти пич но за ре гу -

Видови лексичке регулације међуреченичне каузалне корелације 97



ла то ре ти па уза луд итд.; и (б) узроч ном ре че ни цом, од но сно не за ви -
сном ре че ни цом ко ја име ну је узрок, иден ти фи ку је се рад ња ко ја не
мо же би ти не по сре дан узрок за на ста нак да те по сле ди це, што је од -
ли ка ре гу ла то ра ти па без раз ло жно и сл. Има ју ћи по след ње у ви ду,
мо же се по ста ви ти пи та ње шта за пра во узрок узро ку је.8 Очи то је да
у да тим слу ча је ви ма узрок не узро ку је рад њу по сле дич не си ту а ци -
је, он, из гле да ба рем, (тре ба да) пред ста вља раз лог ње не не ре а ли -
за ци је, што на во ди на, са мо на из глед, за кљу чак да узроч но-по сле -
дич на ве за ни је ни ре а ли зо ва на, као код ре че ни ца ти па Ни сам ја
Ајн штајн па да све знам (PO PO VIĆ 1977), или је реч о по сред ном
узро ку (ВА СИЋ 1996: 34). Од ли ка ових струк ту ра је да ре че ни ца ко -
ја иден ти фи ку је узрок, за ви сна узроч на или од го ва ра ју ћа не за ви -
сна, уво ди окол ност ко ја или пред ста вља смет њу и оне мо гу ћу је до -
се за ње за да то га ци ља, или от кла ња раз ло ге за по кре та ње не ке рад -
ње. Из на ве де но га сле ди да се у ана ли зи ра ним струк ту ра ма узро ком
за пра во на гла ша ва по сто ја ње до вољ ног раз ло га за нео ства ри ва ње
пред ви ђе ног ци ља пред у зе те рад ње или пак не по сто ја ње ствар ног
раз ло га за вр ше ње дате рад ње. Ме ђу тим, рад ња управ не ре че ни це
се ипак ре а ли зу је.

4. Хипотаксички односи

Иако да та ло гич ко-се ман тич ка ве за ме ђу са од но сним про по зи -
ци ја ма не пред ви ђа са мо је дан обра зац гра ма ти ка ли за ци је, ипак ће -
мо као нај ти пич ни ји из дво ји ти за ви сно сло же ни ре че нич ни ком -
плекс са узроч ном ре че ни цом, нај че шће уве де ном ве зни ком јер,9

као ти пич ним оп ште ка у зал ним (KОВАЧЕВИЋ 1998: 129), што пре ма
не ким ис тра жи ва њи ма од го ва ра и си ту а ци ји у раз го вор ном је зи ку
(ПО ЛО ВИ НА 1986: 86), а тек по из у зет ку ве зни ци ма ка ко, кад, по што
итд. Ка у зал ни ре гу ла то ри се, ка ко је већ ре че но, по ја вљу ју, у од но -
су на узроч ну, у над ре ђе ној ре че ни ци, ко ја мо же би ти и не за ви сна
и за ви сна.
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8 Узроч ном ре че ни цом се об ја шња ва узрок, раз лог, по вод, мо тив, основ или
не ки дру ги узроч ни чи ни лац оно га што се из но си управ ном ре че ни цом, те сто га
пред ста вља ка у зал ни де тер ми на тор (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986б: 67). Ипак, К. Ми ло ше -
вић до да је да се узроч ном ре че ни цом мо же об ја сни ти и не ки до дат ни, по себ ни
или па ра лел ни раз лог (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986б: 68).

9 П. Мра зо вић на во ди да је овај ве зник, уз по што, нај фре квент ни ји и да уво -
ди нов и са го вор ни ку не по знат узрок (MRA ZO VIĆ 2009: 599). За овај ве зник и М.
Сте ва но вић на во ди да је из у зет но чест (СТЕ ВА НО ВИЋ 19793: 891).



