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Најзаступљенији француски каузални везник у нарацији Камијевог романа L'étranger је 
везнички израз parce que, затим везници comme и puisque док се везнички израз du moment quе	
употребљава само једном, а бележимо и десетак реченица уведених везником за координацију 
са узрочном вредношћу car. Све узрочне реченице као и оне уведене везником car у српском 
преводу овог романа преносе узрочним реченицама, које су уведене са укупно осам различитих 
везника, од којих је најзаступљенији општекаузални везник јер. Поред тога у преводу бележи-
мо и неколико узрочних реченица које нису преводни еквиваленти одговарајућих француских 
реченица. 

кључне речи: узрочнe реченицe, узрочни везници, parce que, comme, puisque, du moment 
que, везник за координацију car, јер, семантички еквивалент, преводни еквивалент

У француској синтакси узрочне реченице (les propositions causales) као што 
показује и њихов пуни назив – les propositions subordonnées circonstancielles de cause	
– припадају групи „прилошких реченица“ (les	propositions adverbiales	 ou	circonstan-
cielles), које пак представљају једну од категорија зависних реченица (les	propositions 
subordonnées).�	

� Гревис наиме зависне реченице у француском језику дели на три категорије и то les su-
bordonnées substantives,	 les subordonnées adjectives или relatives и les subordonnées adverbiales 
или circonstancielles (према: Grevisse 1980: 1279 nº 2547), а у последњу категорију убраја осам 
главних група (зависних) реченица, а то су propositions temporelles, locatives, causales, finales, 
consécutives,	 d’opposition (concessives),	 conditionnelles (hypothétiques), comparatives (према: 
Grevisse 1980 : 1332 nº 2617).
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У Гревисовој граматици француског језика, у одељку посвећеном овој врсти 
реченицa, нисмо уочили њихову дефиницију а као везници и везнички спојеви (locutions 
conjonctives) којима се оне уводе наводе се „comme, parce que2, par cela que, par cela même 
que, puisque, attendu	que, vu que, à cause que […], d’autant que, dès lors que, du moment que, 
à preuve que, sous (le) prétexte que, étant donné que, faute que�, soi-disant que […]“ (Grevisse 
1980: 1344 nº 2637)�. При том се уз à cause que у загради напомиње да је застарео (vieilli), 
уз soi-disant que да припада фамилијарном регистру (famil.), а за везнички израз faute que	
у напомени на дну стране стоји да се ретко употребљава и да га речници не наводе. Поред 
тога, у поменутој граматици се истиче да је каузална реченица „често уведена“ „обичним 
que када се жели избећи понављање каузалног везника“, али и да „que може да означи 
узрок после c’est“ док „у упитним или узвичним реченицама que може да означи узрок, 
не чињенице исказане у главној реченици, већ питања или узвика који је та чињеница 
изазвала од стране говорног субјекта“ (према: Grevisse 1980: 1345 nº 2638, Remarques 
1-2). Осим тога, „каузална реченица је понекад уведена са si, понекад и са pour que“ а и 
„временске реченице уведене са quand, lorsque, alors que, понекад служе за исказивање 
узрока (при том генерално изражавајући и опозицију)“ (према: Grevisse 1980: 1345 nº 
2638, Remarques 3, 6). И „у реченицама као Il se passait de manteau, fier qu’il était de 
sa poitrine large, неки граматичари“, како истиче Гревис, „уместо да qu’il était сматрају 
[такозваном] релативном експликативном реченицом [...], fier qu’il était de sa poitrine 
large виде као зависну каузалну реченицу (а тиме и que као везник сличан са comme). 
“ (према: Grevisse 1980: 1346 nº 2638, Remarque 7). И најзад, у вези са обртом Malade, 
comme il еѕt, il ne viendra pas (Grevisse 1980: 1346 nº 2638, Remarque 8), аутор истиче да 
„придеву, придевском изразу или партиципу, одвојеном од речи на коју се односи као 
атрибут, модерна употреба често додаје, повезујући је са comme, компаративну реченицу 
(која маркира однос каузалности или понекад опозиције)“ (Grevisse 1980: 1387 nº 2709, 
3˚).

У својој граматици за наставу француског као страног језика, Ани Монри не 
посвећује пажњу каузалним реченицама али оквиру поглавља rapports circonstan-
ciels, у одељку La cause (Monnerie 1987:168-172), под насловом conjonctions de su-
bordination marquant la cause објашњава употребу и вредност следећих везника и 
везничких спојева за субординацију „који означавају узрок“: parce que, puisque, com-

� Везнички израз parce quearce que, [који датира] са краја XIII века елиминисао је у XVII веку 
узрочни [везнички израз] pour ce que, уобичајен у Средњем веку“ (Dauzat, Dubois, Mitterand 
1971: 531).

� „Cette expression est rare et les dictionnaires l’ignorent (voir nº 2640 c (Grevisse 1980: 1344).“
� Selon Grevisse,Selon Grevisse, les propositions causales appartiennent aux propositions adverbiales ou cir-

constancielles, groupe de propositions subordonnées ainsi appelées parce qu’elles „marquent les cir-
constances de temps, de lieu, de cause, de but, de conséquence, d’ oppositions (ou de concession), 
de condition, de comparaison“ et représentent un de „huit groupes principaux de circonstancielles“, 
à savoir propositions temporelles, locatives, causales, finales, consécutives,	 d’opposition (concessi-
ves),	conditionnelles (hypothétiques), comparatives (d’ après: Grevisse 1980:1332 nº 2617). Grevisse 
distingue „trois catégories de	subordonnées, en se fondant à la fois sur la nature du mot auquel elles 
sont assimilables et sur la fonction qu’ elles remplissent dans la phrase par rapport à la principale: “ “les 
subordonnées substantives,	les subordonnées adjectives ou	relatives et les subordonnées adverbiales 
ou	circonstancielles“. 
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me, étant donné que, d’autant plus que (Monnerie 1987 : 169-170), а под насловом La cau-
se contestée у истом одељку и поглављу објашњава вредност и употребу везничких 
спојева sous prétexтe que, ce n’est pas parce que … que и non que/ non pas que +subjonctif 
(Monnerie 1987: 171).

Моник Каламан, у својој граматици такође намењеној настави француског као 
страног језика уопште не посвећује пажњу синтакси реченице, па тако ни каузалним 
реченицама а примере употребе везника и везничких спојева за субординацију који 
означавају узрок даје, уз објашњења значења и вредности неких од њих, у поглављу 
Les éléments de relation, одељак под насловом cause/originе (Callamand 1989: 189–192).5

Следећу поделу везника и везничких спојева за субординацију који означавају 
узрок, односно уводе узрочну реченицу, с обзиром на њихово значење налазимо на 
једном од сајтова који се баве француским језиком (Cause 2010): 

Прост/ обичан (или реалан) узрок 
Узрок је често непознат особи којој се говори. 

parce que, comme, étant donné que, 
vu que, du fait que

Неоспоран узрок
Узрок је познат или се очекује да је познат особи 
којој говоримо. Ради се о субјективном узроку који 
омогућава да се оправда неко размишљање. Он 
садржи идеју пребацивања [некоме]. 

puisque

Изговор (лажни узрок) sous prétexte que
Избор (алтернатива) између два еквивалентна 	
узрока

soit que (...), soit que (...) : cause

Одбачен узрок, истакнут узрок: најпре је један	
узрок одбачен а затим дат стварни разлог

non que (...), mais parce que (...)

И Ани Монри истиче да везнички израз parce que „уводи узрок који је дотле 
саговорнику био непознат“, и да се, осим у случају када уводи одговор на питање, 
„реченица уведена са parce que најчешће [...] налази иза главне реченице“. Аутор 
такође истиче да је „чињеница изнета у реченици уведеној са ’puisque’ већ [...] позната 
саговорнику“, да се поменутим везником уведене реченице могу „наћи испред или 
иза главне реченице“ (Monnerie 1987: 169). Поред тога што, за разлику од везника 
puisque,	 parce que може да уведе одговор на питање�, овај везнички израз може и 
да образује емфатични обрт7. На другој страни, „чињеница изнета у реченици уведе-

5 При том аутор везнике и везничке спојевеПри том аутор везнике и везничке спојеве не одваја од предлога и предлошких израза а 
у истом контексту наводи и примере употребе каузативних глагола causer, entraîner, provoquer, 
expliquer/ s’expliquer такође без објашњења. 

� Ex. –Ex. – Pourquoi est-ce qu’ il n’est pas venu?
–	Parce qu’il était malade (Monnerie 1987: 169).Monnerie 1987: 169)..

Уп: зашто [он] није дошао? 
	 зато што је био болестан.

7 Ex.Ex.. C’est parce qu’il était malade qu’ n’est pas venu (Monnerie 1987: 169).Monnerie 1987: 169).. 
Уп:	 Управо/Баш зато што је био болестан [он] није дошао.

