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О ЈЕДНОМ СИНТАКСИЧКОМ И СЕМАНТИЧКОМ МОДЕЛУ

СЛОЖЕНИХ РЕЧЕНИЦА СА КАУЗАЛНОМ КЛАУЗОМ КОЈА

СЕ УВОДИ ВЕЗНИКОМ ШТО1

1. Каузална зависяа реченица дефинише се као реченица

памоћу које се објашњава узрок, разлог, повод, мотив, основ

или неки други узрочни чинилац онога о чему се саопштава у

надређеној реченици, тј. у реченици у коју се каузална укљу-

чује као каузални детерминатор. Каузалне зависне реченице су

у сербокроатиегици углавном класификоване на основу везнич-

ког средства којим се уводе, односно — везничког комплекса

— ако се ради о парним везницима, под којима подразумијевам

везничка средства зато што и стога што, чији су саставни дизе

лови мобилни и стога погодни за сигаализацију директног пред-

лгета каузалног објашњавања, тј. рематичног конституента над-

ређене реченице.

2. Што се тиче каузалних реченица које се уводе везником

што и правила која им припадају, треба подсјетити да је једно

од тих правила већ давно у сербокроатистици формулисано,

а односи се на семантику предиката којима се каузалне клаузе

прикључују као објашн»ење. То су предикати који означавају

нека осјећања или расположења.2 То правило преузео је и Ми-

1 Овај текст представља фрагмент истраживања језичког инстру-

ментарија за представљање каузалних релација у српскохрватском је-

зику. Овим проблемом сам се посљедњих година бавила и досад сљеде-

ће радове написала: Зависносложене реченице са каузалнол клаузом која

се уводи везником кад у српскохрватскол језику, Зборник за фило-

логију и лингвистику, књ. XXVII и XXVIII за године 1984—1985. —

Аспектуално-темпоралне конфигурације у систему сложених реченица

са каузалнол. клаузол у српскохрватскол језику, Научни састанак сла

виста у Вукове дане, књига 14/2, Београд, 1985. — О каузално] функцщи

предикативних атрибута у српскохрватскол језику, у штампи у публика

ции 81исИа ИпцшзОса Ро1опо-ји{>051а\>1са 5, Скопје.

8 Рјечник Југославенске акаделије знаности и улјетности — књ. IV

св. 74, стр. 826. и даље.
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хаило СтевановиН у свом уџбенику синтаксе.5 Наравно, помоћу

ових завиших реченица моту да се објашњавају и друте појаве.

нпр. радн>а: отишло је што је морао У оваквим случајевима,

чини ми се, што се појављује као више колоквијална варијанта

за зато што, стога што и пошто.

3. Овом приликом биће ријечи о каузалним зависним рече-

ницама помоћу којих се не објашњава „главни разлог" него

неки додатни, посебни или паралелни разлог за реализацију оно-

га што се саопштава у надређеној реченици. Сложене реченице

са каузалном «лаузом помоћу које се објашњава „додатни раз

лог" реализују се, такође, на основу одређених синтансичких и

семантичких правила. Овај чланак је посвећен препознавању

и описивању тих правила.

4. Прво је правило да се што-жлауза синтаксички и се-

мантички директно ослања на к о мпар ат и в у надређеној

реченици, којему обавезно претходи квантитативна одредба у

форми: утолико, тим(е) итд. Језичка грађа ће бити класифико-

вана и предсташьена према облицима тих квантитативних од-

редаба и значењу прилога којима се оне додају.

П р и м ј ер и

а) тал пр е

1) Познајући терен, тешио сам се да ћу уокоро избећи зат-

варање, тим пр е што сам чуо да су два моја лична пријате-

л>а из Куршумлије . . . побегла из куршумлијскот затвора . . .

ЦД 86 — 2) Није то био плод никакве политике, већ крвава зби-

ља, тим пр е што се све више отварао јаз између обе стране,

које су се све више у Топлици истицале. ЦД 95

Ъ) утолико пре

1) А гутл>ај ти прија, утолико пре што си га попио

случајно, користан посао обављајући. СОК 14 — 2) Мислимо:

прихвати ли извесне речи, прихватиће и суштину, утолико

пре што суштина изван тих речи најчешће и не постоји. МСР 25

с) тил више

1) Неке сумње, међутим, нису одагнане, тим више што

се међу обавештенима знало за разлог Матковићевог повлачења

са места председника Одбора. Пол 28. 05. 1983, стр. 12 — 2)

5 Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик II — Син-

такса, Београд, 1969, т. 798, стр. 856.
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. . . вероваће један друтоме, тим в ише што ће знати да су

сами, није им потребан сведок једног оваквог сусрета. ВНП 125

д) утолико в ише

1) Пијано расипање речи у т о лик о в ише пада у очи

што се о неким друтим стварима упорно ћути, да би се о овим,

неважним, на сав глас брбљало! МСР 11 — 2) А гутљај ти

лрија у т о лико в ише што си га попио случајно, користан

посао обављајући. СОК 14 — 3) Веровао сам у све што су

новине писале. У т о лико в ише сам веровао што се до но

вина у селу није лако долазило. СОК 39

е) утолико ј аче

1) Замисао ме понесе, утолико ј аче што ми се јави-

ла изненада. СОК 69

г) утолико му чни ј е

1) Ствар утолико му чни ј а што адноги од оних који

се издају за демистификаторе чине све да би вас обманули.

МСР 38

5. У забшьеженим и цитираним примјерима овот синтак-

сичзсо-свмантичког модела сложене реченице са шго-клаузом

1манифестују се сл>едећа правила.