…то је ње гов бол због ко јег он сад под ни мљен и за ми шљен сје ди
и ко ји уза луд по ку ша ва да ка же, јер је ве ћи од све га што чо вјек мо же и
по ми сли ти а ка мо ли ре ћи [И. Ан дрић, Ћор кан и Швабица]. За ври је ме
лет њих су ша ко је че сто упро па сте це лу же тву, поп Јо ван је ре дов но уза -
луд из во дио ли ти ју и чи тао мо ли тву за ки шу, јер је по сле то га обич но
на и ла зи ла још ве ћа су ша и при пе ка… [И. Ан дрић, На Дри ни ћуприја].
Уза луд је Три фун мо лио, да им се до зво ли да оду, кад их и та ко ви ше,
у Аустри ји, не тре ба ју [М. Цр њан ски, Се о бе 2]. Лу та те бес циљ но јер
има те пре ви ше ин фор ма ци ја… [www.psi ho log.com]. У Ам стер да му смо
че ка ли са ти ма на ста ни ци док су не ки од на ших ишли по гра ду да тра же
сме штај без у спе шно, јер је су бо том ве ли ка гу жва а и це не су огром не
[www.pu tu je mo u e vro pu.org]. Ми слим да без раз ло жно бри не јер је вр -
ца ње ме да нај леп ши и нај сла ђи тре ну так у ра ду сва ког пче ла ра
[www.brd sko-pla nin skop ce la re nje.com]. Он нам не по треб но сто ји за вра -
том, јер нам ни шта не мо же по мо ћи [Политика, 14.6.2001]. Ка ко у раз го -
во ру за По ли ти ку ка же Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ју че ра шњи са ста нак
је за вр шен без у спе шно, јер је опо зи ци ја оста ла при ста рим ста во ви ма
[Политика, 29. 7. 2008]. …да је ди ле ма о ула ску у НА ТО „ве штач ка, и
пред ста вља на мет ну то по ли тич ко пи та ње ко је без раз ло жно де ли гра ђа -
не Ср би је, јер Ср би ја је тек при сту пи ла Парт нер ству за мир…“
[Политика, 04. 10. 2007]. …сум њи ча ви струч ња ци и умет ни ци твр де
да су оне ски ну те без раз ло га јер су пре се дам го ди на би ле чи шће не
[Политика, 22. 12. 2005].

По ме ну те лек сич ке је ди ни це у уло зи ка у зал них ре гу ла то ра, као
што ви ди мо, пред ста вља ју исто вре ме но и мо дал не ре чи, тач ни је,
ин ди ка то ре су бјек тив не оце не,10 бу ду ћи да се њи ма не по сред но из но -
си став го вор но га ли ца, или на ра то ра, у по гле ду не мо гућ но сти да се
оправ да раз лог и свр ха са ко ји ма се пред у зи ма управ на рад ња.

Од ли ка ова квих ре че ни ца је сте да се ствар ни раз лог или циљ
вр ше ња рад ње ни не мо ра име но ва ти, прем да мо гу би ти кон тек сту -
ал но пред ви ди ви. Та ко, на при мер, ако по гле да мо реченице

…гла ва јој је на сло ње на на сам праг, а ру ку пру жа уза луд но ка ал -
ци, јер не ма сна ге да је до хва ти [И. Ан дрић, Смрт у Си на но вој текији].
Али се Ибра хим уза луд са шап та вао с оста ли ма, јер ни ко ни је хтио да
га слу ша [И. Ан дрић, Труп].

ја сно је да се пру жа ње ру ке до во ди у ве зу са на ме ром аген са да се
шта, у овом слу ча ју ал ка, до хва ти, те да је са шап та ва ње усме ре но
на раз ме ну ин фор ма ци ја итд.
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4.1. Ако узроч на ре че ни ца пак не од ре ђу је не по сред но окол ност
под ко јом се ре а ли зу је рад ња од го ва ра ју ће управ не, већ се, на при -
мер, ве зу је за сфе ру ње но га ци ља, та да се мо же учи ни ти да ме ђу
да тим рад ња ма узроч но-по сле дич на ве за у про то ти пич ном сми слу
и не по сто ји, на шта и мо гућ ност екс трак ци је лек сич ке мо дал не
ком по нен те из управ не ре че ни це на во ди. На и ме, управ на ре че ни ца
се мо же тран сфор ми са ти у ком плекс са од но сном сен тен ци јал но
де тер ми на тив ном ре че ни цом, ко ју кон сти ту и ше ко пу ла тив ни пре ди -
кат у чи ји са став ула зи регулатор уза луд но, на ме сто ко је се мо же
ре а ли зо ва ти и екви ва лент на су прот на на по ред на ре че ни ца, као нпр.
Иза шао је на ис пит, што је уза луд но, јер ни је све на у чио и Иза шао
је на ис пит, а то је уза луд но јер ни је све на у чио.

Овом се тран сфор ма ци јом сло же на ре че ни ца та ко ор га ни зу је да
се као ре зул тат до би ја тро чла ни ком плекс у ком се ре че ни ца ко ја
име ну је узрок син так сич ки не по ве зу је са ре че ни цом ко ја озна ча ва
евен ту ал ну по сле ди цу, већ са мо дал ном ре че ни цом то је уза луд но,
ко јом се вред но сно као не свр сис ход на од ре ђу је рад ња ‘ићи на ис -
пит’, за хва љу ју ћи то ме што де ло ва њем узроч не рад ње из о ста је њен
циљ. Ме ђу тим, то ипак ни је до во љан ар гу мент да се де ло твор ност
узро ка по ни шти, тим пре ако се деј ство узро ка очи ту је у сфе ри ци -
ља не ке рад ње.

4.2. Са ма мо дал на ре че ни ца, с дру ге стра не, мо же би ти под врг ну -
та ре дук ци ји и све де на на ка у зал ни ре гу ла тор, бу ду ћи да њен пре ди кат
чи ни ко пу ла или пак де ик тич ки гла гол ти па чи ни ти, ко ји ус по ста -
вља ана фо рич ну ве зу са пре ди ка том ре че ни це ко јом се из ри че по -
сле ди ца.