 Није дошао управо/баш зато што је болестан.
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ној са ’puisque’ већ је позната саговорнику“, поменутим везником уведене реченице 
„могу се наћи испред или иза главне реченице“, а њиме „не може да се уведе одговор, 
осим у устаљеним изразима“ (Monnerie 1987: 169).�	

Моник Каламан сматра да сe везнички израз parce que као и везник car употребљава 
онда када се „узрок даје као обично објашњење“9, док puisque и comme, које у горњој 
табели не налазимо у истој групи узрочних везника, узрок представљају као „аргумент 
који оправдава последицу“ (Callamand 1989: 190).�0 Maрко Папић истиче да се каузалне 
реченице у француском језику деле „на две групе: у првој је основни везник parce que	
(зато што), којим се наводи узрок који саговорнику није познат“, а „у другој групи 
основни везник је puisque (пошто), којим се наводи узрок који је саговорнику познат 
или који се може сматрати логички неоспорним“ (1984: 216). Овакву поделу узрочних 
реченица у француском језику истиче и Душанка Точанац-Миливојев, уз детаљнију 
али нешто другачију семантичку анализу поменутих везника, јер полази о тога да „вез-
ник parce que, својом семантичком вредношћу, изражава радњу која је узрок вршења 
радње главне реченице“, а везник puisque „уводи зависну реченицу чије се објашњење 
развија у главној реченици; на известан начин, реченица уведена везником puisque 
изражава мотив, док је радња главне реченице његова последица“ (Точанац-Миливојев 
2006: 82). Аутор подвлачи да се, по смислу, узрочне реченице деле на две групе, „које 
се образују око субординаната parce que и puisque“, који, „у односу на глагол од кога 
зависе, [играју] обрнуте улоге“ (Точанац-Миливојев 2006: 82) и да „субординанти dès 
lors que, dès l’instant que, du moment que“ имају „исту семантичку вредност као везник 
puisque“ (Точанац-Миливојев 2006: 83), али експлицитно не наводи везнике који имају 
исту семантичку вредност као везнички израз parce que. 

Поменути аутор истиче да је „подела узрочних субординаната [...] семантички 
заснована на разлици између cause admise/ cause niée [„прихваћени узрок/ негирани 
узрок“] (Точанац-Миливојев 2006: 83) и да су најчешћи везници и везнички спојеви 
„који уводе [узрочну] реченицу која казује да је узрок прихваћен [...] несумњиво: parce 
que, puisque и comme, а треба им додати attendu que, vu que, d’autant que, pour la raison 
que, étant donné que, sous prétexte que, en ce que, surtout que, du moment que, dès lors que, 
du fait que“ (Точанац-Миливојев 2006: 83).

„Два субординанта, [који] генерално, уводе негирани узрок“ non que и non parce 
que “, одбацују узрок на различите начине. Везнички израз non que као и израз који с 
њим лако може да се замени ce n’est pas que, „сагледану чињеницу одбацује као узрок“, 

� Ex. –Ex. – vous êtes sûr qu’il viendra?
–	Puisque je vous le dis! (Monnerie 1987: 169)

Уп: – Сигурни сте да ће [он] доћи?
	 –	кад вам [ја] кажем!

9 Пошто аутор, као што смо већ истакли, не говори о узрочној реченици него о изражавању 
узрока/порекла, у исти контекст су могли да буду стављени везнички израз parce que који уводи 
зависну реченицу и везник за координацију car. 

�0 Овде аутор убраја и партицип презента (particip présent), али поменуту вредност овог 
глаголског облика не илуструје одговарајућим примером, а то не чини ни када истиче да се 
„comme и particip présent увек налазе на почетку реченице“ ( Callamand 1989: 190). 1989: 190). 
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њиме се каже да „узрок не постоји“, узрок се негира (Точанац-Миливојев 2006: 84).��	
„Насупрот томе, комбинован са parce que, non (non que) не негира постојање чињенице, 
[већ] негира да та чињеница делује као узрок“ (Точанац-Миливојев 2006: 84).��

Поменута два субординанта Гревис наводи када показује да que може да означава 
узрок после c’est, као што је то случај и у „одричним изразима non que, non pas que, non 
point que, ce n’ est pas que, који служе за одбацивање лажног узрока“ (Grevisse 1980: 
1345 nº 2638, Remarque 1). Ни Моник Каламан не истиче разлику у значењу два горе 
наведена субординанта већ их приказује као варијанте c’est que / ce n’est pas que + sub-
jonctif / non que + subjonctif, а њихово значење илуструје примерима реченица које се 
могу чути у свакодневној комуникацији (Callamand 1987:189): 

„Si je n’ai rien dit, c’est que j’étais d’accord.
(= c’est parce que j’ étais d’accord)

ne lui confiez pas ce travail. Non qu’il soit incapable de le faire, mais il est trop  
occupé en ce moment“ (Callamand 1987:189).

Напомињемо да Папић истиче да се везнички израз c’est que користи „када 
претходна реченица почиње са ѕi“ (1) или „иза јаче паузе“ (2) (1984:217) (в. suprа).

Je préfère rester à la maison. Ce n’est pas que je sois fatigué(e), mais j’ai besoin  
d’être un peu seul(e).

(= ce n’est pas parce que je suis fatigu(é), mais …)

Папић пак истиче да non que (+ Ѕubjonctif) „служи за порицање, тачније 
ректификацију узрока, пошто се један узрок одбацује а наводи други“ (уз реченицу у 
којој је употребљен наведени везнички израз исти сe преноси са „не зато што“) , а да 
се non que замењује са non parce que (+ Indicatif) „ако се у следећој реченици налази 
parce que“ (1984: 217). 

Да бисмо потпуније сагледали вредност везничког израза parce que позваћемо се 
на компаративну анализу семантичке вредности везника саr и parce que (према: Liaison	
III), а у анализу ћемо укључити њихове приближне семантичке еквиваленте у српском 
језику – везнике јер и зато што, али и парове француских и српских везника који су 
приближни семантички еквиваленти сomme и како, puisquе и пошто.

Везник car „више или мање истиче идеју узрока, али то није тако једноставно:
Il n’est pas venu, car il était fatigué / Il n’est pas venu, parce qu’il était fatigué.“	
(Liaisonѕ III) 

�� Употребу наведених субординаната илуструју следећи примери (наведени према: 
Chevalier et al. 1988: 147 § 221): 

/Ils/ se mettaient nus au soleil… Non qu’ils aient lu les prêches ennuyeux des naturalistes, /…/. 
Mais c’est qu’ils sont «bien au soleil».

Ce n’était pas qu’il s’amusât à jouer par procuration des vies dont le séparait son âge : c’était 
que, dans tous ces drames semblables, il retrouvait celui de son fils (Malraux). 

�� Горњу констатацију аутор илуструје следећим примером:Горњу констатацију аутор илуструје следећим примером: Et je continuais non qu’il ne 
restât rien à ajouter, mais parce que je ne pouvais pas supporter son silence (Gide, Symphonie pasto-
rale, 86).	
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Уп: [Он] није дошао јер је био уморан/ [Он] није дошао зато што је био умо-
ран. 

„Значење везника car је доста блиско значењу везничког израза parce que, али не 
и потпуно идентично. Са parce que смо у причи и други део исказа се ослања на први, 
да би дао његов директни узрок; две изложене чињенице су на истом нивоу, строго 
нивоу исказа [l’énoncé], оног што је испричано. Са car неко даје објашњење; први члан 
реченице одговара саопштењу [une annonce]. На плану смо исказивања [ l’énonciation], 
а не исказа [l’énoncé]: први члан реченице изражава једно гледиште. То	је	још	јасније	
у	следећем	примеру: 

vous n’avez pas à vous plaindre, car vous avez été bien servi“ (Liaisonѕ III). 
Уп: Не треба да се жалите, јер сте добро услужени. 
„Прва реченица изражава једно гледиште: ја мислим да ....“ (Liaisonѕ III). 
„Ова разлика је суптилна али то је нормална употреба везника car, који не треба 

да се замени са parce que, иако се то ради у вежбањима, која су по природи вештачка��. 
Уосталом, car би пре заменило puisque и изражава више оправдање [une justification] 
него узрок.“ (Liaisonѕ III) 

Уп. Не треба да се жалите, пошто сте добро услужени. 
Као што видимо, у наведеном примеру везник пошто је приближни семантички 

еквивалент везника јер. 
Поред тога, истиче се и да car „брише двосмисленост коју понекад оставља parce 

que“, као што то показују следећи примери:
Il n'a pas été élu parce qu’il était l’ami du ministre. (Liaisonѕ III) 
Уп. [Он] није био изабран зато што је био министров пријатељ.��	
Наиме, ни француска реченица у којој је узрочна клауза уведена са parce quе ни 

њен српски превод у коме је узрочна реченица уведена са зато што не показују да ли 
је он био изабран или не. Да ли није успео зато што је био пријатељ неког непопуларног 
министра? Или је био изабран не зато што је био пријатељ, него зато што је он сам био 
популаран?

Il n'a pas été élu, car il était l’ami du ministre. (= прво решење) (Liaisonѕ III) 
Уп. [Он] није био изабран јер био је министров пријатељ.
Истичемо да ни реченице у којима би узрочна клауза била уведена са puisquе и 

comme не би биле двосмислене, али би каузална клауза уведена са comme обавезно 
заузимала положај испред главне реченице: 

Il n'a pas été élu, puisqu’il était l’ami du ministre. 

