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ПОСЛЕДИЧНЕ КЛАУЗЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ
МЕРЕ И СТЕПЕНА**

Циљ рада је представљање нове класификације последичних клау -
за засноване на критеријуму постојања категорије степена. На основу
тог критеријума разврставамо последичне клаузе на оне са значењем
сте пена и оне без тог значења. Посебна пажња посвећена је првој групи
клау за које на тај начин повезујемо са бројним другим групама зависних
и независних реченичних образовања, а на основу постојања поменутог
ка тегоријалног значења. У раду се примењује ономасиолошки приступ,
вр шена је анализа последичних клауза применом теорије семантичких
ло кализација, а постојање одређених значења потврђивано је транс фор -
ма ционим тестом.

Кључне речи: последична клауза, категорија степена, сложена ре че -
ни ца, српски језик.

0. РАЗГРАНИЧЕЊА. Циљ рада је систематизација сложених рече-
ница с последичном клаузом. Потреба за тим јавила се приликом
анализе сложених реченица са клаузама квалитативно-квантитатив-
не семантике, у оквиру потпројекта Синтакса сложене реченице у
српском језику. Наиме, проучавање реченица са поредбеном и рече-
ница са начинском клаузом, довело је до питања шта се налази на
граници између тих клауза, те на основу чега се заснива њихова пове-
заност. И поредбене и начинске и последичне клаузе поседују кате-
горију квалификације, док се разликују на основу квантификације
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и интензификације. Код поредбених и начинских клауза заједничко
је значење начина, с тим да је у поредбеним клаузама начин ос нов
за поређење, односно предмет поређења, нпр. Окачи слику (онако)
као што сам ти рекла, Окренула се као да не жели да јој видим ли-
це, док је начинским клаузама циљ идентификација начина вршења
радње, нпр. Окачи слику тако да буде на средини зида, Окренула
се тако да јој не видим лице. И последична клауза квалитативно -
-квантификативног типа Окачи слику тако високо да је сви виде,
Окренула се тако брзо да јој нисам видео лице подразумева начин,1

али је основна разлика у испољавању интензитета. Однос начина и
ко личине битно утиче на семантику последичних клауза, јер се оне
у принципу и темеље на интензификацији особине или својства
нечега, из чега настаје нова особина или својство изражено као по -
сле дица.2 Оне ипак нису начинске, зато што је овде реч о степену
(ме ри) начина особине који проузрокује неку последицу, а не на чи -
ну као таквом. Овде се дакле не ради о граматикализацији начина,
већ о граматикализацији последице. Граматикализација начина кроз
прилошки модификатор тако није исто што и интензификатор та-
ко који је део последичне синтаксе. Последична и начинска клауза
разликују се баш према могућности интензификације (степенова-
ња) – прва није могућа без ње, а у другој се она не може остварити.

С друге стране, поредбене и последичне клаузе осим семантике
начина имају још заједничких карактеристика, па се тако поредбене
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1 Ту ма че ње по сле дич них као ти па на чин ских кла у за ни је но во у на шој ли те -
ра ту ри, нпр. „Последичне или консекутивне реченице су зависне реченице којима
се карактерише начин реализовања неке ситуације или пак квалитет или степен
неке особине или појаве тиме што се исказује шта је последица тога. Важно је
схватити да се зависном последичном реченицом последица не износи као за-
себна појава, него као појава која карактерише компоненту више реченице. Зато
су и последичне реченице једна врста начинских реченица.“ (СТА НОЈ ЧИЋ–ПО ПО -
ВИЋ, 2008, 333) или „Значење сразмерности интензитета карактеристично је и за
сложене реченице типа Радио је тако да се разболео, које обавештавају да је ин-
тензитет односа о којем реферише главни члан сложене реченице једнак интен-
зитету односа о којем реферише начинска клауза. Да у њима претеже начинско
значење, показује чињеница да се такве реченице могу појавити у дијалошком је-
динству само с таквом упитном реченицом која почиње заменичким прилогом
Како…?“ (ПИПЕР 2009: 72).

2 „Ин тен зи фи ка ци јом се од ре ђе на осо би на или ста ње (оби ље же ни име ни -
цом, при дје вом, при ло гом или гла го лом) по ја ча ва ју до сте пе на ко ји усло вља ва
по ја ву но ве осо би не или ста ња као по сље ди це из ра же не за ви сном кла у зом уве -
де ном ве зни ком да. За то на ве де ни тип ре че ни це нај че шће од ра жа ва ме ђу за ви -
сност кван ти те та и ква ли те та“ (КО ВА ЧЕ ВИЋ 1998: 112).



клаузе еквативног типа, нпр. Атмосфера на терену је била тако
на пета као да су се играчи борили на живот или смрт и по сле ди -
чне клаузе квантификативно-квалитативног типа Атмосфера на
те рену је била тако напета да нико од играча није осећао умор
могу тумачити као сродне, у том смислу што су обе носиоци се ман -
ти ке степена у смислу поређења по еквативности, међутим оне се
раз ликују према категорији интензивности,3 у том смислу да се уз
ко релатив тако или уместо њега не може јавити интензификатор,
као што се уз последични корелатив тако, који је у ствари интензи -
фи катор, може јавити или га заменити неки други интензификатор
(ја ко, веома, пуно), уп. *Атмосфера на терену је била веома на пе та
као да су се играчи борили на живот или смрт према Атмо сфе ра
на терену је била веома напета да нико од играча није осећао умор
или Она је толико лепа као да је с друге планете и Она је толико
ле па да јој се сви диве према *Она је толико много лепа као да је с
друге планете и Она је толико много лепа да јој се сви диве.

