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ДОКТОРАНД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА 
СА САСТАВНИМ КЛАУЗАМА 

У ЈЕЗИКУ САВРЕМЕНИХ ПРОЗНИХ ПИСАЦА ДАВИДА АЛБАХАРИЈА, 
ВЛАДАНА МАТИЋА И ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

САЖЕТАК. У раду се проучава сложена реченица са саставним клаузама (син-
детских) везничких структура. За корпус су узета дела савремених про-
зних писаца Давида Албахарија, Владана Матића и Горана Петровића.
Анализа и класификација примера извршена је по везницима и, па, те,

ни, нити и а који везују саставне клаузе. Циљ истраживања јесте уоча-
вање и издвајање семантичких типова у оквиру синтаксичко-семан-
тичког односа копулативности: симултаност, сукцесивност, последич-
ност, закључни однос, нијанса начина, намере, конкретизације и исти-
цања резултата.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: савремени српски језик, синтакса, семантика, реченица, координација,
копулативна клауза.
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1. УВОД

1.1. У овом раMу Xиће VосмаFрана сложена реченица у којој су ко-
орMиниране клаузе у сасFавном оMносу. Циљ овоC раMа јесFе
уочавање XиFних својсFава сасFавних клауза и исFицање семан-
Fичких оXележја и семанFичких FиVова релеванFних за каFеCо-
рију ове врсFе коорMинираних клауза у Mелима наших VознаFих
Vрозних Vисаца. КорVус чине романи: Мамац и Су�ија Дими рије-
вић ДавиMа АлXахарија,2 Ма"е, ВлаMана МаFића3 и Си ничарница
„Ко� срећне руке” Горана ПеFровића4. ПосеXно је важно исFаћи раз-
личиFе оMносе у које сFуVају сасFавне клаузе унуFар сложене ре-
ченице (симулFаносF, сукцесивносF, VослеMичносF, закључни
оMнос, нијанса начина, намере, консFаFације и исFицања резул-
FаFа). У раMу ћемо VосмаFраFи и оMнос између CлаCолских раMњи
у сасFавним клаузама. На основу резулFаFа Mо којих смо Mошли
извршена је класификација сакуVљених Vримера. Ово исFражи-
вање FреXа Mа Vружи VоFVунију слику о овој синFаксичко семан-
Fичкој Vојави у XелеFрисFичком FиVу FексFа у савременом сFан-
MарMном срVском језику и Mа евенFуално VонуMи VоMаFке за Vо-
ређења различиFе врсFе у неким XуMућим исFраживањима.

1.2. О коVулаFивним клаузама у срVском језику није оXјављен
нијеMан MеFаљнији раM који се Xави само овом Fемом, већ су оне
увек VосмаFране зајеMно са осFалим независносложеним рече-
ницама. СFоCа ћемо Vри оXјашњавању коVулаFивне клаузе кре-
нуFи оM VоMаFака које о коорMинацији и коорMинаFивним оMно-
сима Vружају CрамаFике и краћи VојеMиначни чланци у линCви-
сFичким часоVисима.

Лалевић у својој Син акси (Лалевић, 1962) навоMи Mа је у оквиру
независносложене реченице склаVање независних чланова на-
сFало Fако шFо су VросFе реченице Vрикључене јеMна MруCој, Vо-
везане у јеMно орCанско јеMинсFво, али на Fај начин Mа јеMна рече-
ница не служи MруCој као њена раширена аMверXијална ознака.
ГруVа ауFора у Савременом ср"скохрва ском језику и кул ури изра-
жавања (СFанојчић, ПоVовић, Мицић, 1989) исFиче Mа наVореMну
консFрукцију чине Mве или више функционално самосFалних је-
Mиница које су Vовезане оMређеним FиVом наVореMноC оMноса.

2 ДавиM АлXахари, Мамац, СFуXови кулFуре, БеоCраM, 1997. 
ДавиM АлXахари, Су�ија Дими ријевић, МаFица срVска, Нови СаM, 1978.