По ку ша ли су да за ва де, за за ба ву, Ар на у та и Ђер зе ле за због дје вој ке,
али уза луд, јер је Ар на у тин био не по ми чан у свом ми ру са сми је шком
и без тра га су рев њи во сти [И. Ан дрић, Пут Али је Ђерзелеза]. Де жур ни
ле ка ри по ку ша ли су ре а ни ма ци ју у ви ше на вра та, али без у спе шно, јер
је де вој чи ца има ла те шку фрак ту ру ло ба ње, због че га је у 20.40 кон ста -
то ва на ње на смрт [www.alo.rs]. Пре ма ње го вим ре чи ма, до са да је два
пу та по ку ша но њи хо во хап ше ње, али без успе ха, јер су ин фор ма ци је о
то ме до спе ле до њих [Политика, 03. 09. 2000].

4.3. Сли чан се ефе кат до би ја но ми на ли за ци јом по сле дич ног
про по зи ци о ног са др жа ја, с том раз ли ком да се овим по ступ ком мо -
же очу ва ти дво чла ни ре че нич ни ком плекс са узроч ном ре че ни цом,
у ко ме у управ ној ре че ни ци но ми на ли зо ва ни из раз, или ин фи ни тив -
на син таг ма, за у зи ма по зи ци ју ре че нич ног су бјек та, док је њен пре -
ди кат са ста вљен од ко пу ле и од го ва ра ју ћег ка у зал ног ре гу ла то ра.
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Че му за кон? – уза луд их је пи са ти, кад их се ни ко не др жи! [М. Цр -
њан ски, Се о бе 2]. Јер раз вла чи ти и да ље, бес циљ но је и лу до, по што
ду же раз ми шља ње не ма ни ка квог, нај ма ње прак тич ног сми сла, и јер на да
иш чу па ти се из овог ме ста, то ли ко до сад ног и ту жног, про сто је на ив -
но за ла ги ва ње [Драгиша Васић]. Ду лић, ко ји је и функ ци о нер ДС, ре као
је да је про шло не дељ но исту па ње ко а ли ци о ног парт не ра СВМ не по -
треб но, јер се ста во ви ДС уоп ште и не раз ли ку ју од ста во ва СВМ
[www.grad su bo ti ca.co.rs]. За пра во са мо уки да ње пре су де тим пре по ста је
бе сми сле но и без раз ло жно јер се ни шта бит но на су ђе њу не ће до го ди -
ти [www.nuns.rs]. Нај че шће је не по треб но упи љи ти се у ли це кел не ру
јер он је и до шао ка ко би ме под ста као на из ја шња ва ње… [Р. Ку зма но -
вић, Одмор]. Ју суф спа хић је ре као да је ту не по треб но би ло шта ко -
мен та ри са ти, јер „на род је ре као свој ко мен тар…“ [Политика, 27. 11.
2000]. Пот пу но је не по треб но уво ди ти то ли ко по себ них об ли ка ко руп -
ци је ка да већ има мо два кри вич на де ла под ко ја се сви они мо гу под ве -
сти… [Политика, 18. 6. 2001].

На ме сто но ми на ли зо ва ног из ра за, по зи ци ју гра ма тич ког су бјек та
мо же за у зе ти од го ва ра ју ћа ана фо ра, што ни на ко ји на чин не ре ме -
ти ус по ста вље не се ман тич ке од но се у ре че ни ци.

Ми сли мо да је то не по треб но, јер смо ура ди ли све што смо мо гли.
[www.alo.rs]. Пре се при мар ност по да тка мо же про це њи ва ти у од но су на
чин опи си ва ња de vi su, што је не по треб но, јер ва ља раз ли ко ва ти фа зе
ис тра жи ва ња и опи си ва ња [А. Вра неш, Осно ви библиографије]. Зо на
без бед но сти је уве де на да би шти ти ла КФОР од на ших сна га без бед но -
сти, а то је са да не по треб но, јер те опа сно сти ви ше не ма [Политика, 17.
2. 2001].