�� Тако Јадранка Голушић Бокан, на крајње поједностављен и непрецизан, науци о јези-
ку непримерен начин, наводи да „везник car и parce que имају [sic!] исто значење али је овај 
последњи везнички израз за субординацију [sic!]“ (2009:154). Драшковић пак у напомени истиче 
да се „узрочне реченице које почињу везником сar“, за разлику од оних уведених са parce que	„не 
сматрају [...] зависним него напоредним“, али да је смисао реченица nous mangeons, parce que 
nous avons faim и nous mangeons, сar que nous avons faim	исти (1982: 219; 1999: 219) (подвукла 
Р.О.).

�� Српска реченица би била двосмислена и да је узрочни везнчки скуп био појачан прило-
гом само: 

Уп. [Он] није био изабран само	зато што је био министров пријатељ
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Comme il était l’ami du ministre, il n’a pas été élu.
Нису двосмилени ни преводи на српски ових реченица у којима се употребљавају 

приближни српски семантички еквиваленти горњих везника: 
Уп.: [Он] није био изабран пошто је био министров пријатељ.�5

Уп.: како је био министров пријатељ, није био изабран. 
Као што се може видети, у наведеним примерима не само да парови француских 

и српских везника parce quе и зато што, car и јер, puisquе и пошто, сomme и како 
имају сличне семантичке вредности него и српски везник зато што има вредност која 
се од везника јер, пошто и како разликује на исти начин као и вредност француског 
везника parce quе од везника car, puisquе и сomme. 

У компаративну анализу синтаксичког понашања везника саr и parce que (према: 
Liaisonѕ II) ми ћемо такође укључити њихове приближне семантичке еквиваленте у 
српском језику везнике јер и зато што и парове француских и српских везника који су 
приближни семантички еквиваленти сomme и како, puisquе и пошто.

У поменутој анализи се истиче да „промена места омогућава да се утврди да car	
није везник за субординацију и да се не понаша као parce que“ (Liaisonѕ II): 

J’ai pris mon parapluie parce qu’il pleuvait. 
Parce qu’il pleuvait, j’ai pris mon parapluie. 
J’ai pris mon parapluie car il pleuvait. 
*car il pleuvait, j’ai pris mon parapluie.
Семантички еквиваленти ових француских везника у српском језику, зато што и 

јер, иначе оба везници за субординацију, у овом случају понашају се на исти начин као 
и француски везници чији су приближни семантички еквиваленти: 

Понео сам кишобран зато што је падала киша. 
Зато што је падала киша, понео сам кишобран. 
Понео сам кишобран јер је падала киша. 
Уп. *Јер је падала киша, понео сам кишобран.
Док се везник за субординацију comme и његов српски семантички еквивалент 

како у овом случају понашају као car и јер, пошто не могу да мењају место у реченици, 
puisquе и њему семантички приближно еквивалентан српски везник пошто могу да 
мењају место у реченици: 

Сomme il pleuvait, ј’ai pris mon parapluie.
*J’ ai pris mon parapluie comme il pleuvait. 
Уп.: Како је падала киша, понео сам кишобран.
Уп.: *Понео сам кишобран како је падала киша.	
Puisqu’ il a plu, j’ai pris mon parapluie.
J’ai pris mon parapluie puisqu’ il a plu. 
Уп.: Пошто је падала киша, понео сам кишобран. 
Уп.: Понео сам кишобран пошто је падала киша.

�5 Уп.: [Он] није био изабран будући	да је био министров пријатељ.
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Осим тога, зависна узрочна реченица уведена са рarce quе може да буде истакнута 
„презентатива c’est... que“, што није случај са „независном реченицом уведеном [...] са 
car “ (Liaisonѕ II) : 

C’est parce qu’ il pleuvait que j’ai pris mon parapluie. (Liaisonѕ II) 
Уп.	: Управо/Баш	зато што је падала киша, понео сам кишобран 
*C’est car il pleuvait que j’ai pris mon parapluie.
Уп.	: *Управо/Баш	јер је падала киша, понео сам кишобран.
Као што се може видети, у српском језику је могуће истицање везничког израза 

зато што помоћу управо/баш, док се везник јер не може на овај начин истаћи, што 
значи да се наведени српски везници у овом случају понашају као француски везници 
чији су они приближни семантички еквиваленти. 

Ако помоћу c’est... que није могуће истаћи везник comme, могуће је истаћи везник 
рuisquе, док се приближни српски семантички еквиваленти ових везника у преводима 
горњих реченица не могу истицати: 

*C’est comme il pleuvait que ј’ ai pris mon parapluie.
C’est рuisqu’ il	pleuvait que j’ ai pris mon parapluie.
Уп.: *Управо/Баш како је падала киша, понео сам кишобран.
Уп.: *Управо/Баш пошто је падала киша, понео сам кишобран.��

У наведеним примерима парови приближно семантички еквивалентних францус-
ких и српских везника car и јер,	parce quе и зато што, рuisquе и пошто, comme и како 
у једном случају показују слично синтаксичко понашање а у другом примећујемо да се, 
за разлику од осталих парова, само везници рuisquе и пошто не понашају слично.

Овe анализe показују да се у преводу горе наведених француских речница везнички 
спој зато што појављује као приближни семантички еквивалент везничког израза par-
ce que а везник јер као приближни семантички еквивалент везника car, a поред тога, као 
што смо видели, ови парови француских и српских везника имају слично синтаксичко 
понашање. На основу тога што parce que и car нису потпуни семантички еквиваленти 
и да имају различито синтаксичко понашање, произилази да би то могло важити и 
за њихове приближне семантичке еквиваленте у српском језику, зато што и јер, а 
то смо делимично и показали горе наведеним примерима. Везници comme и како су 
приближни семантички еквиваленти и имају слично синтаксичко понашање, док puis-
que и пошто јесу приближни семантички еквиваленти али, за разлику од првог, везници 
који образују други пар показује унеколико различито синтаксичко понашање. 

Овде истичемо да су у приручнику за учење француског језика намењеном 
почетницима странцима champion 1 (прегледали смо његова два издања), који садржи 
укупно 16 лекција, показани узрочни везнички израз parce quе, узрочна реченица 
уведена везником ѕi у корелацији са c’est и везник за координацију са узрочним значењем 
сar. Рarce quе се први пут приказује у првом делу Лекције 12 (Oral) и то у сложеној 
реченици, када се њиме уведена реченица налази иза главне реченице) (Monnerie, Siréjols 
1999:88; (Monnerie-Goarin, Siréjols 2003: 92), затим у првом делу Лекције 15 (Oral), када 

�� Уп.: *Управо/Баш будући да је падала киша, понео сам кишобран.
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је овај везнички израз употребљен у иницијалном положају у непотпуној реченици која 
се ослања на непосредан контекст (Monnerie, Siréjols 1999: 98; Monnerie-Goarin, Siréjols 
2003: 116) и у првом делу Лекције 16 (Oral), иначе последње лекције у овом приручнику, 
када се везником parce quе уведена реченица први и једни пут среће у одговору на питање 
pourquoi? (Monnerie, Siréjols 1999:116; Monnerie-Goarin, Siréjols 2003: 122). Узрочна 
реченица Si je viens ici, c’est justement pour ne pas suivre de régime показана је у првом 
делу Лекције 13 (Oral).�7 Напомињемо да други каузални везници нису показани. 

У граматичком одељку овог приручника (Précis de grammaire ) не посвећује се 
пажња везницима, а у одељку о упитној реченици, истиче се да се у француском језику 
питање поставља интонацијом, формулом est-ce que или везником који њу садржи, 
и инверзијом субјекта. Даље се истиче да питање може да се односи на различите 
елементе реченице, као „количина:	 combien? време: quand? место : où?“, али се 
не наводи pourquoi?, на које се одговара са рarce que (Monnerie, Siréjols 1999: 131; 
Monnerie-Goarin, Siréjols 2003: 139). Ако су узрочне реченице показане у деловима 
лекција конципираним за стицање говорне компетенције, везник сar бележимо 
само у непотпуној реченици која је њиме уведена у другом делу Лекције 16 (Écrit) 
конципираном за стицање компетенције у писмном изражавању (Саr la technologie mo-
derne a permis de réunir le couple et la famille de la mariée, malgré les 3 000 km qui les 
séparent: […] . Monnerie, Siréjols 1999: 118, Monnerie-Goarin, Siréjols 2003: 124).

Koлико смо могли да запазимо, ни један од од два поменута везника ни наведена 
узрочна конструкција нису употребљене у вежбањима, а нисмо уочили ни било који 
други узрочни везник. 