Као и код поредбених, и код последичних клауза може се успо -
ста вити разлика на основу рестриктивности, тј. рашчлањености,
што значи да последичне клаузе могу као, на пример, поредбене
или релативне бити рашчлањене или нерашчлањене структуре, нпр.
Би ли смо веома уморни, тако да смо одмах заспали.

1. ПОСЛЕДИЧНЕ КЛАУЗЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ СТЕПЕНА. У раду ћемо се ба-
вити искључиво подврстом последичних клауза, које се у ли те ра ту ри
различито називају,4 док смо се ми, из разлога који ће бити на ве де -
ни даље, одлучили за назив последичне клаузе са значењем степена.
Осим реченица са заменичко-прилошким модификаторима и вез -
ни ком да (нпр. Тако је вриснула да смо се сви уплашили, Толико је
ле па да јој се сви диве), клаузе са значењем мере, узимамо у раз ма -
тра ње и другу врсту последичних зависних реченца, тзв. ексце сив не
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3 Разлике између категорије степена и категорије интензивности налазе се
осим на синтаксичком и на другим језичким нивоима, па та ко на морфолошком
ни воу степен изражавају компаратив и суперлатив, а интензивност елатив (НИ -
КО ЛИЋ 2014: 31).

4 Према Ковачевиће вој кла си фи ка ци ји (1998) то би би ле ква ли та тив но-по -
сле дич не ре че ни це, за пр ви тип, а за дру ги реченице с неадекватним или недо-
статним условом уз последичну клаузу. Према Вукојевићевој класификацији
(2008) ту би спадале реченице квантитативно-квалитативне или, како их он нази-
ва, количинско-каквоћне семантике (на пример: Викао је да се све тресло), затим
реченице непримереног узрока: реченице прекомерног узрока (на пример: Имам
превише посла да бих сада могао с вама разговарати) и реченице недовољног (не-
достатног) узрока (на пример: Није било довољно хлад но да пад не снег) и др.



клаузе (Исувише је лења да би завршила факултет, Плата ми је
не довољна да одем на летовање, Коса ми је довољно дуга да је ве -
жем у реп), зато што је и код њих заступљено значење степена. За
раз ли ку од првог типа последичних клауза, зваћемо их последичне
кла у зе са значењем мере, у овом типу интензификација није оства -
ре на модификаторима заменичко-прилошког типа, већ елативним,
од носно адеквативним конструкцијама. Остали типови после дич -
них клауза изузети су из овог истраживања.

Циљ рада је показати зашто последичне клаузе са значењем сте-
пе на посматрамо као засебан структурно-семантички тип. Ове су
ре ченице недвосмислено обједињене категоријалним значењем сте -
пена, које се очитава на специфичан начин. Степен у њима постоји
и исказан је интензитетом вршења радње (у главној реченици) која
до води до одређене последице (у зависној последичној клаузи). Да -
кле, степен у реченици испољава се као интензитет вршења радње.
Ка да је реч о еквативном односу који се формира између главне и
за висне реченице, ту није реч о једнакости степена особине у обе
ре ченице (као што је то, на пример, код поредбених клауза) и не мо -
же се рећи да је узрок једнак последици или обрнуто, него сматрамо
да су узрок и последица еквивалентни: степен (интензитет) исказан
управном реченицом одговара последици до које доводи исказаној
за висном клаузом. Интензитету у управној реченици одговара по -
сле дица у зависној клаузи, а и тај однос успостављен је на основу
по ређења, и то поређења по једнакости. Може се рећи да су ко ре ла -
тив у главној реченици (тако, толико и др.) и последична клауза у
еквативном односу, уп.: Он залупи врата, тако, да се све тресло
(→ тако = ‘јако’ = да се све тресло).

С обзиром на то да иначе реченице са значењем степена можемо
по сматрати и у оквиру теорије семантичких локализација (ТСЛ), и
по следичне клаузе са значењем степена ту налазе своје место. По -
што имамо самеравање две предикације, то јест начина њихове реа-
 лизације, можемо говорити о постојању скале на којој се ин тен зи тет
начина вршења радње и последица проузрокована тим интензи те -
том поклапају на истој тачки, па је реч о еквативности, нпр. Он та -
ко добро пева да се директно пласирао у финале такмичења. Прва
си туација представља објекат локализације (ОЛ) који се позиционира
у односу на ситуацију у последичној клаузи, локализатору (Л), док
мо дификатор тако представља оријентир (О) са значењем јед на ко -
сти. Док се диферентивност види као градуелна екстралокали за ци -
ја, еквативност је градуелна локализација унутар локализатора.
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2. КРАЋИ ИСТОРИЈАТ ПРОБЛЕМА. С обзиром на то да је исказивање
последичних односа у српско(хрватско)м језику прилично добро
опи сано (ГРИЦКАТ 1975; КОВАЧЕВИЋ 1998; VUKOJEVIĆ 2008), осврну-
ћемо се само на типове које узимамо за предмет овог рада. Милош
КО ВАЧЕВИЋ (1998: 112)5 зависносложену реченицу с последичном
клаузом којом се исказује степен назива реченицама с квалитатив-
но-последичном клаузом, истичући и у називу међузависност кван -
титета и квалитета – квантитативни раст особине условљава по јаву
новог квалитета као последицу. Лука Вукојевић (2008)6, који овај
тип реченица назива реченицама количинско-каквоћне семан ти ке,
такође наглашава међузависност количине и квалитета на основу
које настаје последица. То су корелативне реченице код којих у не-
ким ситуацијама корелатив може бити неексплициран, док код ре-
ченица којима се изражава прекомерни, недовољни или довољни
узрок (Ковачевић каже неадекватни или недостатни услов) ко ре-
латив је неизоставан део управне реченице. У оба подтипа после-
 дичних клауза корелативни члан јесте модификатор и то модифика-
тор степена, што, поред недвосмислене повезаности квантитета и
квалитета, указује на то да је очигледно реч о реченицама за иска-
 зивање степена. И Ковачевић и Вукојевић слажу се да су ове клаузе
блиско повезане с поредбенима, с тим да се разлика може успоста-
вити на основу интензификације. Наиме, иако и поредбене клаузе
могу некада бити обележене интензификацијом, последичне је мо-
рају имати, јер је интензификација пресудна за последичну интер-
претацију.7

3. РЕЧЕНИЦЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ МЕРЕ. То би биле оне реченице нераш-
члањене структуре са модификаторима, који чине корелативне везни-
ке тако… да, толико… да, такав… да, толики… да, у тој мери…
да и сл. То су корелативне реченице, као усталом и све последичне

Последичне клаузе са значењем мере и степена 237

5 Рад је првобитно штампан 1988. године у Гласнику ЦАНУ, књ. 9, Титоград
(177–193). Ковачевић да је ле ти ми чан пре глед ти по ва кла у за са по сле дич ним зна -
че њем у Ву ко вом и са вре ме ном је зи ку.

6 Сту ди ја Лу ке Ву ко је ви ћа је мо но гра фи ја чи ји је пред мет ис ка зи ва ње по -
сле дич них од но са у хр ват ском је зи ку, ка ко на ни воу хи по так се (што је на ма од
зна ча ја), та ко и на ни воу па ра так се, али и на ни во и ма ни жим, од но сно ви шим од
ре че нич ног. Де таљ но су об ра ђе ни ти по ви по сле дич них кла у за ко ји ма се ис ка зу -
је сте пен, но оне ни су гру пи са не се ман тич ки на осно ву зна че ња сте пе на, већ на
осно ву син так сич ког обе леж ја ре стрик тив но сти – на раш чла ње не и не раш чла -
ње не кла у зе.

7 У раду ћемо се враћати на поменуте референтне студије у конкретним си-
туацијама, ради бољег представљања појава и додатних појашњења.



реченице, и увек имају надређени корелатив, иако он може бити не-
експлициран, уп. Пева (тако) да све пуца.

Често имају особине релативних реченица, али клауза у сложе-
ној реченици, рецимо у примеру Он је такав човек да га можеш
само пожелети јесте последична клауза са значењем мере, јер је у
главној реченици имплицитан придев позитивног вредновања (до-
бар, пажљив итд.). То је заправо обележје последичне, а не релативне
синтаксе, пошто у релативној синтакси нема модификација у степену
неке особине, а ни вредновања. Модификатор такав није заменљив
ниједним показним детерминатором (*Он је онакав/тај… човек да
га можеш само пожелети), али јесте са какав па то може навести
да се ове реченице тумаче као релативне или релативно-поредбене
(Он је такав човек каквог можеш само пожелети).

Треба разликовати корелативе као модификаторе степена (тако,
такав, толико итд.) од интензификатора јако, веома, пуно, много и сл.,
који не могу успоставити последичну синтаксу, па самим тим нису за-
менљиви с претходнима, нпр. Викао је тако да се све тресло *Викао
је јако да се све тресло, али Викао је тако јако да се све тресло.

Постоје реченице у којима су модификатори тако, такав валори-
зацијског карактера, дакле они који служе вредновању, нпр. Пона-
шали су се тако8 према мени да сам морала отићи (→ тако лоше),
Време је било такво да смо се брзо вратили унутра (→ тако лоше),
Он је такав човек да га сви воле (→ тако добар).

Несумњиво, такве реченице поседују значење начина, посебно
оне с корелативним везником тако… да, међутим, оно што је за
њих значајније јесте да оне пре свега изражавају интензитет, кван-
тификацију, али у крајњем резултату – и последицу. Ове реченице
налазе се на пресеку значења квалификације и квантификације, с
тим да у њима преовладава квантитативно-квалитативни аспекат,
тј. значење степена, конкретно мере. Начинске и последичне рече-
нице с везником да и корелативом тако управо се разликују по кри-
теријуму интензификације. Наводимо пример који је већ навођен у
литератури (ПИПЕР 2009: 72): Радио је тако да се разболео. У тој ре-
ченици значење мере и интензитета преузима примат у односу на
начински аспекат. Та реченица не може примарно бити начинска
управо због могућности интензификације: тако је у служби интен-
зификатора, а не модификатора9.
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8 Та ко је у овом случају мо ди фи ка тор а не ин тен зи фи ка тор.
9 Вукојевић (2008) у начинске убраја само оне реченице где је тако модифи-