4.4. По сту пак но ми на ли за ци је по сле дич ног про по зи ци о ног са -
др жа ја до ка зу је да по ме ну те рад ње или си ту а ци је ни су ни ти се мо -
гу до ве сти у не по сред ну узроч но-по сле дич ну ве зу без ка у зал ног
ре гу ла то ра, ко јим се деј ство узро ка пре у сме ра ва са са ме рад ње на
њен циљ или ре зул тат. На и ме, иако се као са свим гра ма тич на мо же
вред но ва ти сло же на ре че ни ца ти па Он је иза шао на ис пит јер ни је
све на у чио, она се ипак мо же сма тра ти ис ку стве но нео ве ре ном и ло -
гич ки не до след ном. Ло гич ка не до след ност се те ме љи на зна њу ко му -
ни ка то ра, и го вор ни ка и са го вор ни ка, да се јед на рад ња пред у зи ма
са од ре ђе ним ци љем, те да се тај циљ мо же до сти ћи ако су ис пу ње -
ни од ре ђе ни усло ви. У по след њој ре че ни ци се у сфе ри ци ља мо же
иден ти фи ко ва ти про по зи ци о ни са др жај ‘он по ла же ис пит’, док је
оства ре ње пред ви ђе но га ци ља огра ни че но ис пу ње њем од го ва ра ју -
ћег усло ва, ко ји име ну је про по зи ци ја ‘он је на у чио’, што од го ва ра
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спо зна ји сле де ћег ста ња ства ри: ‘ако на у чи, он по ла же ис пит’. С
об зи ром на то да нео п ход ни услов за ре а ли за ци ју по сле дич не рад ње
ни је ис пу њен, оправ да но је оче ки ва ти да се ни она са ма не мо же
ре а ли зо ва ти, те би се у управ ној ре че ни ци оба ве зно по ја ви ла не га ци -
ја: Он ни је иза шао на ис пит јер ни је све на у чио. Упра во је спе ци фич -
ност ових струк ту ра да не ис пу ње ње нео п ход ног усло ва не од ла же
ну жно ре а ли за ци ју по сле дич не рад ње. Ова од ли ка овај ре че нич ни
под тип при бли жа ва до пу сним ре че ни ца ма. На и ме, за укљу чи ва ње
до пу сних ре че ни ца је ва жно по сто ја ње ка квог узро ка, ис по ста вља
се не до вољ ног или не а де кват ног усло ва ре а ли за ци је или не ре а ли -
за ци је рад ње управ не ре че ни це, ко ји би по ло ги ци ства ри тре ба ло
да оме те ње но по кре та ње, од но сно де ло ва ње аген са. Ипак, та кав
узрок као ис пу ње ни услов не од ла же по кре та ње управ не рад ње, тј.
аген со во де ло ва ње, и, што је по себ но ва жно, не оме та евен ту ал но
до сти за ње од го ва ра ју ћег ци ља, што по ка зу је сле де ћи при мер: Иако
ни је све на у чио, иза шао је на ис пит. И по ло жио. С дру ге стра не,
уво ђе њем при ло га уза луд у управ ну ре че ни цу ис кљу че на је сва ка
мо гућ ност уво ђе ња ре че ни це ко јом се са оп шта ва оства ре ње за да тог
ци ља рад ње управ не ре че ни це у да том ком плек су: Он је уза луд иза -
шао на ис пит јер ни је све на у чио. *И по ло жио је.

Не што је дру га чи ји од нос ме ђу рад ња ма ка да је реч о ре гу ла то ру
ти па без раз ло га. У при ме ри ма ти па Иако јој ни сам ни шта ру жно
ре као, она се на љу ти ла или Она се на љу ти ла без раз ло га јер јој ја
ни сам ни шта ру жно ре као ви ше је не го упа дљи во да се ре гу ла то ром
без раз ло га ис ти че да оно што се узроч ном ре че ни цом са оп шта ва
ни је и не мо же да бу де ствар ни узрок за по сле ди цу ‘на љу ти ти се’.
До пу сном ре че ни цом се пак ис ти че да оно што се њом са оп шта ва
тре ба да омо гу ћи су про тан раз вој до га ђа ја од ак ту ел ног. На и ме,
ком плек си са до пу сним ре че ни ца ма иден ти фи ку ју не до вољ не, не -
де ло твор не узро ке, с јед не, и нео че ки ва не, не пред ви ди ве по сле ди -
це, с дру ге. Да ни је реч о се ман тич ким екви ва лен ти ма по ка зу је и
тест не га ци је пре ди ка та ре че ни це са ка у зал ним ре гу ла то ром. На и -
ме, ре че ни ца Она се ни је на љу ти ла без раз ло га не иден ти фи ку је
кон тра фак тив ни пре ди кат, већ фак тив ни, као и ка да је пре ди кат у
афир ма тив ној фор ми, при че му не га ци ја у том слу ча ју по твр ђу је
де ло твор ност узро ка, што доказује да оно што се са оп шта ва узроч -
ном ре че ни цом је сте узрок по сле ди це именоване у управ ној.

Она за о кре ну и оти сну се пре ма ба би, ко ја оста де са свим мир на,
ка ко се убр зо ис по ста ви не без раз ло га јер је му ва не по го ди у че ло,
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већ са мо про зви жда крај ње ног ува [Р. Ку зма но вић, Одмор]. Да нас њи -
хо во за до вољ ство ни је без раз ло га, јер обе су но ми но ва не за лич ност
2006. го ди не у гра ду [Политика, 04. 01. 2007]. …ме шта ни се ла Срем -
ска Ра ча у џеп оба ве зно ста ве лич ну кар ту. Не без раз ло га, јер чим ис -
ко ра че из дво ри шта, или из сво је ули це од мак ну ки ло ме тар, они су на
гра нич ном пре ла зу… [Политика, 17. 09. 2008].