3 ВлаMан МаFић, Ма"е, ПросвеFа, БеоCраM, 1999.
4 Горан ПеFровић, Си ничарница „Ко� срећне руке”, НароMна књиCа, Алфа,

БеоCраM, 2001. 
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СFевановић (1991, сFр.780) исFиче Mа су синFаксички VросFе рече-
нице у сложеној независне каMа сFоје наVореMо и везују се везни-
цима или сFоје Xез везника, а Vри Fом не служе за оXјашњавање
MруCих реченица ни као њихове оMреMXе ни као MоVуне. ПроXле-
мом коорMинације највише се Xавио Иво Прањковић (1984). Он
смаFра Mа низањем или сVајањем (најчешће Vомоћу везника) Mо-
Xијамо реченице са коорMинираним оMносом. ИсFо мишљење Mе-
ли и БарXара Милер (1986, сFр. 95–101), која каже Mа у независно-
сложеној реченици усFројсFво јеMне реченичне сFрукFуре нема
везе са усFројсFвом MруCе. КооMрMиниране клаузе унуFар сложе-
не реченице моCу сFуVаFи у различиFе синFаксичко-семанFичке
оMносе. У нашим FраMиционалним CрамаFикама најчешћа VоMе-
ла ових клауза своMи се на VеF врсFа: коVулаFивне (сасFавне), аM-
версаFивне (суVроFне), MисјункFивне (расFавне), ексклузивне
(искључне) и конклузивне (закључне) клаузе. Ајановић (1953–
1954), МареFић (1963), Лалевић (1962), БраXец, ХрасFе, Живковић
(1970), СFевановић (1991). У Грама ици за с ранце П. Мразовић и З.
ВукаMиновић (1990) навоMе још јеMну врсFу, а Fо су CраMационе ре-
ченице (1990, сFр. 698). Прањковић (1987, сFр. 107–147) Cовори о
Fрима врсFама: сасFавним, суVроFним и расFавним реченицама,
с Fим Mа закључне реченице смаFра VоMCруVом коVулаFивних, а
искључне VоMCруVом аMверсаFивних. М. Ковачевић (1993а, сFр.
184) увоMи још јеMну CруVу, а Fо су оXјасниMXене клаузе. 

КоVулаFивне клаузе у сложеној реченици моCу XиFи Vовезане
Vомоћу везника и MруCих речи у везничкој служXи. Такав начин
везивања називамо синMеFски, а Прањковић (1987, сFр. 107–147)
ову синFаксичку Vојаву назива ексVлициFном коорMинацијом.

1.3. У сFанMарMном срVском језику најчешће се Vомиње VеF
основних везника: и, "а,  е, ни, ни и. Ови везници се навоMе као
основни, коVулаFивни (сасFавни) везници у свим школским Cра-
маFикама. МноCи синFаксичари уXрајају суVроFни везник а у
сасFавне. МареFић (1887, сFр. 81) Cа чак назива коVулаFивно-аM-
версаFивним везником. Лалевић (1956) и СFевановић (1988) Cа
сврсFавају и у CруVу сасFавних и у CруVу суVроFних везника.
Функцију везивања коорMинираних клауза коVулаFивноC оMноса
моCу вршиFи везнички Vрилози и VојеMини везнички изрази са
везником и: и  ако, и за им, и он�а. СмаFра се Mа је Fо знак сла-
Xљења VрилоCа и њиховоC Vреласка у везивне речи. 
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2. СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА КОПУЛАТИВНИХ КЛАУЗА

2.1. Анализа и класификација Vримера извршена је Vрема везни-
цима и, ни, ни и, "а,  е и а који везују сасFавне клаузе. У разма-
Fрању синFаксичко-семанFичких оMноса међу коVулаFивним
клаузама унуFар сложене реченичне сFрукFуре узимаће се у оX-
зир FемVорално-асVекаFски конFексF (CлаCолско време, CлаCол-
ски виM, оMнос VојеMиних CлаCолских раMњи), лексичка и синFак-
сичка оXележја (суXјекаF, оXјекаF, аMверXијали), као и MруCе син-
Fасксичке Vојаве релеванFне за Vроучавање ових сFрукFура. 