катор, а никако интензификатор, на пример: Села је тако да може пазити на њих



Модификатор тако у реченици може модификовати придеве,
прилоге, глаголе и у овом типу реченица изражава висок степен ква-
лификације придева, прилога или глагола који модификује и уводи
зависну клаузу у којој се изражава последица тако високог степена.
Таква последица увек има валоризацијско значење. У овим речени-
цама увек се може експлицирати (уколико није експлициран) им-
плицитни прилог, док у начинским реченицама с везником тако да
није могуће уврстити никакав прилог валоризацијског значења (ВУ-
КОЈЕВИЋ 2008: 404), на пример: Свака држава треба да се спреми
за рат тако, да нема оскудице ни у чему, или Обесили су га тако да
су га у сваком тренутку могли видети из постеље. Дакле, реченица
Радио је тако (вредно, пуно, много, у тој мери и сл.) да се разболео
несумњиво је последична. И Вукојевић разматра статус таквих ре-
ченица, прикључујући их последичнима: „Naravno da ima puno raz-
loga, sintaktičkih i semantičkih, da se one rečenice koje se u literaturi
naj če šće na zi vlju ka kvoć no po slje dič ni ma i ko li čin sko-po slje dič ni ma na zo-
vu stupanjskim rečenicama, ali mislimo da postoji i jedan veoma snažan,
odlučan razlog da one ipak ostanu u okviru posljedičnih rečenica, kao
nji hov stu panj sko-se man tič ki pod tip. To je onaj raz log i onaj kri te rij pre ma
kojemu se zavisnosložene rečenice upravo određuju, tj. imenuju prema
naravi (semantičkoj) svoje zavisne surečenice. A zavisnom surečenicom
eventualnih stupanjskih rečenica upravo se izriče posljedica do koje do-
vodi stupanj kakvoće ili mjera količine svojstva ili radnje izražene glav-
nom surečenicom“ (ВУКОЈЕВИЋ 2008: 8).

Последичне реченице квантификативно-квалификативног типа,
односно оне које ми назвамо последичне клаузе са значењем мере,
карактеристичне су по везнику да који је компонован са корелати-
вима (корелативним модификаторима, односно заменичким и при-
лошким интензификаторима) тако, толико, такав, толики и сл. У
овом типу реченица могуће је да корелатив буде изостављен10 или
да буде замењен конструкцијама до те мере, у тој мери, до тог
степена и сл.

3.1. ТАКО… ДА. Корелативни интензификатор тако модификује
придеве, прилоге и глаголе најчешће у значењу веома, јако и сл. Ре-
ченице с овим интензификатором квантификују степен величине
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или Кад ми љу ди приђу, приђу ми тако да ми дају подршку. Сматрамo да и после-
дичне кла у зе (оне са значењем мере и интензитета) имају компоненту начина и да
оне представљају гра нич не случајеве између последичних и начинских кла у за.

10 Тако нешто није могуће у реченицама којима се изражава степен и које са-
држе везник да, а припадају ексцесивним кон струк ци ја ма (в. ни же).



или јачине узрока који изазива одређену последицу и тај узрок озна-
чавају (најчешће) као велик, на пример: Тако ћу га пребити да га ни
рођена мајка неће познати. Када модификује придеве и прилоге,
тако је у значењу ‘веома висок степен’, те је заменљиво прилози-
ма јако, веома и сл. На пример: Њен врисак је тако болан, да про-
дире у срце.

3.2. ТАКАВ… ДА. За ове реченице карактеристична је употреба
везника да у комбинацији са придевском заменицом такав (таква,
такво), која модификује именицу која узрокује последицу, на при-
мер: Његова новинарска каријера је таква да би морали да му по-
завиде многи који се баве новинарством, Брак ми је био такав да
више никада не бих пожелела да се поново удам.

Чак иако именице нису подложне степеновању, тј. немају могућ-
ност интензификације, такав се може заменити аналогним количин-
ским, односно начинским прилозима толико и тако, на пример: таква
каријера [← толико/тако успешна], такав брак [← толико/тако
лош]. Интензификатор такав модификује именице (и именске син-
тагме) интензивирањем њихових особина које се могу закључити из
контекста,11 уп.: Ситуација у земљи је таква да смо изгубили сва-
ку наду да ће бити боље [← толико/тако лоша].

А ако је реч о именицама које су подложне степеновању, такав
интензификује одговарајућу особину именице, уп.: Тада је у школи
настала таква дрека да се моја мати била уплашила, Притисак
Брисела је такав да власт која се сагласи да је тај притисак оправ-
дан, сама после сноси последице пред својим бирачима, Његов ста-
тус је већ годинама такав да себи може да приушти много тога,
Цена струје у Србији је таква да је економски неодржива.12

3.3. ТОЛИКИ… ДА. Као интензификатор, заменички придев толи-
ки стоји уз именице које подносе ступањску модификацију, уп.: Он
је толики човек да удара у ону нашу ниску таваницу, Испуни га то-
лика радост да поче скакутати, а као квантификатор уз именице
које такву модификацију не подносе, нпр.: У соби је толики дим да
смо морали да направимо промају.
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11 У случају адјективних именица, значење је прозирније, на пример: Она је
таква лепотица, да јој нема равне и сл. Или када се ради о именици која озна-
чава човека са истакнутом особином, на пример: Он је такав лажов, да се то не
може поднети, или Ни је она та ква мач ка да би смо се кр ви ли око ње.

12 Најчешће је такав интензификатор високог сте пе на, ме ђу тим, по не кад
(као што је то у овом примеру, често уз именице цена, број и сл., али и у за ви сно -
сти од кон текста) може имати значење минимизатора.