Узрочне реченице у српском језику су, како их дефинише Стевановић, „зависне 
реченице којима се означава узрок онога што се казује предикатом управне реченице 
од које зависе“, a „као знак везе с управном имају“ следеће „везнике и везничке ску-
пове: јер, што, зато што, због тога што, услед тога што, захваљујући томе што, 
будући да, кад(а), како, пошто и још неке“ (1986: 890 nº794).��	

Станојчић и Поповић наводе да су „узрочне или каузалне реченице [...] зависне 
реченице са узрочним значењем“ и да „се употребљавају као одредба узрока (у вишој 
реченици)“ а „обележја су им узрочни везници (и везнички спојеви): јер, зато што, 
стога што,	што, пошто, како и будући да“ (2005: 319 § 510). Милош Ковчевић истиче 
поделу везника који уводе узрочну реченицу на контекстуално условљене и контекс-

�7	Si je viens ici, c’est justement pour ne pas suivre de régime.	Je peux faire de la gymnastique ou 
un régime, mais pas les deux (Monnerie, Siréjols 1999: 104; Monnerie-Goarin, Siréjols 2003: 116). 

�� Стевановић истиче да су „реченице с везничким скуповима због тога што, услед тога 
што, захваљујући томе што па и оне са што у исто [...] време и односне реченице“, што по-
казује „рашчлањавање ових скупова“ у којима само што по функцији (мада не и по пореклу), 
представља везник, „док су делови испред што у ствари њему корелативни делови управних 
реченица“ (: 890 nº 795). „Али су корелативни везнички делови правог везника с њим толикоnº 795). „Али су корелативни везнички делови правог везника с њим толико 795). „Али су корелативни везнички делови правог везника с њим толико 
срасли да су у језичком осећању постали недељивим везничким скуповима речи које у анали-
зи не раздвајамо на делове из којих су настали, него их једноставно, као и све друге везничке 
знаке, узимамо заједно са зависном реченицом. А све реченице с њима осећамо као искључи-
во узрочне зависне реченице“ (1986: 890–891 nº 795).nº 795). 795). 
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туално неусловљене, а наводи да се „у данашњем стандардном [српском] језику упот-
ребљава [...] седам контекстуално условљених реченичних везника“ и то „чим, док, 
кад, пошто, како, што, да и гдје, који упућују на везу каузалне с другим категоријама“, 
као „с категоријом времена (чим, док, кад и пошто), с категоријом начина (како) и с 
категоријом изричитости (што, да и гдје)“ (1998: 124). Од контекстуално неусловље-
них, Ковачевић на првом месту истиче везник јер, који спада у општеузрочне везни-
кe, тј. оне који се могу употребити „за изражавање свих типова узрочних значења“ 
и представља „најфреквентнији узрочни везник и у Вуковом и у данашњем језику, у 
његовим свим функционалним стиловима“ а затим и везнички израз будући да19, и 
сложене узрочне везнике „зато што, стога што, због тога што, усљед тога што, 
зарад тога што, поради тога што, на основу тога што, по томе што, од тога што, 
захваљујући томе што, благодарећи томе што, из једноставног / простог разлога 
што, тим прије што, тиме што и с обзиром (на то) да“ (Ковачевић 1998: 131). 

Погледајмо како се у неким нашим речницима и граматикама француског и при-
ручницима за наставу француског језика намењеним почетницима преносе каузални 
субординанти parce que, puisque и comme и везник за координацију car, које бележимо 
у нарацији Камијевог романа L’étranger: �0

Фрацуски везник/
везнички спој

parce que queque puisque comme car

Перић 
1950; 
�95�

јер, зато што, што 
(с. 346;
с. 436)

пошто, јер, бу-
дући (с.395;	
с. 497)

као, како; јер; ко-
лико; (с. 77; 
с. 102)

јер (с. 79)

Грујић 1967 јер, 
будући да, пош-
то, заtо што (с. 
429)

пошто, јер, бу-
дући да ( с. 481)

[1] као [2] кад 
[3] тако рећи [4] 
како, колико [5] 
будући да – с.136

јер 
(с. 190)

Михаиловић 2003 зато што, јер, 
будући да, пошто	
(с. 207)

пошто, јер, бу-
дући да (с.235)

као, како
(с. 59)

јер (с. 47)

Јовановић, 2005 
Речник

зато што, што, 
јер
(с. 304)

пошто, кад,	бу-
дући да, јер 
(с. 339)

као, као што, 
како, јер, док, у 
тренутку кад, 
пошто, онако 
како, исто онако 
као што, у својс-
тву, такорећи, 
будући да, колико	
(с. 98)

јер (с. 74)

�9	„Општекаузалан и контекстуално и позиционо неусловљен узрочни везник“ будући да	
створен је зато што везник јер, вероватно због свог релативнозаменичког порекла, „позицио-
но условљен па уводи зависну клаузу само у постпозицију“, и није могао да се употребљава „у 
контекстима у којима је препозитивност узрочној клаузи наметао контекстуално условљени 
ред компонената текста“ (Ковчевић 1998: 129).

�0	Аутор указује на то да „не треба бркати parce que, јер и par ce que, по томе што “ [...], 
што показује и на примерима одговарајућих француских реченица и њихових превода на српски 
језик (1937:174).
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Кнежевић 1937 јер (с. 174)�0 пошто (с. 173) како (с. 173) јер (с. 173)
хорецки 1956 јер 

(с. 119)
кад, пошто
(с. 119)

будући да
(с. 119)

јер	
(с. 118)

Драшковић 1980; 
�999	

јер	
(с. 219; с. 219)

пошто (с. 219) како, пошто (с. 
219)

јер	
(с. 209)

Јовановић, 2005 
Грам. одељак

зато што
(с. 606

пошто
(с. 606)

како, пошто
(с. 606)

јер (с. 605)

Голушић Бокан 
�009	

 
/ /��

пошто
(с. 156)��

јер (с. 154)

Течај 1999 зато што,
јер (с. 193) /

како, као 
(с. 190)

јер 
(с. 190)

Костић, Анђус 
[1987]��

 
/ /

	
/

	
/

Као шо се може видети, везнички израз parce que у нашим речницима и 
граматикама и једном приручнику за учење француског језика (Течај 1999) преноси 
се различито. У пет граматика и речника преноси се групом везника међу којима је 
везник јер на првом месту или само овим везником, у приручнику и три граматике 
и речника се преноси групом везника међу којима је зато што први или само овим 
везничким спојем, а у једној граматици поменути француски везнички се чак и не 
наводи (Голушић Бокан 2009). Везник comme се у граматикама објашњава у контексту 
узрочних реченица, где се преноси са како, затим пошто, у две граматике са како, 
пошто, у једној само са будући да, док речници у довољној мери не одвајају узрочну 
вредност овог везника. Везник puisque се у седам речника и граматика преноси групом 
везника међу којима је везник пошто први или само овим везником, с тим што се 
puisque у једној граматици (Голушић Бокан 2009) и у приручнику (Течај 1999) уопште 
не наводи. Најзад, везник за координацију car се преноси искључиво и само са јер. 
Истичемо да се у неким нашим граматикама француског језика везнички скуп зато 
што уопште ниједном не појављује (Драшковић, хорецки, Голушић Бокан). Стога 
се може закључити да вредност и значење наведених француских везника и њихово 
преношење на српски језик заслужују већу пажњу и више простора у компаративном 
проучавању два поменута језика. ������

У нарацији Камијевог романа L’étranger , као што смо већ истакли, узрочне ре-
ченице су најчешће уведене везничким изразом parce que, затим везником comme, у 
нешто мањем броју случајева бележимо везник puisque24 а само једном везнички израз 

��	Субординанти parce que и puisque су наведени у групи везника за субординацију (нав. 
дело, с. 155), али њихова употреба и значење нису објашњени.

�� Аутор одговарајућим примерима реченица на француском уз које даје преводе на српски 
језик приказује различите вредности овог везника, па тако и уз узрочну реченицу уведену поме-
нутим везником даје њен превод на српски језик у коме се comme преноси са „пошто“.

��	Приручник Виши течај француког језика не садржи јединствен речнички, а у речничким 
деловима уз поједине наставне целине (vocabulaire) аутори не објашњавају граматичке речи.

�� Управо ова три везника, само у нешто другачијем редоследу, Душанка Точанац Миливојев 
означава као најчешће везнике и везничке спојеве „који уводе [узрочну] реченицу у којој је узрок 
прихваћен“ (Уп.: „parce que,	puisque и comme , 2006: 83). (Подвукла Р.О.): 83). (Подвукла Р.О.)
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du moment quе. Осим у два примера, о којима ће бити речи касније, у свим осталим 
узрочним реченицама у нарацији овог романа изражава тзв. прихваћни узрок, и при том 
много чешће „обичан (или реалан) узрок“ који је „често непознат особи којој се гово-
ри“, односно читаоцу, него „неоспоран узрок“, који је „познат или се очекује да буде 
познат особи којој говоримо“. 