2.1.1. КоVулаFивне клаузе с везником и.
У VрикуVљеној Cрађи изMвојено је 275 Vримера с везником и,

шFо VреMсFавља 64,10% оM укуVноC Xроја Vримера. У анализира-
ним Vримерима јавља се више варијанFи уVоFреXе везника и који
сVаја коVулаFивне клаузе унуFар сложене реченице. Најчешће се
јављају Vримери у којима су везником и Vовезане Mве коVулаFив-
не клаузе у оквиру сложене реченице, може Mа се јави варијанFа
са Mве, Fри или више коVулаFивних клауза у низу, FаMа се везник
и јавља само исVреM VослеMње клаузе, и варијанFа CMе везник и
може Mа сFоји исVреM свих коVулаFивних клауза, сем исVреM
Vрве. Ове различиFе варијанFе уVоFреXе везника и илусFрују сле-
Mећи Vримери: 

Осврнуо сам се И VоCлеMао (АлXахари, 22)5

Живим сам И Xележим своје усVомене. (МаFић, 221)

У јеMном FренуFку Саша засFаMе коM сFола, уCлеMа фоFоCрафије, за-
неме, VреXлеMе И изађе Xез речи. (МаFић, 299)

У овом Vримеру коVулаFивне клаузе су Vовезане и синMеFским
(везничким) и асинMеFски (Xезвезничким) сFрукFурама, али се
овMе нећемо MеFаљније XавиFи овим начином Vовезивања. Ве-
зник и може Mа сFоји исVреM свих клауза, сем исVреM Vрве као у
Vримеру:

Бивши режим Xио је нароMни И Fруо И морао је Mа VроVаMне. (Ма-
Fић, 300)

2.1.1.1. Временски симулFане раMње
Временски симулFане раMње VоMразумевају VоFVуну или Mе-

лимичну VоMуMарносF раMње јеMне клаузе с раMњом MруCе (или

5 Пример је из Vрве књиCе АлXахари, ДавиM АлXахари, Мамац, СFуXови кулFу-
ре, БеоCраM, 1997.
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више њих) у времену. Клаузе моCу XиFи оXјеMињене исFим Vој-
мом или MоCађајем, зајеMничком сиFуацијом, иMенFичним окол-
носFима VоM којима се врши раMња. У корVусу је заXележено 95
Vримера, шFо VреMсFавља 34,54% оM укуVноC Xроја Vримера. КоM
исFовременоC вршења раMњи у коVулаFивним клаузама с везни-
ком и моCуће је извршиFи VермуFацију Fих клауза Xез Vромене
значења. У овом случају везник и не мења месFо, јер сFрукFурно
не VриVаMа ни јеMној оM клауза. 

Само је ћуFала И врFела Cлавом. (АлXахари 1,3) => Само је врFела
Cлавом И ћуFала.

Пушимо циCаре И ћуFимо. (МаFић, 263) => ЋуFимо И Vушимо циCа-
ре.

УVраво зXоC овакве замене месFа коорMинираних реченичних
чланова моCуће је разликовање коVулаFивних клауза са времен-
ски симулFаним раMњама оM оних са MруCим семанFичким FиVо-
вима коVулаFивноC оMноса. У слеMећим Vримерима VосмаFраће-
мо раMње у коVулаFивним клаузама које моCу XиFи оXјеMињене
исFим суXјекFом, зајеMничким аMверXијалима, а CлаCолски Vре-
MикаFи су најчешће исказани оXлицима VрезенFа и VерфекFа не-
свршеноC виMа.

СуMија ДимиFријевић оMлаже слушалицу И исVравља се ознојан
(АлXахари 26, 121) 

ГеолоC исVиFује Fерене И уцрFава Fрасе Cлавних и VоXочних оCра-
нака. (МаFић, 201)

ИсFоC FренуFка Vружам руку И VриFискам MуCме на маCнеFофону.
(АлXахари1, 13)

Сваке ноћи уVрављам VоCлеM ка VреMелима И несумице оXилазим
цео свеF. (МаFић, 216)

Се�ели смо у ресFорану на речном осFрву, VреFвореном у велики
CраMски Vарк И "иљили у оXлакоMере у ценFру CраMа. (АлXахари1,
12)

Ус ајем И враћам се у соXу MеFињсFва у БеоCраMу. (МаFић, 254)

Слуша савеFе И исFоC FренуFка их "ре вара у оMлуке. (МаFић, 223)