3.4. ТОЛИКО… ДА. Квантификатор толико означава велику коли-
чину или интензитет, односно степен. Последица у зависној клау-
зи управо је иницирана, узрокована великим степеном у управној
реченици. Заменички прилог толико квантификује, односно коли-
чински одређује глаголе, придеве и друге прилоге, уп.: Ја сам се
толико смејао да ме је на крају заболео стомак, Толико смо дошли
рано да нисмо могли ући у хотел још неколико сати, На висинама
преко 20 км атмосфера је толико разређена да се може сматра-
ти да ваздуха више и нема.

Кад означава малу количину нечега, уз модификатор толико,
стоје речце тек и једва (тек толико = ‘једва довољно’) или само
(само толико = ‘довољно и нимало више од тога, једва довољно’),
на пример: Сељаци закопавају мрцине тек толико да не вире изнад
земље. Јели су само хлеб и сухо воће; па и сам хлеб употребљавали
су само толико да одрже живот.

Довољну количину означава модификатор толико кад уза њега
стоје речце таман, управо, баш (таман, управо, баш толико =
‘управо довољно, колико је потребно, ни више ни мање од тога’),
уп.: У њеној соби има места таман толико да стану кревет, орман
и радни сто, Донео је управо толико новца да имамо да платимо
кирију за овај месец.

Претерану или неочекивано велику количину означавају речце
већ и чак уз модификатор толико, нпр. Разговор је већ толико по-
одмакао да су се сви опустили, Такав однос међу нама траје чак
толико дуго да нам више ништа није необично.

3.5. МОДИФИКАТОРИ ДО ТЕ МЕРЕ, У ТОЈ МЕРИ, ДОТЛЕ, НА ТОМ НИВОУ,
НА ТАЈ НАЧИН, НА ТАКАВ НАЧИН И СЛ. … ДА. За изражавање једнакости
између интензитета у првој предикатској јединици и последице у
другој користе се и сложене конструкције у функцији модификато-
ра квантитативног значења: до те мере, у тој мери, дотле, на том
нивоу, на тај начин, на такав начин и сл., на пример: Доживљај је
до те мере занимљив да ћу га пренети у целини, Неки турцизми су
се у тој мери прилагодили у српском језику да их више нико не по-
сматра као туђице, Српска просечна плата је на том нивоу да ни-
је довољна ни за потрошачку корпу. Ове последичне клаузе имају
функцију адвербијалне одредбе или експликативне допуне.

Модификатор прилог дотле означава степен, меру до које се
врши глаголска радња и синониман је са сложеним прилогом до те
мере и прилогом толико, на пример: Лоше стање у медијима се
толерише дотле да већ постаје нормално. Она у исказивању па-
жње иде чак дотле да се сви осећамо помало непријатно.
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Најчешће модификује глаголе доћи, ићи, довести, догурати и сл.
и на основу тих глагола види се да је реч о метафоризацији њихо-
вих примарних значења. Пореклом је месни прилог, што потврђује
оправданост нашег локалистичког приступа. Мада, теорију семан-
тичких локализација не би требало посматрати сужено само као тео-
рију просторних метафора.

Значење високог степена може се изрећи и последичним клау-
зама са сложеним модификатором на тај начин, на такав начин као
надређеним корелаторима последичних корелативних структура.
Иако су то конструкције у којима је управна реч именица с лексич-
ки начинским значењем, у одређеном контексту оне могу имати зна-
чење мере, односно степена који је испољен у великој мери, те се
такве конструкције могу заменити, претходно навођеним конструк-
цијама са значењем степена, на пример: Угоститељско предузеће
„Стари град“ неће осавремењивати објекте на такав начин да буде
нарушен дух и традиција Скадарлије и Београда [на такав начин да
= толико (…) да].

У управној реченици сложене реченице могу се наћи окамењени
изрази, фразеологизовани (у мањој или већој мери) или колокаци-
је, на пример: ићи/отићи тако далеко да, узети/ухватити толико
маха, добити/попримити такве размере да и сл. Зависне клаузе у
оквиру сложене реченице сматрамо последичнима, мада се оне могу
тумачити формално и као допунске (уз именицу, придев, а најчешће,
уз прилог), уп: Корупција је добила такве размере да је довела дру-
штво до метастазе, Организовани криминал ухватио је толико
маха да је постао прави кошмар за владајућу коалицију која не уме
изаћи из тог зачараног круга, У осуди не треба ићи тако далеко да
се они искључе из друштва.

Често модификатори могу бити изузети, тј. неексплицирани, и
међу њима се посебно издвајају фразеологизоване реченице без ко-
релатива (модификатора) у управној, надређеној структури по мо-
делу Ø + презент, нпр: То је да пукнеш од смеха / да полудиш / да ти
памет стане / да не поверујеш својим очима / ушима и сл.

4. ЕКСЦЕСИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ. Ексцесивне реченице у својој сушти-
ни јесу последичне клаузе с везником да испред којих је у управној
реченици обавезна елативна конструкција која онемогућава реали-
зовање последице из клаузе, нпр. Исувише сам млад да полажем
возачки испит, Превише је незрео да бих се удала за њега, Она је су-
више разочарана неуспехом да би покушала поново. У овим зависно-
сложеним реченицама у управној реченици наведен је ексцесивни
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степен неке особине или појаве, а зависном клаузом износи се ире-
ална последица, односно њоме се одређује чега се та ексцесивна
особина или појава тиче (ПОПОВИЋ 1977: 21).

