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КОРЕЛАЦЩЕ И ПОРЕМЕЪА1И У ВЬИМА

Оно што )е у синтаглшдш и простим реченичним типовима

конгруенци)а, то су у односима међуреченичним корелаци)е општих

психолошко-)езичких категори)а. При формирањима )езичких

структура свакако су односи основних категорија места, времена,

начина имали сво)е специфичне ознаке према ситуацији (исказ;

негаци)а) и према условл>ености односа. Тиме наилазимо на тему

о томе да реченичне свезице могу имати померене вредности —

при слаби)ем, мање интензивном процесу мишл>ења. НајчешЬе

се поремеЬа)и корелаци)а )авл>а)у кад се у глобално) психолошко-

)езичко) реализаци)и изразе истовремено и недовол>но диферен-

циране корелащце времена и услова, )ер се условл>еност )авл>а

временски, а прецизиранье временског момента може се схватити

као локализованье у перспективи .

Конкретан и карактеристичан пример имамо у )едном днев

ном листу од 7. )уна 1961. г., где се говори о знача)у замрзававьа

воде у вззи са инстинктом неких животиньа за осигурање опстанка

потомства :

Еколози наводе као посебан пример н^врсту бескичмењака>

из чи)их се )а)а шек онда разви)у )единке ако су она осушена

ста)ала у сувом мул>у око 15 година.

Основне су корелаци)е: а) условна: шек-ако; само-ако, а

б) временске онда-кад, и са по)ачањем шек онда-кад, само онда кад.

Међутим у примеру који )е наведен мотивисаност корелације )е

разби)ена : шек онда-ако : ту ако прима потенци)ално на себе вре-

менску вредност корелаци)е. У процесу мшшьења долази до оваквог

поремеЬа)а у два случа)а: или се шек по)ачава временским онда,

или )е онда механизирано проширење ради по)ачања израза при

слаби)ем интензитету. Ако )е условл>ено у временском процесу.
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По)ачано шек са онда )е привидно: У овом примеру )е само услов

— шек онда = шек; са )ачим временским истицањем било би шек

онда ако се, и кад се . . . Таква комплексни)а уводна корелаци)а

омогуЬава да ако прими вредност кад, а да онда, са слаби)им сте-

пеном значена, остане и у просто) корелаци)и: шек-ако. Семан-

тички интензитет у ослабл>еном степену юьуч )е за разумевање

оваквих по)ава, — а за овим долази механизирање.

Заиста, у далеем тексту тога малога чланка овако пореме-

Кена корелаци)а се понавл>а:

— Тако се из )аја неких ситних животиња могу само онда

развити )единке, ако су извесно време била подвргнута

смрзавању.

Елементи салю и шек су равноправни, а условни им )е ко-

релат ако.

Из овога се вида, бар код писца овога чланка, извесна тен-

денци)а ка устал>ивању. — Међутим, при прецизни)ем формули-

сању мишл>ења, при интензивни)ем реализовању корелационог

временског односа треба реЬи шек кад, само кад, — а у корелацији

условл>ености шек ако, само ако.

Према томе у настави књижевнога )езика, а посебице при

писању треба захтевати прецизюф доживл>авање реализащф про-

цеса мшшьења. ПоремеЬа)и слични наведеном случа)у не могу

се сматрати добрим у књижевном )езику, мада су психолошко-

)езички интересантни.

М. ПавловиН
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