Ка ко се мо же ви де ти, афир ма тив ност пре ди ка та управ не ре че ни -
це не ги ра де ло твор ност узро ка, док га ње го ва не ги ра ност по твр ђу је.

4.5. Да је у да тим струк ту ра ма од пре суд не ва жно сти иден ти фи -
ковати мо дал ни окви р управ не ре че ни це, до ка зу је и чи ње ни ца да се
у њој на ме сто пре ди ка та ко ји де но ти ра рад њу ко ја, на при мер, во ди
не ком кон крет ном ци љу и ре зул та ту (Он је уза луд иза шао на ис пит
јер ни је све на у чио) мо же уве сти дру ги ко ји иден ти фи ку је циљ ну
рад њу (Он не мо же по ло жи ти јер ни је све на у чио). У та квим се
слу ча је ви ма из о ста вља при лог уза луд или уза луд но, али уводи мо -
дал мо ћи,11 оба ве зно пра ћен не га ци јом. Бу ду ћи да се управ ним пре -
ди ка том означава рад ња за ко ју се зна, или са мо прет по ста вља, да
не мо же до ве сти до до сти за ња од го ва ра ју ћег ци ља и ре зул та та, ал -
тер на тив ни ре че нич ни мо дел са гла го лом ко јим се име ну је сам циљ
или ре зул тат пред у зе те рад ње не мо же ста ја ти у по тврд ном, већ ис -
кљу чи во у од рич ном об ли ку. Очи то је да укљу чи ва ње не ги ра ног мо -
дал ног гла го ла у ре че ни цу на гла ша ва уве ре ност го вор ни ка у из о ста -
нак оче ки ва ног ре зул тата рад ње. Мо дал, ме ђу тим, обично из о ста је
кад се управ на рад ња сме шта у сфе ру бу дућ но сти, ка да се у управ -
ној ре че ни ци мо же по ја ви ти и не ги ра ни фу тур 1, ко јим се ис ти че го -
то во пот пу на из ве сност у по гле ду из о стан ка ње не ре зул та тив но сти
(Он не ће по ло жи ти јер ни је на у чио). Претериталне си ту а ци је се, као
по пра ви лу, мо гу и без мо дал ног гла го ла ис ка за ти (Ни је по ло жио
јер ни је на у чио), бу ду ћи да се та да не до во ди у пи та ње фак тив ност
ис ка за, за хва љу ју ћи то ме што се његов са др жај ти че до га ђа ја о ком
го вор но ли це има нео п ход но знање, ка ко у по гле ду узро ка та ко и у
по гле ду по сле ди це. Ипак, и у ре че ни ца ма ко је ре фе ри шу о про -
шлим си ту а ци ја ма мо гу ћа је упо тре ба мо дал а, чи ме се зна че ње ис ка -
за бла го мо ди фи ку је, као у при ме ру ти па Ни је мо гао да по ло жи јер
ни је на у чио. Мо дал ним гла го лом се по себ но на гла ша ва да ни је ни
по сто ја ла мо гућ ност да се за да ти циљ оства ри, при че му се у до ме -
ну узро ка по себ но ис ти че ње го ва оне мо гу ћи вач ка ком по нен та.
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У ком плек си ма где је у функ ци ји ка у зал ног ре гу ла то ра без раз -
ло га, у управ ној ре че ни ци се на ме сто ње га, као по пра ви лу, мо же
ре а ли зо ва ти мо дал тре ба ти,12 ко ји се та ко ђе уво ди у од рич ном об -
ли ку: Чи сте их без раз ло га јер и ни су би ли пр ља ви или Не тре ба да
их чи сте јер ни су би ли пр ља ви. Узроч на ре че ни ца, ка ко ви ди мо, не -
по сред но ре гу ли ше по тре бу по кре та ња по сле дич не рад ње, при че му
се упра во мо дал ним гла го лом тре ба ти у од рич ном об ли ку упу ћу -
је на не до ста так довољног раз ло га за вр ше ње да те рад ње.

5. Паратаксички и јукстапонирани односи

Аде кват ни зна чењ ски од но си ме ђу ба зич ним про по зи ци о ним
са др жа ји ма се мо гу из ра зи ти и на па ра так сич ком ни воу, ме ђу су -
прот ним на по ред ним ре че ни ца ма, или још че шће ме ђу не за ви сним
јук ста по ни ра ним чи ји ре до след од ра жа ва, за не за ви сне на по ред не
струк ту ре, ати пи чан след рад њи (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986а: 285) – од по -
сле ди це ка узро ку, што под ра зу ме ва да се нај пре уво ди она ко ја
укљу чу је при лог или при ло шки из раз у де тер ми на тив ној функ ци -
ји, ти па уза луд / уза луд но, без раз ло га итд., или пак при дев без раз -
ло жан, уза лу дан и сл. у окви ру ко пу ла тив ног пре ди ка та, а по том и
она ко јом се об ја шња ва раз лог из о стан ка ре зул та та пред у зе те рад -
ње или пак не до ста так пра вог раз ло га за ње но по кре та ње.