Ексцесивност је један од видова исказивања категорије степена.
Карактеристика ексцесивних израза је да имају врло висок степен
просторне иконичности, те се може на њих применити теорија семан-
тичких локализација: „Главна семантичка специфичност ексцесив-
ности у оквиру семантичке категорије градуелности јесте у граду-
елној локализацији спољашњом границом локализатора (»изнад«
или »испод« локализатора)“ (ПИПЕР 2003: 161). Семантичка кате-
горија степена у реченицама којима се изражава ексцесивност (али
и уопште приликом изражавања ексецивности) испољава се на два
начина истовремено: као одступање од норме, што би показивало
диферентивност, и као изражавање оцене, што припада сфери мо-
далности.13 Осим што постоји посебно степеновање у оквиру изра-
жавања модалности (ПИПЕР 2003: 167–171), ексцесивност је богато
изградирана као скала вредновања мере одступања од основног сте-
пена, референтне тачке, тј. локализатора – адекватива. И ексцесиви
и адеквативи представљају део система језичких средстава за изра-
жавање степена довољности испољавања извесног обележја.

Значење ексцесивности, осим диферентивности, може искази-
вати и еквативност, то јест једнакост, у овом случају „довољност“
услова да се последица оствари. То остварује посебним средстви-
ма – адеквативима, на пример, лексемама довољно, доста, таман
колико треба и сл. Адекватив подразумева опште значење степена
испољености степена која се сматра одговарајућом – тј. адекват-
ном14 (ПИПЕР 2003: 167), нпр. Моја је кућа довољно велика да на-
правим журку,15 Не мораш ми давати више, то ми је доста пара
да платим рачуне.

Последичне клаузе са значењем мере и степена 243

13 „Кри те ри јум од сту па ња, та ко карактеристичан за ексцесивност, као нару-
шавање експлицитне или имплицитне норме, у ексцесивима се конципира као
оцена, што повезује ексцесивност са модалношћу аксиолошког типа“ (ПИПЕР

2003: 166). У овом се ис тра жи ва њу не ће мо ба ви ти ка те го ри јом оце не у по ме ну -
тим ре че ни ца ма, већ са мо ка те го ри јом сте пе на, иако ове ка те го ри је у јед ном де -
лу има ју за јед нич ке осо би не, о че му смо већ пи са ли (НИКОЛИЋ 2014: 27–30).

14 Међутим, треба имати у виду присуство негације у глав ној ре че ни ци.
15 У не ким си ту а ци ја ма, по пут ове, мо гло би се го во ри ти и о по сто ја њу фи -

нал ног зна че ња. На мер ни од нос под ра зу ме ва у глав ној ре че ни ци све сно би ће чи ја
се ак ци ја ре а ли зу је у кла у зи, а то је у по ме ну тој сло же ној ре че ни ци слу чај. Оту да
ту ма че ње не ких по сле дич них кла у за као на мер них. Ме ђу тим, не же ље на по сле ди-
ца ни кад не мо же би ти на ме ра, јер, за раз ли ку од же ље не, не га тив на ко но та ци ја 



У односу ексцесивности у зависносложеној реченици постоје не-
ке закономерности. У управној реченици постоји реч чија се особина
може јавити у већем или мањем степену. То су најчешће придеви,
прилози и глаголи, али се може десити да то буде и именица, која је
у функцији именског дела предиката или апозиције, и има квалифика-
тивну функцију. Уз такву именицу се подразумева придев у значе-
њу ‘велики’, на пример: Исувише је господин да би себи допустио
тако недолично понашање.

Ексцесивни степен дате особине/појаве обележен је префиксом
пре- или прилозима са значењем ексцесивности: сувише, превише,
премало и сл. мада ти прилози често у реченицама нису експлици-
рани, него се значење ексцесивности само подразумева. У неким
реченицама степен не мора бити ексцесиван већ може бити у зна-
чењу ‘знатан’, а изражен прилозима типа: прилично, знатно, врло и
сл. али је важно да и те реченице изражавају особину која је непо-
вољна за реализацију радње означене клаузом. Формално, ове кла-
узе припадају изричним (допунским) клаузама, нпр. Наша власт
је прилично неспремна да се ухвати у коштац с корупцијом. Наша
преговарачка позиција треба бити знатно повољнија да бисмо
имали користи од преговора.

Управна реченица је обавезно потврдна и у њој најчешће нема
корелатива, мада би одговарао тој функцији израз за то, нпр. Био
је сувише непоуздан за то да му оставимо љубимце на чување. За-
висна клауза стоји иза управне реченице и обавезно је нерашчлање-
не структуре. Уместо зависне клаузе, може се јавити кондензатор
зависне клаузе, анафорски израз – за то. Значење зависне клаузе
познато је саговорнику (прагматички аспекат) или се таква клауза на-
лази непосредно пре управне реченице у тексту (текстуални аспекат).