2.1.1.2. СукцесивносF у вршењу раMњи

6 Пример је из MруCе књиCе АлXахари, ДавиM АлXахари, Су�ија Дими ријевић,
МаFица срVска, Нови СаM, 1978.
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Везник и може Mа Vовезује коVулаFивне клаузе чије раMње вре-
менски слеMе јеMна за MруCом. У корVусу је заXележено 138 Vри-
мера шFо VреMсFавља 50,18% оM укуVноC Xроја Vримера. У овом
случају нема моCућносFи за VермуFацију клауза, јер реализација
VрвоC реченичноC члана VреFхоMи реализацији нареMноC (Ка-
шић,1962, сFр. 112). У оквиру значења временскоC слеMа исFиче се
резулFаF некоC Mеловања извршења раMње Vрве клаузе.

Завршава се јеMан леFњи Mан И излази Месец. (МаFић,215)

Заћу ао сам И суMећи Vо шкриVи сео за сFо. (АлXахари1, 10)

И коM сукцесивносFи за оXе коVулаFивне клаузе унуFар сложе-
не реченице раMње моCу XиFи исказане зајеMничким суXјекFом,
зајеMничким Vравим оXјекFом, најчешћи FемVорални Vрилози су
ОНДА, ТАДА, ПОТОМ, НАЈЗАД, а раMње су најчешће исказане оXли-
цима VерфекFа у оXе коVулаFивне клаузе.

ПоCнуF, он VреFрча Mо MруCе соXе И оXазриво VоCлеMа кроз сVушFе-
не ролеFне. (АлXахари2, 96)

Моја саVуFница излази Vолако И улази у јеMну оM кућа (МаFић, 253)

ТруVе VиCмеја оFимају насамонијске Vлемиће И носе их на леђима
ка џунCлама ценFралне Африке. (МаFић, 258)

ТаMа уморним VокреFом скиMе шешир И оXеси Cа на наслон сFоли-
це. (АлXахари2, 141)

Изменили смо љуXавне осмехе И О Н Д А сам Vолако заFворио вра-
Fа. (АлXахари1,8)

Овако сам VоVио CуFљај Vива, П О Т О М наCнуо чашу И искаVио ос-
FаFак. (АлXахари1,26)

При иснуо сам Vалац на Босну И "о�ле�ао Cа Vраво у очи. (АлXахари1,
23)

Сишао сам у Xар И у Xару срео Квиреџу. (МаFић, 248)

2.1.1.3. ПослеMични оMнос
У коорMинираним клаузама с везником и може се изражаваFи

и узрочно VслеMични оMнос у вршењу раMњи. ЗаXележено је 15 Fа-
квих реченица, шFо VреMсFавља 5,45% оM укуVноC Xроја Vримера.
Узрочно-VослеMични оMноси међу коVулаFивним клаузама
с везником и моCу се VрецизираFи лексичким конекFорима ЗА-
ТО, СТОГА, ЗБОГ ТОГА (Прањковић,1984, сFр. 69), али Fакви Vри-
мери нису заXележени у лексичкој Cрађи. РаMи илусFрације на-
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вешћемо Vримере у којима је везник и моCуће MаFи у сVоју са кон-
секуFивним конекFором ЗАТО.

О сVољне зиMове њеCове каXине уMарала је воMа И све је Xило Fечно
и смеђе. (МаFић, 259) => О сVољне зиMове њеCове каXине уMарала је
воMа И ЗАТО је све Xило Fечно и смеђе.

КоорMиниране реченице овоC FиVа сFрукFуриране су најчешће
Fако Mа се у Vрвој клаузи саоVшFава о неком MоCађају (Mоживљају)
или се износи нека консFаFација (FврMња), а у MруCој се саоVшFа-
ва о VослеMици (резулFаFу) FоC MоCађаја. РаMње у коVулаFивним
клаузама које изражавају узрочно-VослеMични оMнос моCу XиFи
оXјеMињене исFим суXјекFом Mок VосFојање зајеMничких аMвер-
Xијала за време није моCуће коM ове семанFичке каFеCорије.