Иако се не бави синтаксом реченице у нарацији Камијевог романа L’étranger, 
Камдем констатује да при увођењу зависних реченица у нарацији овог романа су-
бординације „извесне синтаксичке масе“ претварају „у неку врсту литаније у којој 
је рефрен обезбеђен ’хомоморфемичком’ алитерацијом на почетку сваке нагла-
шене целине“ (Каmdem 2000: 41), што илуструје примерима зависних комплетив-
них реченица уведених везником que после глагола говорења dire (2000: 41–42)�5, 
У вези са повезивањем независних реченица у роману L’étranger, Камдем истиче 
да је, „изузев неколико случајева каузалне […] и адверсативне коородинације [...], 
повезивање реченица, када није сасвим одсутно нарочито маркирано ’копулативном 
координацијом’“ (исто, стр. 40–41)��. Када је пак реч о каузалној коородинацији, исти-
чемо податак да смо у нарацији Камијевог романа забележили десетак реченица уведе-
них везником за координацију са каузалном вредношћу car.	

На другој страни, податак да у нарацији Камијевог романа бележимо мање од 
десет реченица уведених везником car, а преко педесет уведених везничким изразом 
parce	que у супротности је са тврдњом коју, ослањајући се на резултате претходних 
истраживања, изричу Деган и Фагар – да су „у писању (писана штампа и модерна 
књижевност), фреквенције ова два конектора веома сличне“�7, а да се „ова пропорција 

�5 Захваљујући томе, овакве реченице би се могле писати као стихови, што аутор илуструје 
следећим реченицама које и приказује као стихове, али подвлачи да Камијев текст нема струк-
туру стиха и да је циљ његовог поступка да „боље истакне скандиране целине“: Il a dit que je n’ 
avais pas voulu voir maman, que je avais fumé,/ que j’ avais dormi et/ que j’ avais pris du café au lait	
(p. 138).

Marie a éclaté en sanglots, a dit/ que ce n’ était pas cela,/ qu’ il y avait autre chose,/ qu’ on la 
forçait à dire le contraire de ce qu’ elle pensait,/ qu’ elle me connaissait bien et /que je n’ avais rien fait 
de mal (145), да би закључио да се у наведеним реченицама ради о „псеудо-субординацији јер 
чињенице у зависној реченици, уистину речено, више не зависе од чињеница у главној реченици: 
зависне реченице су поређане једна за другом потпуно независно од семантичког садржаја, 
субординант овде само прати то ређање“ а „овај инсуларни егзистенцијалан начин“ потиче од 
„самог модалитета околности догађаја у писаном ланцу“ (Уп.: „Ce mode existentiel insuliaire, la 
syntaxe le doit à la modalité même d’occurrence ses [sic!] événements de la chaîne écrite“ (Кamdem 
2000: 42). 

�� Уз наведени термин, аутор даје следеће објашњење и при том упућује на аутора: „То 
јест координација у којој ’елеменат координације елемент једноставно означава састављање 
реченица и њихово додавање’“ H.-D. Béchade, 1989: 9) (Према: Кamdem 2000: 41).H.-D. Béchade, 1989: 9) (Према: Кamdem 2000: 41). 

�7 Први део тврдње поменутих аутора не потврђује ни податак да на првих 50 страна ро-
мана савремене француске књижевнице Мари Кардинал cet été-là (Cardinal 1979) бележимо 11 
реченица уведених везником car и једну у којој се помоћу parce que у везничком изразу ce n’ 
est pas parce que … mais parce	que исказује одбачени и истиче прави узрок, а бележимо и три 
реченице уведене везником puisque. 
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[...] драстично мења у говору“ јер се претежно употребљава „[везнички израз] parce 
que, док [везник] car готово нестаје“ ( Degand, Fagard 2008: 119). 

Сличан однос заступљености везника parce que и car у разговорном француском 
језику установљен је и 60-так година раније. Наиме, међу 150 најфреквентнијих речи 
добијених испитивањима спроведеним 50-тих година прошлог века – ради израде листе 
речи и граматичких упутстава („indications“) у оквиру припрема за израду��, после 
којих је уследила и израда основног француског речника29 – на тзв. разговорном језику, 
од граматичких речи – приказано их је 116, у групи релационе речи (непроменљиве) 
(предлози, везници, којих је 21, на 12. месту налази се везнички израз рarce que (Rivenc 
1971: 58), док се везник сar, како наводи поменути аутор, налази на 486. месту ( исто, 
стр. 59). 

Међутим, ако се зна да Ками у нарацији свог романа употребљава passé composé, 
глаголско време које се не употребљава у нарацији а карактеристично је пре свега за 
разговорни француски језик, уместо passé simple-а, глаголског времена које, да се пос-
лужимо термином Ролана Барта, представља „угаони камен нарације“�0 али се данас 
уопште не употребљава у разговорном француском језику, онда далеко већа заступље-
ност везничког израза parce que него везника car представља још једну специфичност 
Камијевог наративног поступка у овом роману, на коју можда до сада није било указа-
но, или бар не у овом светлу. 

Може бити интересантан податак да је бројчана заступљеност наведених везника 
у првом и другом делу Камијевог романа различита. Наиме, у првом делу романа смо 
забележили око 60% свих употреба везничког израза parce que и 75% свих употреба 
везника comme, а у другом делу романа бележимо готово 90% свих употреба везника 
puisque и car, у коме бележимо и једину употребу везничког израза du moment que. 

Употреба и преношење на српски језик узрочних	
реченица уведених са parce que

У нашем узорку бележимо случајеве употребе једне каузалне реченице уведене 
везничким спојем parce que (1)

– која исказује једини узрок вршења радње глагола главне реченице (1)
– која исказује један од два узрока вршења радње глагола главне реченице (2)
– две каузалне реченице уведене везничким изразом parce que	(2) и 
– три каузалне реченице уведене везничким изразом parce que	(3)

��	Georges Gougenheim, René Michea, Paul Rivenc, Aurélien Sauvageot, L’élaboration du fran-
çais élémentaire : étude sur l’établissement d’un vocabulaire et d’une grammaire de base, Didier, Paris, 
1956. Nouv. éd. refondue et augmentée sous le titre L’élaboration du français fondamental : étude sur 
l’établissement d’un vocabulaire et d’une grammaire de base, Didier, Paris, 1964.

�9	Georges Gougenheim, Dictionnaire fondamental de la langue française, Didier, Paris, 1958. 
– Contient 3 500 mots. Nouvelle éd. revue et augmentée, Didier, Paris, 1977. 

�0 У нарацији Камијевог романа поред passé composéassé composé-а бележи се и употреба passé simple-а, 
који је, као што је показано, употребљен у седам, а не у шест реченица, како истичу неки ауториистичу неки аутори 
(Обрадовић 2009: 43).	
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Као преводне еквиваленте француског везничког израза parce que у српском 
преводу у преко 40 случајева бележимо општекаузални везник јер, који, као што смо 
видели, није његов најприближнији семантички еквивалент, у десетак 10 случајева 
везнички израз зато што, у мањем броју случајева везнички израз због тога што	
једном везник што, а у једном случају се француски везнички израз parce que не 
преноси. 

1. Једна каузална реченица

1.1. У нашем узорку најчешће бележимо случајеве употребе једне каузалне рече-
нице уведене везничким изразом parce que која заузима положај иза главне реченице и 
исказује једини узрок вршења радње главне реченице, а иста за преводни еквивалент у 
српском преводу овог романа има узрочну реченицу уведену везником јер: 

J’étais un peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une 
cravate et un brassard (Camus: 1957:10) (у даљем току рада: С)
Био сам мало збуњен, јер је требало да одем горе до емануела да од њега позајмим црну 
кравату и флор (Ками: 2002: 8) (у даљем току рада: К)
J’ai acquiescé, mais mon compliment n’était pas sincère, parce que j’étais trop fatigué (C:163).
Потврдио сам, али мој комплимент није био искрен, јер сам био преморен (К:104).
Везнички израз parce que, односно њиме уведена узрочна реченица у положају иза 

главне реченицем која изражава једини узрок вршења радње глагола главне реченице у 
мањем броју случајева у нашем корпусу преноси се на српски језик узрочном реченом 
уведеном везничким изразима зато што, због тога што и везником што, а у једном 
случају у преводу изостаје узрочна реченица: 

Јe me suis réveillé parce que j’avais de plus mal aux rein (C: 21-22).
Пробудио сам се зато што су ме крста све више болела (К: 14-15).
J’allais répondre que c’était justement parce qu’il s’agit de criminels (C: 109).
Хтео сам да одговорим да је то било тако баш због тога што су они заиста били злочинци	
(K: 69-70).
Il m’a dit alors, très vite et avec un air gêné, qu’il savait que dans le quartier on m’avait mal jugé 
parce que j’avais mis ma mère à l’asile, mais il me connaissait et il savait que j’aimais beaucoup 
maman (C:75).
казао ми је тад, врло брзо и показујући да му је то непријатно, како он зна да су ме у 
нашем крају осуђивали што сам мајку дао у дом стараца, али он мене познаје и зна да сам 
много волео маму (K: 47)��

У једном случају француски везнички израз parce que нема у правом смислу 
каузалну вредност па се њиме уведена реченица на српски језик и не преноси узрочном 
реченицом: 

Marie s’est moquée de moi parce qu’elle disait que j’avais „une tête d’enterrement“ (C: 77).
Марија ми се подсмевала, говорећи ми да изгледам „као да су ми сви помрли“ (K: 48).
У наведеној реченици која је, као и сам роман, написана разговорним језиком, 

parce que, у „ширем смислу“ заправо „појача“ координацију (Le petit robert 1987: 1357), 

�� Констатујемо да је реченица превода у првом делу непотребно проширена показном 
заменицом то и да глагол jugеr модификован прилогом mal не значи „осуђивати“ него „имати 
лоше/имати неповољно мишљење о некоме“
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тако да глаголски прилог садашњи није семантички еквивалент француске реченице 
уведене са parce que, што на неки начин, рекли бисмо, осећа и преводилац јер превод 
непотребно проширује личном заменицом првог лица једнине у функцији неправог 
објекта. 