1) Компаративни комплекс, тј. компаратив и његова одред-

ба утлавном су ритмички одвојени од своје реченице, којој се-

мантички припадају, — и тиме добијају карактер одредбе која

се истиче.

2) Каузална што^клауза стоји најчешће у контактном по

ложају са иомпаративом из надређене реченице — и с њиме је

ритмички обједињена.

3) Изузетак од првог правила настаје: а) када је компара

тивни комплекс удалзвн од што-клаузе која га непооредно се-

мантичми одређује — примјери: (й—1), и (с!—3); Ь) кад компа

ративни «омплекс представља лексичко језгро именског преди-

ката — примгјер: —1).

4) Као квантитативне одредбе компаратива у цитираним

примјерима појављује се — утолико и тим(е).

5) Као синоним оваквим сложеним реченицама са што-

-клаузом могу послужити реченице са неколико варијација ве-

зивног комплекса које су обичније од оних које су забиљежене

у анализираном корпусу. Те варијације настају на бази везнич-

ког комплекса нарочито зато што, у исојем и први и други еле-

менат могу варирати. Тако са лексемом нарочито могу алтерни-

рати: особито, првенствено, поготову, у првом реду, углавном и
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сл. Ум]есто другот елемента, т]. каузалног прилога зато може

се употребити стога, због тога и сл.

6) Додатни разлог ]е на^чешке и дедини ко]и се об]'елода!ьу-

]е. Изузетак ]е у анализираном корпусу ]едино приацер (а—1),

у ко]'ем се по]авл>у]'е и главни разлог ..позна^уЬи терен" — у

фуикщци адвербщалне одредбе узрока.

6. Семантички, т]. дубински4 предикати надре^ени што-

-клаузама у ко^има се об^елодан.у]е додатни разлог — у надре-

Ъено] реченици, ко]0] физички припада]у, на]чешКе не представ-

л>а]у синтаксички предикат него неку адвербщалпу одредбу. У

анализираном корпусу они се по]авл>у]'у у сл>едеЬим лексичко-

-граматичким вари^ацидама: 1) тим пре — у примдерима (а—1)

и (а—2); 2) утолико пре — у приацврима — (Ь—1) и (Ъ—2);

3) утолико више — у прим]ерима — (<1—1), (6!—2) и (с!—3);

4) утолико ]аче — у прим]еру (е—1). У ]едном случаду се кау-

залном што^клаузом об]аильава сам предикат, и то въегов

именски дио, тд. н>егово лексичко зезгро — у гтритуцеру (Е—1).

Тест уза^амне супституциде детерминатора тим и утолико

— показу]е да су они синоними. Компаративи у саставу тих

предиката, ме^утим, уггу&у]'у на различите семантичке катего-

рще ко]има ти предикати припада^у, и то: 1) е р и ] е м е — пре;

2) к в ант ит е т — више; 3) интензитет — $аче; 4) к в а-

лит ет — л-.учнща, — при чему на]богати]ом окалом распола-

рке постьеднзИ случа]'.

7. Дубински предикати директно надредени каузално] што-

-клаузи заузима]у сл>едеНе синтаксичке позищце:

а) адвербщалне одредбе, и то:

1) времена — у прииуфрима: (а—1), (а—2), (Ъ—1), и (Ъ—2);

2) ко личин е — у прим]ерима: (с—1), (с—2), (61—1), (<1—2)

и (<1—3);

3) интензитета — у прим]еру: (е—1).

В) лексичког )езгра именског предиката — у примдеру (5—1).

8. Дубински предикати директно надре^ени каузално] што-

-|клаузи у цитираном корпусу — репрезентовани су сл>едеНим

синтаксичким категорщама рщечи:

1) прилозима, и то: а) при] е — у примдерима: (а—1),

(а—2); (Ь—1) и (Ь—2); Ъ) више — у примирима: (с—1), (с—2);

(о!—1), (с1—2) и |(<1—3); с) ;аче — у прим]еру: (е—1).

2) прид]евом, и то: му чни ] а — у прим]еру: {(—1).

4 Под дубинским предикатом овд^е се подразуми^ева свака синтак-

сичка одредба — статичка или динамичка — без обзира на то ко^е смк-

такснчко м)есто у реченици заузима.
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9. „Додатни разлози" као надређени предикати који се об-

јашњавају помоћу каузалне што-клаузе — не уклапају се

потпуно у дефиницију предиката5 којима се најчешће прикљу-

чује каузална што-клауза. Одступање је у томе што они уоп-

ште нису — бар у анализираном корпусу — представљени гла-

голском категоријом ријечи мити су, осим једног случаја са

гшенским предикатом, уопште реченични предикати. Ово се,

Iмислим, може објаснити правилом да се подразумијева да глав

ни, тј. реченични предикат буде глаголска лексема у личном

глаголском облику — и да његова одредба у истој реченици не

може бити исказана на идентичан начин, тј. личним глагол-

ским обликом.6 Сасвим друкчије, међутим, ствар стоји са тзв.

имепским предикатом чије је лексичко језгро репрезентовано

придјевском категоријом ријечи — и гдје постоји неограничена

могућност предсгавл>ања додатних разлога. Наиме, у оваквим

случајевима се лексичким језгром именског предиката директ

но изриче додатни разлог.
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Ксенија Милошевић

5 В. биљешку број 2.

• Посебан случај у овом погледу представљају допуне модалиих и

фазних глагола у сложеним предикатима, гдје те допуне не представ-

љају посебну реченицу.
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