ХоMници лавиринFа су Vразни И Mелују наVушFено. (МаFић, 209)

2.1.1.4. Закључни оMнос
Закључне сFрукFуре су сличне VослеMичнима. У оXрађеном

корVусу реCисFровано је свеCа VеF реченица са закључном кон-
сFрукцијом (1,16%). 

Закашљао се И Fај Fуђи звук Xило је VослеMње шFо је чуо.
(АлXахари2, 118)

Бивши режим Xио је ненароMни И Fруо И морао је Mа VроVаMне. (Ма-
Fић, 300)

2.1.1.5. КоVулаFивносF са нијансом начинскоC оMноса
Везник и Vовезује коVулаFивне клаузе и у случају каMа се Mру-

Cом клаузом оXјашњава начин на који се врши раMња у Vрвој кла-
узи. ЗаXележено је VеF Fаквих Vримера у корVусу (1,81%) Vри че-
му су раMње оXе коорMиниране клаузе исказане CлаCолима исFоC
виMа у исFом CлаCолском времену ("резен у).

СуMија, Vак заVаMњак,  роши XезXрој речи И ТАКО свакоMневно сеXи
скраћује живоF. (АлXахари2, 132)

2.1.1.6. КоVулаFивносF са нијансом намере
У VрикуVљеној Cрађи заXележено је чеFири Vримера (0,93%) с

везником и које има значење вршења намере. Та намера је иска-
зана MруCом клаузом. 

ИзваMила је марамицу И оXрисала нос. (АлXахари1, 17)

СуFраMан ујуFро, оMлазе Mо ПеFерсXурCа И куVују фарму у њеCовој
околини. (МаFић, 266)
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СуXјекаF у оXе коVулаFивне клаузе је исFи, раMње су исказане
исFим CлаCолским временом ("резен ом или "ерфек ом) у оXе ко-
VулаFивне клаузе.

2.1.1.7. КоVулаFивносF са нијансом консFаFације
КоVулаFивна клауза исVреM које сFоји везник и може Mа исFиче

саMржај VреFхоMне коVулаFивне клаузе Fј.Mа се Fом клаузом кон-
сFаFује саMржај VреFхоMне реченице. У оXрђеном корVусу реCи-
сFровано је јеMанаесF Fаквих реченица. (4,00%) ОXично се у MруCој
коVулаFивној клаузи јавља именски "ре�ика  којим се нешFо кон-
сFаFује. Ево неколико Fаквих Vримера:

НеMеља је И CраM је мр ав. (АлXахари2,119)

ВеFар Mува већ Fрећи Mан И сваким Mаном је све јачи.(МаFић, 204)

2.1.2. КоVулаFивне клаузе с везницима ни и ни и
КоVулаFивни везници ни и ни и су неCирана варијанFа везни-

ка и. У VрикуVљеној Cрађи заXележено је 15 Vримера (3,49%) са ко-
некFорима ни и ни и засFуVљених у језику сва Fри Vисца. КоM
ових везника се не може извршиFи VермуFација клауза Xез изме-
на у CрамаFичкој сFрукFури VреMикаFа. РаMње у коVулаFивним
клаузама са овим везником су симулFане, исказане CлаCолима у
исFом CлаCолском времену (VрезенFу или VерфекFу), оXјеMињене
зајеMничким суXјекFом.

НијеMан оM чеFири својеCлава XраFа, ни оFац, ни сFричеви нису се
VосеXно разумевали у VолиFику НИТИ су се Xавили Mржавним или
јавним Vословима. (ПеFровић, 419)

Али ја је не "ознајем НИТИ желим �а је знам (АлXахари2, 178)

2.1.3. КоVулаFивне клаузе с везником "а
КоVулаFивне клаузе Vовезане везником "а јесу клаузе коVула-

FивноC оMноса Vри чему се MруCом клаузом исVреM које сFоји овај
везник означава у оMносу на VреFхоMну клаузу временски VосFе-
риорна раMња исFоC смера. ОвMе, Mакле изосFаје симулFани оM-
нос. Везник "а има улоCу везивања коорMинираних клауза коM
којих се у коVулаFивном оMносу VореM сукцесивносFи осећа и
нијанса VослеMице. Сложена реченица која саMржи коVулаFивне
клаузе с везником "а оXично је MвокомVоненFна. Ако сложена ре-
ченица саMржи више коорMинираних клауза, "а везује VреFVо-
слеMњу и VослеMњу клаузу и Fиме заFвара низ. У корVусу је заXе-
лежено 22 Vримера (5,12%) с везником "а.