Реченицу уведену са parce que налазимо и у иницијалном положају али у оквиру 
формално независне сложене реченице коју образују узрочна и у односу на њу саставна 
реченица. Узрочна реченица, која се семантички ослања на претходну реченицу, а ова 
на реченицу која јој претходи, за преводни еквивалент у српском преводу има узрочну 
реченицу такође уведену везником јер32: 

[Maman disait souvent qu’on n’est jamais tout à fait malheureux. Je l’approuvais dans ma pri-
son, quand le ciel se colorait et qu’un nouveau jour se glissait dans ma cellule.] Parce qu’aussi 
bien, j’aurais pu entendre des pas et mon cœur aurait pu éclater	(C: �7�).
Јер сам исто тако могао чути и кораке и срце ми је могло препући (K: 111).
Сматрамо да је горња реченица превода семантички непрозирна због механичког 

преношења француског прошлог кондиционала, који у наведеној реченици изражава 
радњу која је могла да се догоди у прошлости, али се није догодила: 

Јер сам исто тако могао чути и кораке и срце ми је могло препући, али нисам чуо кораке 
и срце ми није препукло.
*Јер сам исто тако био могао чути и кораке и срце ми је било могло препући. 
Уп: Зато што је могло да се догоди да чујем кораке и да ми срце препукне.
Уп: Зато што се могло догодити и да чујем кораке и да ми срце препукне.
Иако употребљена као формало независна, и следећа реченица уведена са parce 

que је синтаксички непотпуна а семантички се ослања на претходну просту речницу 
која садржи глаголски додатак за узрок, исказан предлошком синтагмом pour cela 
модификованом прилогом за количину un peu и истакнутом обртом с’est ... que, у 
односу на коју стоји у односу координације и изражава други узрок исте појаве. При 
том се и поменута проста реченица, односно њен глаголски додатак за узрок, ослања 
на претходну реченицу чији садржај преузима показна заменица cela:

[au bout de quelques mois elle aurait pleuré si on l’avait retirée de l’asile. toujours à cause de 
l’habitude.] C’est un peu pour cela que dans la dernière année je n’y suis presque pas allé. Et, 
aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l’effort pour aller à l’autobus, 
prendre des tickets et faire deux heures de route (C: 12).
Нешто и због тога, последње године готово нисам више ни одлазио тамо. и зато што 
ми је то одузимало недељу, не рачунајући напор да се оде до аутобуса, да се ваде карте и 
путује два сата (K: 9).

1.2. У мањем броју случајева каузална реченица уведена поменутим везничким 
изразом изражава један од два узрока вршења радње глагола главне реченице и то дру-
ги узрок, док је први исказан предлошком синтагмом у оквиру исте сложене реченице 
и координисан са узрочном реченицом: 

�� Kao и у следећој реченици која преставља директан говор:Kao и у следећој реченици која преставља директан говор: 
c’était la peine qui m’empêchait de voir. Parce que c’était pour moi une très grosse peine 

(Camus,142)
Од жалосtи нисам видео. Јер за мене је tо била веома велика жалосt. (с. 90) (с. 90)
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Dans la rue, à cause de ma fatigue et aussi parce que nous n’avions pas ouvert les persiennes, 
le jour, déjà tout plein de soleil, m’a frappé comme une gifle (C: 77).
На улици, зато што сам био уморан, а и зато што нисмо отварали капке на прозорима, 
дан већ препун сунца, деловао је на мене као шамар (K: 48)��

Као што се може видети, предлошка синтагма са каузалном вредношћу за пре-
водни еквивалент има узрочну реченицу, иако је и у српској реченици било могуће 
употребити предлошку синтагму (Уп.: због мог умора). 

Осим тога придев plein у синтагми, зарезима одвојеној од остатка реченице déjà 
tout plein de soleil у француском језику представаља тзв. épithète disjointe и у наведеној 
реченици има вредност глаголског додатка за узрок или време, па је иста могла и да 
буде пренета одговарајућом реченицом, што би било природније са аспекта српског 
језика: 

дан, већ препун сунца, деловао је 
дан, будући да је већ био препун сунца, деловао је
дан, пошто је већ био препун сунца, деловао је
дан, тада већ препун сунца, деловао је

еt j’ai eu l’impression bizarre d’être regardé par moi-même. c’est peut- être pour cela, et aussi 
parce que je ne connaissais pas les usages du lieu, que je n’ai pas très bien compris tout ce qui 
s’est passé ensuite, [...] (C: 134–135) 
Можда због тога, а и зато што нисам познавао обичаје ове куће, нисам сасвим добро 
разумео све оно што се затим догодило, [...] (K: 85–86)

2. Две међусобно координисане узрочне реченице 	
са заједничком управном реченицом:

Бележимо један пример употребе две каузалне реченице уведене везничким 
изразом parce que које су координисане везником et, с тим што се друга реченица 
уводи везником que да би се избегло понављање везничког израза parce que. 
Истичемо да је у претходној реченици такође употребљен исти везнички израз, што 
показује да аутор не избегава његову употребу. Међутим, као што се може видети, са 
овом узрочном реченицом је везником за координацију et повезана реченица која 
изражава њој супротну идеју: 

[Je ne voulais pas déjeuner chez céleste [...] parce que, certainement, ils m’ auraient 
posé des questions et je n’ aime pas cela.] Je me suis fait cuir de œufs et je les ai mangés [...], 
sans pain parce que je n’en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en acheter	
(C: 36)

[Нисам хтео да ручам код Селеста [...] јер би ме они тамо [...] запиткивали, а ја 
то не волим...] испржио сам јаја и појео их [...], без хлеба, јер га нисам имао, а нисам 
хтео да силазим да га купим. (K: 23)K: 23): 23)

�� Горња реченица превода механички пресликава ред речи реченице изворника, због чега 
очигледно није у духу српског језика, чему доприноси и увођење сувишних запета.
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Преводни еквиваленти обе француске узрочне реченице су узрочне реченице од 
којих је прва уведена општекаузалним везником јер а друга је са њом повезана супрот-
ним везником а.

Уп.: зато што га нисам имао и нисам хтео да силазим да га купим.
Уп.: *зато што га нисам имао и што нисам хтео да силазим да га купим.

Као што се може видети, везник parce que употребљен у претходној реченици 
такође се преноси општекаузалним везником јер а саставна реченица изворника 
уведена везником et у координцији са каузалном реченицом преноси се супротном 
реченицом.��

3. Три међусобно координисане каузалне реченице са заједничком	
управном реченицом:

Бележимо и један пример употребе три каузалне реченице уведене везничким 
изразом parce que које изражавају три узрока једне исте појаве: 

a vrai dire, je l’avais très mal suivi dans son raisonnement, d’abord parce que j’avais 
chaud et qu’il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et 
aussi parce qu’il me faisait un peu peur (C: 107)

истину говорећи, врло слабо сам га пратио у његовом умовању, најпре зато што 
ми је било врућина и што је у његовој канцеларији било великих мува које су ми слетале 
на лице, а и зато што ми је некако уливао страх (K: 68)K: 68): 68)

Бележимо и реченицу уведену везничким изразом ce	 n’est pas parce que + 
индикатив употребљеним у реченици уведеној са ѕi, којом се исказује негирани узрок, 
узрок чије се постојање одбацује, негира: 

[…] : s’ il me parlait ainsi ce n’était pas parce que j’étais condamné à mort; à son avis, 
nous étions tous condamnés à mort (C: 180)(C: 180)C: 180) 180)

[…] : говорио ми је овако не зато што сам осуђен на смрт; по његовом мишљењу 
сви смо осуђени на смрт (K: 114).K: 114).: 114).