У зависној клаузи везник је да, предикат најчешће у потенција-
лу (мада је могућ и презент), и она може бити одрична. Уколико је
зависна клауза одрична, значење јој је да се радња мора(ла) изврши-
ти.16 Био је превише леп да се не заљубим у њега. То доказује једно:
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спре ча ва раз у ме ва ње ових кон струк ци ја као на мер них, нпр.: До вољ но сам ви део
да се упла шим или Био сам до вољ но да ле ко да их не мо гу чу ти, па се на ме ра мо -
же сма тра ти са мо као же ље на по сле ди ца. Уко ли ко су бје кат ни је жи во би ће, не
мо же се го во ри ти о зна че њу на ме ре у овим кон струк ци ја ма, нпр: То је до вољ но
ја ко пи ће да те бр зо опусти или Осе ћа ње ко је ме је об у зе ло би ло је до вољ но да
из гу бим ра зум.

16 „Za vi sna su re če ni ca sa za ni je ka nim pre di ka tom im pli ci ra nu žnost iz vr ša va nja
gla gol ske rad nje“ (ВУКОЈЕВИЋ 2008: 295).



уколико је зависна негирана, то је псеудонегација, а то се доказује
трансформацијом: ← Био је превише леп и заљубила сам се у њега.
Степен особине, код ексцесивних реченица, чини сметњу за реали-
зацију процеса означеног зависном клаузом. То се може доказати и
трансформацијом која показује да се зависносложена ексцептивна
реченица може без велике промене значења преобликовати у неза-
висносложену адверзативну или адверзативно-концесивну реченицу,
Он је сувише непоуздан да бисмо му оставили љубимце на чување →
Оставили бисмо му љубимце на чување, али је сувише непоуздан или
Оставили бисмо му љубимце на чување, да није сувише непоуздан.

Међутим, овај однос може се исказати и кроз узрочно-после-
дичну везу.17 У неким случајевима узрок за вршење радње је недо-
вољан, на пример: Не могу да подигнем кретид за стан јер ми пла-
та није довољно висока, док је у другим тај узрок прекомеран,18 на
пример: Нисмо му оставили љубимце на чување јер је сувише непо-
уздан, али узрок може бити и довoљан што би представљало значе-
ње адеквативности, као што је то у примеру: Могу да направим
журку јер ми је кућа довољно велика.

Поповић истиче да постоји проблем класификовања ексцесив-
них реченица. Многи лингвисти су се спорили око тога да ли такве
реченице припадају намерним19 или последичним.20 Поповић сматра
да су према значењу ове реченице наменске. Реченице за исказивање
ексцесивности сигурно припадају реченицама којима се исказује
степен према томе што служе за изражавање степена неке особине
и појаве, па су тиме сродне са свим оним реченицама којима се од-
ређује мера, односно степен особине или вршења радње, тј. са свим
оним реченицама којима се изражава било какво степеновање. Екс-
цесивне реченице су, према томе, сродне са оним реченицама које
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17 Ма да, не увек, ре ци мо у ре че ни ци То ми је довољно пара да платим рачу-
не, за то што ове ре че ни це са аде ква ти вом има ју зна че ње на ме не.

18 Поповић (1977: 25–26) га на зи ва не по вољ ним, мада се с његовим термином
не бисмо могли сложити (и један и други услов су неповољни или не при ме ре ни).
Екс це сив ност је за сно ва на на вред но ва њу, пре ци зни је на не га тив ном вред но ва -
њу као не а де кват но сти због сте пе на из ра же но сти не ког обе леж ја ко је је из над
нор ме, од но сно из над оче ки ва ног.

19 И Ву ко је вић (2008: 318) по твр ђу је по сто ја ње зна че ња на ме ре до ду ше са -
мо у аде ква тив ним ре че ни ца ма, или, ка ко их он на зи ва, по сле дич ним ре че ни ца ма
до стат ног узро ка: „Po slje dič ne re če ni ce do stat nog uzro ka mo gu se uve sti i vi še znač nim
ve zni kom ka ko. Iako je po slje dič no zna če nje u ta kvim re če ni ca ma pre do mi nant no, one
su uvi jek u ne koj mje ri kon ta mi ni ra ne na mjer nim zna če njem“.

20 По по вић (1977: 27) на во ди и ли те ра ту ру о тој про бле ма ти ци.



показују подударност (једнакост) (тако… како, толико… колико и
сл.), сличност (као што/да), већи степен неподударности односно
различитости (диферентивност) (више односно компаратив… него
што/да и сл. или другачије… него што/да), пропорционалност
(утолико… уколико), карактеристичну последицу (тако, толи-
ко…да),21 довољни степен (адеквативност) (довољно, доста… да).

Ексцептивне реченице ипак сматрамо последичним (у ширем
смислу), јер се оне тичу консеквенце, тј. онога што нужно следи
(односно управна реченица утиче на резултат који је изнет у зави-
сној клаузи), али то није последица у ужем смислу већ иреална по-
следица, јер се дата радња не износи као нешто што заиста следи,
него као хипотетичка супротност те радње, као критеријум на основу
којег се може оцењивати (а то се тиче категорије модалности), од-
носно окарактерисати степен неке особине, и то према адекватности
за дати ефекат (ПОПОВИЋ 1977: 28–29). Исто тако, на основу катего-
рије степена ексцесивне реченице можемо сврстати у групу после-
дичних за исказивање степена, заједно са последичним клаузама за
исказивање мере. Ексцесивне клаузе ипак сматрамо посебним типом
последичних клауза, на основу њихових специфичних семантичких
карактеристика, које су супротне у односу на оне које су обележје
последичних клауза за меру. Последичне реченице за меру исказују
еквативност (степен особине у главној реченици одговара последици
у клаузи, односно доводи до резултата), а ексцесивне диферентив-
ност (степен особине у главној реченици не одговара последици,
тј. не доводи до очекиваног исхода, већ тај резултат остаје нереали-
зован); зависносложене реченице с последичном клаузом за меру
према ТСЛ припадају локализацији унутар локализатора, а зави-
сносложене реченице с ексцесивном клаузом – градуелној екстра-
локализацији.