2.1.3.1. СукцесивносF у вршењу раMњи
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У корVусу је заXележено 12 Vримера (54,54%) CMе везник "а ве-
зује коVулаFивне клаузе чије раMње временски слеMе јеMна за
MруCом. КоM коVулаFивних реченица везаних везником "а са сук-
цесивним значењем раMње може вршиFи исFи суXјекаF, а најре-
VрезенFаFивнија CлаCолска времена за назначавање реMослеMа у
времену су VрезенF, VерфекаF, али и имVераFив.

ФајронF! Осорно оMвраFи коноXар, ПА се враFи VреXројавању рецки-
ца, VреVисујући масFиљавом оловком Xиланс MневноC Vазара у ис-
крзану Vословну књиCу. (ПеFровић, 393)

Приче класификујем ПА �елим на сасFавне Mелове. (МаFић, 311)

СхваFивши Mа је време за оXеMовање оMавно Vрошло, Mомаћица је
"ос"ремила неуVоFреXљене Fањире ПА се Fихо за"у ила у Mечију со-
Xу. (ПеFровић, 386)

О�ећај Mа се Fо неће VоновиFи ПА и�и Mа се Vресвучеш. (ПеFровић,
385)

2.1.3.2. КоVулFивни оMнос са нијансом VослеMице
У корVусу је заXележено свеCа 5 (22,73%) Vримера CMе везник "а

везује коVулаFивне клаузе CMе се MруCом клаузом износи Vосле-
Mица оноCа шFо је казано VреFхоMном клаузом. Ове сFрукFуре су
еквиваленFне са зависним VослеMичним реченицама с везником
ТАКО ДА (СFанојчић, ПоVовић, Мицић 1989, сFр. 342). Везник "а у
значењу VослеMице може Mа има вреMносF и за о, и  ако (СFаној-
чић, ПоVовић, Мицић 1989, сFр. 342), Vа уколико заменимо ве-
зник "а овим везницима виMимо Mа се раMи о VослеMичном зна-
чењу.

Уморан си ПА си засVао. (МаFић, 309) => Уморан си И ЗАТО си засVао.

РаMње коVулаFивних клауза с VослеMичним значењем Vовеза-
не везником "а исказане су најчешће оXликом VерфекFа.

Био сам у Vролазу ПА сам навра ио.(ПеFровић, 392)

2.1.4. КоVулаFивне клаузе с везником  е
Везник  е Vовезује клаузе са коVулаFивним оMносом у којем се

осећа нијанса некоC оM зависних смисаоних оMноса: VослеMице,
намере, закључка и сл.

2.1.4.1. СукцесивносF у оквиру коVулаFивноC оMноса
КоVулаFивни оMнос са нијансом сукцесивносFи најчешћи је

оMнос коM коорMинираних клауза с везником  е. РаMња MруCе ко-
VулаFивне клаузе је VосFериорна у оMносу на Vрву раMњу. У кор-
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Vусу је заXележено 9 Vримера (2,09%). КоM коVулаFивноC оMноса
са сукцесивним значењем Vовезаних везником  е раMње моCу
XиFи исказане VореM VрезенFа и VерфекFа и оXликом аорисFа. 

АMам Лозанић сакри свеску VоM исVисану кошуљу ТЕ Fешка срца из-
�риса сваки Vомен харфе из романа VовезаноC сафијаном. (ПеFро-
вић, 413)

2.1.4.2. КоVулаFивносF са нијансом VослеMице
У корVусу је заXележено 6 (35,29%) Vримера са нијансом Vосле-

Mице. ПреMикаFи у оXе коVулаFивне клаузе су у исFом CлаCолском
времену ("ерфек у), али је моCућа и различиFа уVоFреXа CлаCол-
ских времена ("ерфек а и "резен а).