Дво ји ца во за ча уза луд су из во зач ке ка би не ослу шки ва ла не би ли
за чу ла још по не ки звук, али ни шта ни је до пи ра ло до њи хо вих уза луд на -
ћу ље них уши ју [В. Ар се ни је вић, Предатор]. Уза луд сам че као ре пли -
ку. Ети да је те кла да ље [В. Де сни ца, Про ље ћа Ива на Галеба]. Уза луд им
је ка пе тан Ан то но вич до ви ки вао де ле ћи кар те и ку пе ћи злат ни ке, они
су се би ли нај по сле от кра ви ли и рас по ло жи ли, гу ра ју ћи сто чи ће и љу -
ља ју ћи се по фо те ља ма, та ко да су пр шта ле као ора си [М. Цр њан ски,
Се о бе 1]. Уза луд су се Иса ко ви чи, кат кад, тру ди ли да те ве зе пре ки ну.
Тај свет, ко ји је са њи ма из и шао из Сер ви је, ишао је за њи ма, као ста -
до, за кле пе ту шом. Пра тио их је и до ла зио им је у по се ту, да им при ча
о свом жи во ту и сво јим ја ди ма [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Уза луд они,
кат кад, још, пру жа ју ру ке јед но пре ма дру го ме. Уза луд узи ма ју и сво ју
де цу на кри ло. Уза луд их ми лу ју по ко си ци. Уза луд се до зи ва ју, не мо,
у но ћи. То њи хо во до зи ва ње оста је без гла са и они оста ју ле же ћи, јед -
но крај дру го га, не по мич но [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Уза луд је Иса ко -
вич ви као, и у пред ве чер је по ла ска, да од у ста је од пу та, да не ће ни да

Јужнословенски филолог LXX (2014)104

12 Овај гла гол се де фи ни ше и као ин ди ка тор спо ља шњег под сти ца ја (ZVE -
KIĆ-DU ŠA NO VIĆ 2011: 136).



ви ди, као са пут ни ка, не ку жен ску, да ће кре ну ти, иду ће, но ћи, сам, на
ко њу. Тран да фил га је оба ве стио да је све уде ше но [М. Цр њан ски, Се -
о бе 1]. Све ти на их је би ла оп ко ли ла, го ми ла Ма хал ча на, а он је уза луд
по ку ша вао да се от ме, ви чу ћи да тре ба, што пре, отр ча ти до Те ми шва -
ра, тре ба да се упа ра ди, да оде, пар дон про си ти, код Ен гел схо фе на. Та
же на га, ме ђу тим, за др жа [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Па вле га је уза луд
пи тао, да ка же шта је то. Ђур ђе је мр мљао и од ма хи вао ру ком [М. Цр -
њан ски, Се о бе 1]. Сад је ста ја ла тик ис пред ме не и ва ди ла плат не ну тор бу
из пр тља жни ка, у ства ри, де сном ру ком је без у спе шно по те за ла руч ке.
Би ла је ни жа не го што ми се учи ни ло… [Р. Ку зма но вић, Одмор]. Без у -
спе шно је по ку ша ла да са мном сту пи у кон такт. Ни је по мо гла ни ин -
тер вен ци ја нор ве шке ам ба са де… [Б. Пе кић, Беснило].

Као што се да ви де ти, еле мен тар не ре че ни це на ве де них узроч -
но-по сле дич них ком плек са су углав ном у од но су јук ста по зи ци је,
или су пак пар це ли са не, што су из ра жај на сред ства у до ме ну ин ди -
ви ду ал ног сти ла.

5.1. На ме сто при ло шког ка у зал ног ре гу ла то ра мо же до ћи и онај
при дев ски, ко ји ула зи у са став ко пу ла тив ног пре ди ка та у ре че ни -
ца ма чи ји је гра ма тич ки су бје кат но ми на ли зо ва ни про по зи ци о ни
са др жај ко ји име ну је по сле дич ну рад њу.

Уза луд но је би ло Ани чи но про ти вље ње, и ње не су зе и кле тве: Еди -
гио се по ка зао нео че ки ва но тврд и не са ви тљив. Ни шта ни су мо гла ни
на го ва ра ња, ни утје ца ња са стра не, ни бла ги са вје ти мо је ба ке; чвр сто
је од лу чио да кћep по све ти умјет но сти. [В. Де сни ца, Про ље ћа Ива на
Галеба].

На ме сто но ми на ли зо ва ног из ра за по зи ци ју ре че нич ног су бјек та
мо гу да за у зму и од го ва ра ју ће за ме ни це, по ка зне или оп ште при -
дев ске, на при мер, ко је, ка да су у уло зи ка та фо ре, мо гу би ти де тер -
ми ни са не и од но сном ре че ни цом ко ја име ну је по сле дич ни пр о по -
зи ци о ни са др жај.