Реченица коју налазимо у преводу представља механички превод француске ре-
ченице а при том, за разлику од француске, изражава негирани узрок, што захтева суп-
ротстављање истинитог узрока: 

Уп.: говорио ми је овако не зато што сам осуђен на смрт него зато што ...
Према томе, превод наведене француске реченице требало је да буде другачији: 
Уп.: није ми говорио овако зато што сам осуђен на смрт; 

�� Наш утисак је да везником за координацију у обе наведене реченице аутор остварује 
једноставно набрајање чињеница, што је требало пренети и у преводу. 
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Употреба и преношење на српски језик узрочних	
реченица уведених са comme

Реченица уведена везником comme и у нашем узорку се увек налази испред главне 
реченице и при том најчешће заузима иницијални положај: 

Comme le directeur ne comprenait pas la question, il lui dit: „c’est la loi“ (C: 140).
Како управник није разумео питање, казао му је: „такви су закони“(K: 89).: 89).
[Je lui ai dit que maman était morte.] Comme elle voulait savoir depuis quand, j’ai 

répondu: ”Depuis hier“(C: 35).
[Kaзао сам да ми је мама умрла.]Kaзао сам да ми је мама умрла.] Како је показала жељу да сазна пре колико 

времена се то догодило, одговорио сам: „Jуче“: „Jуче“Jуче“ (K: 22).: 22).�5

Бележимо и пример употребе узрочне реченице уведене везником comme која имакоја има 
допуну у облику партиципа презента који има узрочну вредност, а исти се у преводу на 
српски преноси узрочном реченицом: 

Comme je me taisais, n’ayant rien à ajouter, elle m’a pris le bras en souriant et elle a 
déclaré [...] (C: 70).

Како сам ћутао, јер нисам имо шта да додам, она ме је ухватила за мишицу, 
смешећи ми се, и изјавила [...] (К: 44).

У мењем броју случајева везник comme заузима место иза везника за координа-
цију: 

Mais comme il est chargé de rendre compte du procès du parricide, on lui a demandé 
de câbler votre affaire en même temps (С: 133).С: 133).: 133).

Али како има задатак да поднесе извештај о оцеубиству, затражили су му да у 
исто време телеграфише и о вашем случају (К: 84). 

У једном случају узрочна реченица уведена везником comme помоћу везника 
ett координисана је са реченицом која јој претходи: 
Је me suis levé et comme j’avais l’ intention de parler, j’ai dit, […], que je n’avais pas 

eu l’intention de tuer l’arabe (С: 160).(С: 160).С: 160).: 160).
Устао сам и како сам имао жељу да говорим, казао сам, […], да нисам имао 

намеру да убијем Арапина (К: 101).
У наведеним примерима, али и у свим осталим случајевима везник comme се у 

нашем корпусу на српски језик без изузетка преноси својим приближним семантичким 
еквивалентом: везником како, са којим има истоветну дистрибуцију у реченици и слич-
но синтаксичко понашање.

�5 Као што се може видети из ширег контекста, у другој реченици превода нису адекватно 
пренети индиректно питање, које је уз то непотребно проширено, и одговор дат у форми дирет-
кног говора, који не може да буде одговор на тако формулисано питање. 

Уп.: [Kaзао сам да ми је мама умрла.] како је показала жељу да (са)зна када (се то 
догодило), одговорио сам: „Jуче“.: „Jуче“.Jуче“.	
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Употреба и преношење на српски језик узрочних	
реченица уведених везником puisque

У свим примерима у нашем узорку француска реченица уведена каузалним вез-
ником рuisque заузима положај иза главне реченице, а на српски језик се преноси раз-
личитим везницима уведеним узрочним реченицама: 

[…] l’asile m’avait paru une chose naturellene chose naturelle puisque je n’avais pas assez d’argent 
pour faire garder maman (С: 75).

[…] дом [ми је] изгледао као нешто сасвим природно, с обзиром на то да нисам 
имао довољно новца да мами узмем неговатељицу (К: 47).

Elle était toujours sérieuse, et quoi d’étonnant puisque, à ce moment, je l’étais aussi?	
(C: 126)

Био је опет озбиљан, само, чега је у томе и било чудног кад сам и ја, у том 
тренутку, био озбиљан? (К: 80-81)

Et pourtant quelque chose était changé puisque, […], c’ est ma cellule que j’ ai retrou-, c’ est ma cellule que j’ ai retrou-
vée (С: 151).С: 151).: 151).1). 

А ипак, нешто се променило, јер, […], нашао сам се у затворској ћелији (К:96).��

Koлико смо могли да уочимо, само у једном случају везниксамо у једном случају везник puisque на српски 
језик се преноси везником пошто:

Dans le fond, […] mourir à trente ans ou à soixante-dix ans importe peu puisque, na-
turellement, […], d’autres hommes et d’autres femmes vivront, […] (С: 175).(С: 175). 

У суштини, […] није било важно да ли ће човек умрети у тридесетој или у седам-
десетој години, пошто ће, […], други људи и друге жене живети, […]. (К: 111).

У једном случају реченица уведена везником puisque у комбинацији са емфатичним 
обртом ce n’est pas … mais одбацује лажни и истиче прави узрок, а на српски се преноси 
узрочном реченицом уведеном везником јер: 

Je sais bien que c’était une idée niaiseisese puisque ici ce n’était pas le ridicule qu’ils cher-
chaient, mais le crime (C: 131)

Добро знам да је то била будаласта помисао, јер они овде нису тражили смешне 
стране,већ злочин (К: 83). 

Уп.: […], пошто они овде нису тражили смешне стране, већ злочин.

Употреба и преношење на српски језик узрочне реченице 	
уведене везничким изразом du moment quе	

У нарацији Камијевог романа бележимо и једну узрочну реченицу уведену вез-
ничким изразом du moment quе која је на српски језик преноси узрочном реченицом 
уведеном контекстуално условљеним узрочном везником кад, који упућује на везу кау-
залне са категоријом времема (према: Ковачевић 1998: 124): 

Du moment qu’on meurt, comment et quand, cela n’importе pas, c’était évident (С: 
176).

�� Сама француска реченица а и њен шири контекст показују да у горњој реченици превода 
није адекватно пренет француски глалог retrouver.
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Кад човек већ умире, време и место, очигледно, нису важни (К:112). 
Као што се може видети, реченица превода је у односу на изворник проширена 

прилогом већ, због чега зависна реченица поред узрочне, има и значење погодбене ре-
ченице а да није била проширена, имала би превасходно временско значење:

Уп.: Ако човек (већ) умире, време и место, очигледно, нису важни.

У наведеној реченици превода извршена је и замена прилога comment и quand	
именицама, с тим што се comment још и неадекватно преноси именицом „место“ умес-
то именицом „начин“ а прилог quand именицом одговарајућег значења „време“, и при 
том се замењују места преводних еквивалената француских прилога у односу на из-
ворник. Поред тога, реченица c’était évident преноси се прилогом, због чега у преводу 
изостаје глагол у прошлом времену: 

Уп.: Пошто умиремо, било је очигледно да није важно како и када. 
Уп.: Пошто умиремо, било је очигледно да начин и време нису важни. 
Истичемо да се везник car у нашем корпусу у свим случајевима без изузетка 

преноси везником јер: 
[…] il m’ a appris que son chien était perdu car il n’étais pas à la fourrière (С: 73).С: 73).
[…] он ми је испричао да је његов пас нестао, јер га нема у кафилерији (К: 46).

Наша анализа је показала да су све узрочне реченице заступљене у Камијевом 
роману L’étranger у српском преводу овог романа пренете узрочним реченицама, осим 
у једном случају, када везнички израз parce que нема узрочно значење. Међутим, од 
три француска узрочна везника којима се више пута уводе каузалне реченице један се 
у свим случајевима преноси на исти начин – то је везник comme који пренет својим 
приближним семантичким еквивалентом везником како, а тако се често преноси и у 
српским речницима и граматикама француског језика. При том француски и српски 
везник имају и слично синтаксичко понашање и реченице које уводе увек заузимају 
положај испред главне реченице. 

Најзаступљенији у нашем корпусу, везнички израз parce que за преводни еквивалент 
најчешће има општекаузални везник јер, који није његов најприближнији семантички 
еквивалент а ова два везника се и различито понашају у реченици. Француски везнички 
израз parce que и његов приближни српски семантички еквивалент зато што имају 
умногоме и слично понашње у реченици. Поменути српски везник у извесном броју 
случајева бележимо и као преводни еквивалент француског, који се у нашем корпусу 
преноси и везничким изразом због тога што и везником што. Као што смо видели, 
у неким српским речницима и граматикама француског језика parce que се преноси 
искључиво са јер, у некима само са зато што, у некима на оба начина, негде налазимо 
и друге везнике одн. везничке изразе, а у једној граматици се уопште не наводи. 

Узрочни везник puisque се на српски језик преноси општекаузалним везником 
јер, контекстуално условљеним везником кад, везничким изразом с обзиром на то 
да, а само једном својим приближним семантичким еквивалентом везником пошто, 
који се пак најчешће наводи као његов семантички еквивалент у српским речницима и 
граматика француског језика, од којих три не наводе поменути француски везник. 
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Најзад, везнички израз du moment quе је пренет контекстуално условљеним вез-
ником кад а могао је бити пренет узрочним везником пошто. 

Наша анализа је показала да се два од поменутих везника, поред осталог, преносе 
и општекаузалним везником јер, који се у нашем корпусу појављује и као искључиви 
преводни еквивалент француског везника за координацију са узрочним значењем car, а 
ова два везника су приближни семантички еквиваленти и слично се понашају у речени-
ци. Поред тога, сви српски речници и граматике француског језика које смо за потребе 
овог рада консултовали везник car преносе везником јер. 