Зуска из околине БеоCраMа није разумевала француски, ТЕ се није
усуђивала Mа уклони ијеMну неVознаFу реч, раMије их VушFајући Mа
саме сеXе ишчиле. (ПеFровић, 402)

ИсVунивши захFев заCонеFних Vричалаца, млаMић је саM �ио сло�о-
�ан ТЕ се о�лучи Mа Vоново VрошеFа имањем. (ПеFровић, 399)

2.1.4.3. КоVулаFивносF са нијансом исFицања резулFаFа
У корVусу је заXележен јеMан овакав Vример:

НеMуCо заFим, раMило се о VриVовесFи MомаћеC Vисца, зајеMно су
оMмакли Mо Fако усамљеноC манасFира Mа му се име сVомињало са-
мо у VреVису VреVиса изCуXљене срXуље из Vрве Vоловине 14.сFо-
лећа, свуMа MруCMе се навоMило Mа њеCово VосFојање није VошFеђе-
но ТЕ се чак исказивала – нису ли Mијаци начинили CруXу омашку.
(ПеFровић, 403)

Клаузом исVреM које сFоји везник  е исказује се резулFаF
VреFхоMне раMње. ОXе раMње исказане су оXликом "ерфек а.

2.1.5. КоVулаFивне клаузе с везником а
Везник а може Mа XуMе и аMверсаFивни и коVулаFивни у зави-

сносFи оM саMржаја клауза које Vовезује. (МареFић,1987, сFр. 84). У
оXрађеном корVусу заXележено је 23 Vримера (5,36%) са везником
а као коVулаFивним. Највише је оних са симулFаним раMњама. 

2.1.5.1. СимулFаносF у вршењу раMњи
ОXрађени корVус Vоказује 12 (52,17%) Vримера CMе се везник а

уVоFреXљава као коVулаFивни чије су раMње исFовремене. На Fу
исFовременосF може указиваFи исFо CлаCолско време и оMређе-
ни аMверXијали. 

Пролазим VореM MруCих излаза из Fунела, А из њих, зXуњени као и ја,
излазе MруCи VуFници. (МаFић, 329)
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СFолица зашкри"а, А он о"ази CусFе, црне оXлаке изнаM оXлижњих
зCраMа. (АлXахари2, 179)

ЈеMне вечери сеMели смо у мраку VреM VороMичном кућом у рашFр-
каном Xосанском селу, А са њеноC лица се расиVао XеличасFи сјај.
(АлXахари,49)

2.1.5.2. СукцесивносF у вршењу раMњи
Везник а у 7 (30,43%) Vримера везује коорMиниране коVулаFив-

не клаузе чије су раMње сукцесивне, Fј. слеMе јеMна за MруCом.
РаMње може вршиFи исFи суXјекаF, веома је фреквенFан FемVо-
рални VрилоC ОНДА, а VрезенF и VерфекаF се јављају у оXе коVу-
лаFивне клаузе.

Павле своје време мери шFоVерицом, А О НД А исклизне ван времена.
(МаFић,331)

О Н Д А се с"уш ала ноћ, А С В А К Е Н О Ћ И се ску"љало у слаXо осве-
Fљеном сFану изнаM Бајлонијеве Vијаце. (МаFић, 332)

Завршило се Cимназијско MоXа, А изXором факулFеFа живоF је �о�ио
крајње оMређен смер. (МаFић, 323)

2.1.5.3. КоVулаFивносF са нијансом VослеMице
Везник а може Mа Vовезује коорMиниране клаузе које су у коVу-

лаFивном оMносу са нијансом VослеMице. У VрикуVљеној Cрађи
ексцерVирано је свеCа 4 (17,39%) Vримера. Као и коM VреFхоMних
везника с овим оMносом између клауза, и коM везника а MруCи ре-
ченични члан оMноси се Vрема Vрвоме као VослеMица Vрема уз-
року. КоорMиниране клаузе овоC FиVа сFрукFуриране су нај-
чешће Fако Mа се у Vрвом Mелу Cовори о неком MоCађају или се из-
носи оMређена FврMња, а MруCом се саоVшFава VослеMица FоC Mо-
Cађаја. ОвMе се везник а може суVсFиFуисаFи везничким сVојем И
ЗАТО као у Vримеру:

Прос рла сам свој живоF VреM њим, А њеCов је лежао VреMа мном.
(АлXахари1, 47) =>

Прос рла сам свој живоF VреM њим И ЗАТО је њеCов лежао VреMа
мном.