Пра зно је да кле би ло, пред њим, за на век, и уза луд но, за њим, све
што бе ше про шло. Ни шта ни је по сти гао, ни у овом ра ту, као ни оста ли,
и све то ње го во хо да ње и се ља ка ње са мо се јед на ко на ста вља ло [М. Цр -
њан ски, Се о бе 1].

5.2. Тро чла ни низ не за ви сних ре че ни ца, ка ко је ра ни је на по ме -
ну то, прет по ста вља ин те гра ци ју су прот не ре че ни це са ка у зал ним
ре гу ла то ром, при че му чи та ва пре ди ка ци ја мо же би ти све де на на
ње га, бу ду ћи да су и су бје кат и ко пу ла у овим ре че ни ца ма ре ду ко -
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ва ни. По ме ну те се ре че ни це мо гу сма тра ти елип са ма ре че ни ца са
ана фор ским су бјек том и ко пу ла тив ним пре ди ка том, нпр. То је уза -
луд или Све је уза луд.13 Мо дал не ре че ни це, ти па Уза луд или То је
уза луд итд., сто је у су прот ном од но су са ан те по но ва ним ре че ни ца ма
ко је име ну ју не свр сис ход не и не по треб не рад ње. С дру ге стра не,
по ме ну тој мо дал ној ре че ни ци сле ди она ко ја име ну је узро ке, тј. раз -
ло ге из о стан ка ре зул та та по ме ну тих по сле дич них рад њи, и ре дов -
но је у јук ста по зи ци ји. Шта ви ше, све ре че ни це у ком плек су мо гу
би ти у јук ста по зи ци ји.

Тек су узе ли ма ли узо рак тки ва за хи сто ло шку пре тра гу. Али и то
је би ло не по треб но, ве ли ми бол ни чар ка: већ се на пр ви по глед ви дје -
ло на че му је ствар. Све је уну тра већ за хва ће но [В. Де сни ца, Про ље ћа
Ива на Галеба]. Она је све по ку ша ла да би спа си ла Ми ло ше ви ћа, али
без у спе шно. Она ви ше не ма ни ка кве шан се да би ло шта по ли тич ки по -
кре не у Ср би ји [Политика, 06. 04. 2001]. Пи сао сам и ста ром фра-Ан -
ђе лу, не ка да шњем мом ин струк то ру у фра тар ској гим на зи ји и ви ше-ма -
ње је ди ној жи вој осо би ко ју сам у мје сту још по зна вао, мо ле ћи га да и он
са сво је стра не то из ло жи су ду, па да ме опро сти од те ду жно сти. Уза -
луд. Пар бе ни ци су упор ни, и суд је остао при то ме да мо рам лич но до ћи
[В. Де сни ца, Про ље ћа Ива на Галеба]. За ми шљао га је, хтео је да га за ми -
сли крај ове же не, али уза луд; ни је био ту [М. Цр њан ски, Се о бе 1].

5.3. Ка ко је и рас по ред узроч не ре че ни це у сло же ном ре че нич -
ном ком плек су усло вљен раз ли чи тим фак то ри ма – ти пом ве зни ка
ко јим се уво ди, ти пом узроч но га зна че ња, те са мим сти лом, пра ви -
ли ма ли не а ри за ци је син так сич ких је ди ни ца, ре че нич ном ин то на -
ци јом, та ко ни је ни у овим при ме ри ма из у зе так да се нај пре уво ди
узрок, од но сно раз лог за из о ста нак не ког ре зул та та или ци ља, а тек
по том по сле ди ца, тј. рад ња чи ја се свр сис ход ност оспо ра ва, што
од го ва ра сук це сив ној при ро ди ка у зал них ре ла ци ја (МИ ЛО ШЕ ВИЋ
1985: 21).

Не ки пу ков ник, Те о дор Ви шњев ски, ме ђу тим, спре ча вао је то! Иса -
ко вич је уза луд мо лио [М. Цр њан ски, Се о бе 2]. Али се већ го ди на ма
му чи да из ле чи пре ло мље ну но гу ко ња, а уза луд је са мо жи во ти ње му -
чио [М. Цр њан ски, Се о бе 2]. Али ба бо не уђе у со бу. За луд ми че ка смо
[Л. Ла за ре вић, Приповетк е]. Пост мај стер Хур ка био је до шао, ра но, да
их по се ти. Да им ја ви да је Ви шњев ски оти шао не куд, и да не зна, кад ће
се вра ти ти. Уза луд би би ло, да га не ко тра жи [М. Цр њан ски, Се о бе 2].

Јужнословенски филолог LXX (2014)106

13 Де таљ ни је о струк тур ним, функ ци о нал ним и стил ским осо бе но сти ма
елип тич них струк ту ра ви де ти у: ПО ПО ВИЋ 1967.