5. ПОСЛЕДИЧНА КЛАУЗА СА ЗНАЧЕЊЕМ СТЕПЕНА КАО ФРАЗЕОЛОШКА

ЈЕДИНИЦА. Из елиптичних последичних клауза настали су фразеоло-
гизми с другим (ређе трећим) лицем једнине у уопштеном значењу
који изражавају јако осећање, типа да умреш, да полудиш, да ти
памет стане, да не (по)верујеш (својим очима), да пукнеш/цркнеш
од смеха, да искочиш из коже, да ти се (живот) смучи и сл.22 У ре-
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21 Та кав тип ре че ни ца По по вић (1977: 28) на зи ва начинско-мерне, но ми их
на зи ва мо реченице за исказивање ме ре.

22 Мада постоје и други примери са трећим лицем једнине као агенсом: да
се мува чује ‘врло тихо, мирно’ или фразеологизми са лексемом човек – да човек
полуди ‘веома тешко, неподношљиво, неиздрживо’, да човек искочи из коже истог
значења као и претходни пример итд. (више примера в. MATEŠIĆ 1982).



ченицама с таквим фразеологизмима обично постоји и значење сте-
пена оцене онога о чему обавештава главни део сложене реченице
и такво степеновање назива се и експресивно степеновање, као емо-
ционални однос говорног лица према сопственом исказу (ПИПЕР

2009: 85), нпр.: да се човеку згади (смучи) – ‘врло непријатно, неу-
годно, ружно, мучно’; да човек искочи из коже – неподношљиво,
неиздрживо’; да човек полуди – ‘неиздрживо, неподношљиво’; да
пукнеш од смеха – ‘јако смешно’, итд.

6. ЗАКЉУЧЦИ. Анализа зависносложених реченица с последич-
ном клаузом у српском језику показала је да се оне према семан-
тичком критеријуму шире могу поделити на оне са значењем степена
које се ту очигледно јавља и на оне које само идентификују после-
дицу без степеновања узрока који до те последице доводи (Јуче сам
била у шопингу, тако да сам данас без динара у џепу, Дружење је
кратко трајало, тако да сам се рано вратила кући, Шума је мрач-
на, да се не види прст пред оком). Даље, последичне клаузе са зна-
чењем степена делимо на клаузе са значењем мере (Напољу је то-
лико хладно да смо се одмах вратили из шетње. Он је такав пре-
варант, да ће те сигурно прећи) и ексцесивне клаузе (Превише је
дебела да уђе у ту хаљину, Девојчица је премалена да остане сама
код куће, Бука је била довољна да натера дете у плач). Категорија
степена граматикализована је у овим реченицама одговарајућим мо-
дификаторима, уз последично везничко средство, везник да.
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Марина M. Николич

СЛЕДСТВЕННЫЕ КЛАУЗЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
МЕРЫ И СТЕПЕНИ

Р е з ю м е

Целью данной работы являлось представление новой классификации
следственных клауз, основанной на критерии наличия категории степени.
На основании данного критерия клаузы следствия были распределены на
имеющие значение степени и не имеющие его. Далее следственные кла-
узы были разделены на клаузы со значением меры (Напољу је толико
хладно да смо се одмах вратили из шетње. Он је такав преварант, да ће
те сигурно прећи) и эксцессивные клаузы (Превише је дебела да уђе у ту
хаљину, Девојчица је премалена да остане сама код куће, Бука је била до-
вољна да натера дете у плач). Доказано, что категория степени в этих
предложениях грамматикализована соответствующими модификаторами,
используется следственное союзное средство – союз да. В работе приме-
няется ономасиологический подход; анализ следственных клауз выпол-
нен при помощи теории семантических локализаций, а наличие опреде-
ленных значений подтверждалось трансформационным тестом.

Ключевые слова: следственная клауза, категория степени, сложное
предложение, сербский язык.
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Marina M. Nikolić

CONSEQUENCE CLAUSES WITH A MEANING
OF MEASURE AND DEGREE

S u m m a r y

The objective of this paper is to present a new classification of consequ-
ence clauses that is based on a category of degree. Based on that parameter,
consequence clauses are classified into the ones that have a meaning of degree
and the ones that don’t have that meaning. Furthemore, consequence clauses
with a meaning of degree can be divided into the clauses with a meaning of me-
asure (Напољу је толико хладно да смо се одмах вратили из шетње./It is
so cold outside that we had to return immediately back; Он је такав прева-
рант, да ће те сигурно прећи/ He is such a chouse - he will cheat for sure.)
and into excessive clauses (Превише је дебела да уђе у ту хаљину/ She is
too fat to fit in this dress; Девојчица је премалена да остане сама код куће/
The girl is too small to stay at home alone; Бука је била довољна да натера
дете у плач/ The noise was loud enough to cause the baby cry). The article
provides the arguments that the category of degree in this sentences is gram-
maticalized with the help of certain modifiers and a conjunction of result da.
The author applies the onomasiological method in the analysis and uses the
theory of semantic locations. An existence of certain meanings is confirmed by
the transformational test.

Keywords: consequence clause, category of degree, complex sentence,
Serbian language.
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