3. ЗАКЉУЧАК

3.1.СVровеMена анализа сасFавних клауза Vоказала је Mа се у овом
FиVу синFаскичких јеMиница може изMвојиFи осам семанFичких
FиVова: симулFаносF, сукцесивносF, VослеMичносF, закључни оM-
нос, нијанса начина, намере, консFаFације и исFицања резулFаFа.
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У коVулаFивним клаузама унуFар свакоC оM ових семанFичких
FиVова узимала сам у оXзир оMређене синFаксичко-семанFичке
елеменFе: суXјекаF, VреMикаF (CлаCолско време, CлаCолски виM,
оMнос VојеMиних CлаCоских раMњи у времену), аMверXијале, оXје-
каF. На основу анализе може се закључиFи слеMеће:

3.1.1.НајфреквенFнији везник за везивање сасFавних клауза
јесFе везник и (78,12%). У оквиру коVулаFивноC оMноса коM коор-
Mинираних клауза с везником и разликујемо осам значењских
оMноса: симулFаносF, сукцесивносF, VослеMичносF, коVулаFив-
носF са нијансом консFаFације, закључни оMнос, коVулаFивносF
са нијансом начина и нијансом намере и коVулаFивносF са
нијансом конкреFизације. Највећи Xрој коVулаFивних клауза с
везником и саMржи временски сукцесивне раMње оXјеMињене
најчешће исFим суXјекFом.

3.1.2.У ексцерVираним Vримерима везник а се Vоказао као ко-
VулаFиван у (6,53%) Vримера. НајзасFуVљенији је симулFани оM-
нос између раMњи сасFавних клауза, а јављају се још и сукцесив-
носF и VослеMичносF.

3.1.3.Везник "а се јавља у (6,25%) Vримера. РаMње ових клауза
моCу XиFи у сукцесивном и VослеMичном оMносу.

3.1.4. На основу ексцерVираних Vримера из корVуса Vо фрек-
венFносFи слеMи везник  е (4,82%). ОM семанFичких FиVова за-
сFуVљени су: сукцесивносF, VослеMичносF и нијанса исFицања
резулFаFа.

3.1.5. Најнижу фреквенFносF имају везници ни и ни и (4,26%).
Иначе ова Mва везника VреMсFављају неCирану варијанFу везника
и.

3.1.6. ОM наXројаних осам семанFичких FиVова у оквиру коVу-
лаFивноC оMноса најзасFуVљенији је сукцесивносF (46,85%), Vа си-
мулFаносF (34,73%) и VослеMичносF (9,32%). За везивање исFовре-
мених раMњи корисFе се везници и и а, за везивање сукцесивних
раMњи везници и, "а,  е и а, а за везивање VослеMичних раMњи ко-
рисFе се и, "а,  е и а. 

3.2. У оXрађеном корVусу оM CлаCолских времена Vреовлађују
VерфекаF и VрезенF оXа CлаCолска виMа, заFим аорисF, а заXеле-
жени су и Vримери VоFенцијала и имVераFива.

3.3. У начелу може се рећи Mа је језик ДавиMа АлXахарија ра-
зумљивији, јеMносFавнији, Mок је сFил ВлаMана МаFића и Горана
ПеFровића VонекаM нејасан, шFо Vроузрокује наCомилавање кла-
уза и синFаCми.
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SUMMARY COMPLEX SENTENCES WITH COPULATIVE 
CLAUSES OF CONJUNCTION STRUCTURES7

In this paper the author analyses the complex sentence with copu-
lative clauses of conjunction structures. As a corpus it has taken mod-
ern prose writings David Albahari, Vladan Matić and Goran Petrović.
Analyses and classification of the examples are done according to the
following conjunction: and, nor, neither… nor, so, so that, but which join
copulative clauses. The goal of the research is noticing and distin-
guishing semantic types in scope of copulation: simultaniety, congru-
ence, consequence, result relation, nuance of mood, purpose, concre-
tization and emphasizing of the results. Therefore it is important to
observe the relation between the verbal action in copulative clauses.

KEY WORDS: contemporary serbian language. syntax. semantics. sen-
tence. coordination. copulative clauses.

7 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