По след њи при мер нам по ка зу је да се ре че ни ца ко ја са др жи при -
лог уза луд сво јим са др жа јем не од но си ну жно на не за ви сну ре че ни цу
ко ја јој прет хо ди, већ на са др жај за ви сне ре че ни це, нпр. до пун ске
об је кат ске ко ја је до пу њу је.

Иако је у до ме ну ин ди ви ду ал но га сти ла, ова кав про се де по ка -
зу је да на па ра так сич ком ни воу ре до след на во ђе ња узро ка и по сле -
ди це ла ко мо же да од сту пи од уоби ча је них пра ви ла ли не а ри за ци је
ре че ни ца, мно го пре не го ка да су у пи та њу ре че ни це у хи по так сич -
ком од но су. Пост по зи ци ја ре че ни це ко ја де но ти ра по сле дич ну рад -
њу зах те ва ње но ин то на ци о но, не рет ко и син так сич ко одва ја ње у
ви ду пар це ла ци је. Ова кав по сту пак је оправ дан јер се она у од но су
на прет ход ну до жи вља ва као за кључ на, за ко ју је и ина че ти пич но
по зи ци о но и/или ин то на ци о но дис тан ци ра ње.

Али ба бо не уђе у со бу. За луд ми че ка смо [Л. Ла за ре вић,
Приповетк е]. [→ Али ба бо не уђе у со бу. Да кле, за луд ми че ка смо.]

Мо гућ ност за ме не тзв. уза луд-ре че ни це оном за кључ ном до дат -
но по твр ђу је да се њом из но си су бјек тив ни до жи вљај ствар но сти и
од но са у њој.

5.4. Ре че нич ни тип ко ји је био пред мет ово га ис тра жи ва ња по -
ка зу је да се и на па ра так сич ком и на хи по так сич ком ни воу мо ра ју
узе ти у раз ма тра ње лек сич ко-се ман тич ке осо бе но сти гла го ла и ње -
го вих ар гу ме на та, по себ но оних пе ри фер них, те праг ма тич ки и ко -
му ни ка тив ни усло ви под ко ји ма се од ви ја ко му ни ка ци ја. Ре зул та ти
ово га ра да по ка зу ју да узроч но-по сле дич на ве за мо же би ти усме ре -
на на ре гу ли са ње не ких пра те ћих, окол но сних еле ме на та cи ту а ци -
је, као и да се исто вет на зна че ња мо гу фор ма ли зо ва ти раз ли чи тим
је зич ким је ди ни ца ма. По след њи став у не ку ру ку на ме ће по тре бу
ре де фи ни са ња уло ге и зна че ња са ме узроч не ре че ни це, што још јед -
ном по твр ђу је сву сло же ност по сма тра не ло гич ко-се ман тич ке и је -
зич ке ка те го ри је – тим пре ако се има у ви ду да се као ре гу ла то ри
ка у зал них ре ла ци ја по ја вљу ју мо дал ни ин ди ка то ри ко ји ре гу ли шу
из о ста нак свр хе и по тре бе да се ка ква рад ња ре а ли зу је. Аспек ту ал -
но-тем по рал не кон фи гу ра ци је у ра ду ни су по себ но об ра ђи ва не, из -
ме ђу оста лог и због то га што се овај ре че нич ни тип не од ли ку је по -
себ ним ти пом тем по рал них ре ла ци ја при из ра жа ва њу узроч но-по -
сле дич них ве за.
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Mi li voj B. Ala no vić

AR TEN DER LE XI KA LISCHEN RE GU LI E RUNG
DER KAUSALITÄT IM RAH MEN DES KOM PLE XEN SAT ZES

Z u  s a m  m e n  f a s  s u n g

Ob wohl es sich im Fal le der Kausalität um eine objek ti ve Ka te go rie han -
delt, in di e ser Ar be it wol len wir auf di e je ni gen Be i spi e le zurückwe i sen, bei
de nen die su bjek ti ve Wa hr neh mung einer ka u sa len Be zi e hung in einem
Gesche hen die entsche i den de Rol le spi elt. Di e se su bjek ti ve Per spek ti ve ist im
Satz durch die Einführung von Mo dal wör tern in der Funk tion von ka u sa len
Re gu la to ren aus ge drückt wor den, wie z. B. zwec klos, sin nlos usw. Nur durch
die Einführung ge e ig ne ter ka u sa ler Re gu la to ren können zwei Gesche hen in
Grund-Kon se qu enz-Ver bin dung zu sam men ge bracht wer den: Du bist um sonnst
ge kom men, ich bin schon fer tig. Eine de rar ti ge Möglichkeit ein Gesche hen zu
ver ste hen lässt sich auf ver schi e den syntak tischen Ebe nen aus zu drücken.

Schlüssel wör ter: Ser bische, Syntax, le xi ka lische Be de u tung, Kausalität,
kom ple xer Satz, Ka u sal satz, Ko or di na tion.
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