Иако то није био превасходни предмет нашег интересовања, констатујемо да се 
везничким изразом parce que уводи реченица која исказује само један узрок, други од 
два узрока при чему је први исказан предлошком синтагмом, као и да у оквиру сложене 
реченице бележимо по један пример две односно три међусобно координисане реченице 
уведене овим везничким изразом, које исказују два односно три узрока вршења радње 
глагола у главној реченици. Узрочнне реченице уведене везницима comme, puisque и 
du moment que у оквиру сложене реченице исказују једини узрок вршења радње њеног 
предиката.

Остале узрочне реченице забележене у преводу

Истичемо и податак да у преводу бележимо неколико узрочних реченица које 
нису преводни еквиваленти узрочних реченица изворника, због чега је у преводу у 
целини посматрано заступљен већи број узрочних реченица него у изворнику. 

Kaо што је већ показано, предлошка синтагма која има функцију глаголског до-
датка за узрок преноси узрочном реченицом, која је и семантички еквивалент дате син-
тагме: 

Dans la rue, à cause de ma fatigue et aussi parce que nous n’avions pas ouvert  
les persiennes, le jour, déjà tout plein de soleil, m’a frappé comme une gifle (C: 77).C: 77).: 77).

На улици, зато што сам био уморан, а и зато што нисмо отварали капке на 
прозорима, дан већ препун сунца, деловао је на мене као шамар (K., 48).K., 48).., 48).

У другом случају, предлошка синтагма са истим предлошким изразом на српски 
језик се преноси узрочном реченицом уведеном другим везником, иако је њен ближи 
семантички еквивалент предлошка синатагма: 

À cause de la distance entre les grilles, les visiteurs et les prisonniers étaient obligés 
de parler très haut (C: 115).

Како су решетке биле далеко једна од друге, посетиоци и затвореници моралиморали 
су да говоре врло гласно (К: 73). 

Уп.: Због размака између решетака …
Предлошки инфинитив у функцији допуне придева за преводни еквивалент има 

узрочну реченицу:
Quand nous nous somme rhabillés, elle a eu l’air très surprise de me voir avec une 

cravate noire et elle m’ a demandé si j’ étais en deuil (С: 35).(С: 35).С: 35).: 35). 
када смо се обукли, веома се изненадила што је на мени видела црну  

кравату и упитала ме да ли сам у жалости (К: 22).
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У два случаја прошли инфинитив конструисан са предлогом преноси се узрочном 
реченицом: 

J’avais un peu mal au coup d’être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise (С:(С:С: 
41).

Помало ме је болео врат, јер сам дуго остао наслоњен на столицу (К: 26). 
D’avoir fermé les yeuх, la pièce m’a paru encore plus éclatante de blancheur (С: 18).
Како су ми очи пре тога биле затворене, просторија ми се учинила још блешта-

вија од белине (К: 12-13). 
У једном случају партицип презента се преноси узрочном реченицом: 
comme je me taisais, n’ayant rien à ajouter, elle m’a pris le bras en souriant et elle a 

déclaré [...] (C: 70).
како сам ћутао, јер нисам имо шта да додам, она ме је ухватила за мишицу, 

смешећи ми се, и изјавила [...] (К: 44).
Констатујемо да су ове узрочне реченице уведене везницима и везничким 

изразима како (2), јер (2), зато што (1) и што (1), дакле истим везницима и везничким 
изразима којима су у преводу уведене узрочне реченице које су преводни еквиваленти 
француских узрочних реченица. 

Као што смо видели, у Камијевом роману L’étranger употребљена су четири 
различита узрочна везника �7 и то parce que, comme, puisque и du moment que, од којих 
овај последњи само једном, и везник за координацију car који има узрочну вредност, 
док у српском преводу овог дела бележимо осам различитих узрочних везникa : јер, 
зато што, због тога што, што, кад, како, пошто и с обзиром на то да. При том, 
као што смо показали, аутор не избегава понављање везника parce que у једној ни 
у две узастопне реченице, а он се у преводу преноси различитим везницима, као и 
везник puisque, што у извесном смислу доводи до неадекватног преношења значења 
овим везницима уведених реченица будући да француски узрочни везници имају своја 
значења, као и узрочни везници у српском језику�� а свакако представља неадекватно 
преношење особеног језика и стила овог књижевног дела. А ако се има у виду да 
преводилац везнике comme и car у свим случајевима преноси на исти начин, онда се 
може говорити и о недоследности преводилачког поступка. Отуда се може закључити 
да преводилац није уочио да употреба малог броја узрочних везника, односно њихово 
понављање, представља специфичну одлику Камијевог језика и стила и носи „сазнајни, 
емоционални и експресивни садржај“ (Сибиновић 1990: 138), који је требало пренети 
у преводу овог романа

�7 Примера ради, на корпусу који сачињавају три дела Данила Киша, Наташа Бугарски је 
забележила употребу десет узрочних везника и то јер, пошто, како, кад(а), да, зато што, због 
тога што, стога што, с обзиром на то да, што (1999: 214).

�� Милош Ковачевић истиче да је у српском језику „готово [...] сваки од контекстуално 
неусловљених каузално маркираних везника обиљежен неком специфичном семантичком и/или 
стилистичком нијансом“ што аутор сматра „првенстевним разлогом њихова формирања“ и што 
им омогућава „несметан ’живот’ у систему узрочних синтаксичких јединица“ српског језика 
(Ковачевић 1988: 240). 
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На основу претходних разматрања произлази да однос француских и српских уз-
рочних реченица и узрочних везника заслужује пажњу, како језичких стручњака тако 
и преводилаца.
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LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES CIRCONSTANCIELLES DE CAUSE DANS 
LA NARRATION DE L’ÉtranGEr D’ALBERT CAMUS ET LEURS ÉQUIVALENTS 

DE TRADUCTION DANS LA VERSION SERBE DE CE ROMAN

Résumé

Les propositions subordonnées circonstancielles de cause dans la narration du roman 
L’étranger d’Albert Camus sont le plus souvent introduites par la locution conjonctives parce que, 
ensuite par les conjonctions comme et puisque, tandis qu’une seule proposition est introduite par la 
locution conjonctive du moment que. En outre, il y a une dizaine de phrases qui sont introduites par 
la conjonction de coordination à valeur causale car. Par rapport aux quatre subordonnants de cause 
français et une conjonction de coordination à valeur causale, dans la traduction serbe on retrouve au 
total huit conjonctions de cause.Les conjonctions françaises mentionnées plus haut n’ont pas la même 
distribution dans la première et dans la deuxième partie du roman. C’est dans la première partie du 
roman qu’on retrouve près de 60% de toutes les occurrences de la locution conjonctive parce que et 
75% de toutes les occurrences de la conjonction comme. Dans la deuxième partie on retrouve près de 
90% de toutes les occurrences de la conjonction puisque autant que de la conjonction car et la seule 
occurrence de la locution conjonctive du moment que. Dans la version serbe de L’étranger toutes les 
propositions causales sont traduites par les propositions causales mais toutes ces conjonctions de cause 
y sont le plus souvent traduites par la conjonction de cause jer, qui y est aussi le seule équivalent de 
traduction de la conjonction de coordination à valeur causale car. 

 Les conjonctions comme et car y sont traduites uniquement par leurs équivalents sémantiques 
serbes respectifs kako et jer, qu’on retrouve dans la plupart des dictionnaires et des grammaires serbes 
du français. La locution conjonctive parce que, le plus souvent traduite par la conjonction jer, se 
traduit aussi par zbog toga što, što et rarement par son équivalent sémantique le plus proche zato što; 
la conjonction puisque, traduite par les différentes conjonctions serbes, une seule fois se traduit par son 
équivalent sémantique pošto. 

Le fait que deux conjonctions de cause françaises sont traduites par les différentes conjonctions 
de causes serbes et très rarement par leurs équivalents sémantiques nous permet de supposer non 
seulement que le contenu sémantique des propositons causales introduites par ces conjonctions n’est 
pas traduit de manière la plus adéquate, mais aussi que le traducteur serbe n’a pas reconnu que le 
nombre relativement restreint des conjonctions causales et leur répétition respective représente un trait 
particulier du procédé camusien portant „un contenu sémantique, émotionnel et expressif stylistique“. 
Notre hypothèse est dans une certaine mesure confirmée par le fait que deux conjonction (comme, car) 
sont traduites par leurs équivalents sémantiques respectifs, ce que témoigne d’ un manque de cohérence 
du processus de traduction 

D’autre part, les conjonctions de cause employées dans le roman L’étranger de Camus ne sont 
pas toujours traduites par leurs équivalents sémantiques respectifs les plus proches dans les grammaires 
et dictionnaires serbes du français. 

Notre analyse révèle que le rapport des subordonnées circonstancielles de cause de même que 
celui des conjonctions de cause en français et en serbe mériteraient une étude plus approfondie des 
spécialistes et une attention particulière de la part des traducteurs.
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Mots-clés: propositions subordonnées circonstancielles de cause, conjonctions de cause, parce 
que, comme, puisque, du moment que, conjonction de coordination à valeur causale car, équivalent 
sémantique, équivalent de traduction 


