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Мил ка В. Ни ко лић     
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу    
Учи тељ ски фа кул тет, Ужи це    

ПО РЕД БЕ НЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ ЈЕД НА КО СТИ
У РО МА НИ МА ДО БРИ ЛА НЕ НА ДИ ЋА 

Апстракт: У раду се разматра структурни модел и граматичко значење чисто
поредбених реченица са значењем једнакости, на корпусу текстова који припадају
књижевноуметничком функционалном стилу – романима савременог српског писца
Добрила Ненадића. Циљ анализе јесте идентификовање синтаксичких јединица ко-
јима се граматикализује одређени тип семантике поређења по једнакости, као и ис-
питивање њихових синтаксичких, семантичких и прагматичких карактеристика.

Кључне речи: чисто поредбене конструкције, поредбене реченице са значе-
њем једнакости, пропорционалност, еквивалентност, уједначеност, романи Добри-
ла Ненадића.

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА 

Како показују досадашња синтаксичка истраживања, систем поредбе-
них конструкција са значењем једнакости обухвата више структурно-семан-
тичких типова синтаксичких конструкција1. Предмет нашег интересовања у
овом раду – чисто поредбене реченице са значењем једнакости – представља
један део овог система. Циљ анализе јесте да се опишу и објасне структурно-
семантички типови чисто поредбених реченичних конструкција са значењем
једнакости, који се јављају у историјским романима Добрила Ненадића2. 
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1 Преглед обраде поредбених конструкција у србистичкој литератури дат је у: Милка
Николић, Поредбене конструкције у историјским романима Добрила Ненадића (магистарски
рад у рукопису), Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2009. Поредбене конструкције нај-
детаљније су обрађене у Српској синтакси (Симић – Јовановић 2002: књ I–II: 245–258, 843–
863, 1138–1344, 1344–1349; књ. III–IV: 175–177, 1128–1132, 1561–1583). 

2 Поредбене конструкције истраживане су у следећим Ненадићевим романима: Доро-
теј (1977), Дивље звезде (1985), Роман о Обилићу (1990), Деспот и жртва (1998), Брајан
(2000), Сабља грофа Вронског (2002), Победници (2004), Мрзовоља кнеза Бизмарка (2005),
Хермелин (2006). За ексцерпцију је коришћено најновије издање Ненадићевих сабраних дела
(Добрило Ненадић, Сабрана дела, I–XV, „Жиравац“, Пожега, 2007). 
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У досадашњим синтаксичким истраживањима поредбених конструк-
ција, категорија поређења увек је довођена у везу с категоријом начина, али
је њихов однос у тој вези различито одређиван. Јављају се следећа решења:
(1) поредбене и начинске конструкције сматрају се једним типом; (2) поред-
бене и начинске конструкције сматрају се двама засебним типовима; (3) по-
редбене конструкције узимају се као надређене и (4) начинске конструкције
узимају се као надређене. 

По мишљењу неких синтаксичара, поређење и начин нису категорије
истог ранга: начин је онтолошка категорија (семантичко поље у дубинској
структури језика) док је поређење категорија логичко-методолошког, а не он-
толошког порекла (Миновић 1988: 143; Палић 2007: 33). Наше становиште је-
сте да се поређење може сматрати семантичком категоријом, будући да се
могу издвојити одређени типови поредбене семантике – поређење по једна-
кости (коме припадају семантички подтипови: пропорционалност, еквива-
лентност и уједначеност) и поређење по неједнакости – који се изражавају
одређеним језичким јединицама. 

Сматрамо да начин и поређење треба посматрати у међуодносу, при
чему се на различитим нивоима језика могу издвојити три засебна структур-
но-семантичка типа конструкција: (1) чисто начинске, (2) чисто поредбене и
(3) поредбено-начинске конструкције (Ковачевић 2003: 99–100). Као што је
већ указано, предмет нашег интересовања у овом раду јесу чисто поредбене
реченичне конструкције. Чисто поредбену конструкцију одређујемо као син-
таксичку конструкцију којом се граматикализује одређени тип поредбеног
значења, при чему се у семантичком садржају конструкције не јавља семан-
тичка компонента начина.

Систем зависносложених реченица са значењем једнакости посматра-
ћемо као једно од остварења корелативног синтаксичког система3, тј. општег
синтаксичког система који је утемељен на субординацији и удвајању (упари-
вању) обележја (Вукојевић 1996: 132). У структури „корелативних зависно-
сложених реченица јављају се корелативна везничка средства, за које је карак-
теристичан катафоричко-анафорички однос замењивачко-упућивачких речи
(тако, такав, оволико, онолико и сл.) и одговарајућих односних и/или упит-
них заменичких речи или везника (како, какав, колико, што и сл.)“ (Прањко-
вић 1999: 332).

У синтаксичкој анализи зависносложених реченица примењујемо опо-
зиције рашчлањеност/нерашчлањеност и рестриктивност/нерестриктивност.
Ослањамо се на резултате анализе зависносложених реченица са значењем
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3 Корелативне сложене реченице структурно се могу одредити „као посебна врста за-
висносложених реченица у којима се претпоставља назочност суодносне саставнице синсе-
мантичке нарави у устројству главне суреченице (клаузе), која упозарава на синтаксичку и се-
мантичку незавршеност те суреченице“ (Прањковић 1999: 333). Л. Вукојевић детаљно опису-
је и објашњава карактеристике поредбеног корелативног синтаксичког система (Вукојевић
1996: 132–133). 



једнакости до којих је дошао М. Ковачевић (Ковачевић 2003). Систем зави-
сносложених реченица са значењем једнакости обухвата структурно-семан-
тичке типове зависносложених реченица са следећим значењима: (1) пропор-
ционалност, (2) еквивалентност, (3) уједначеност. 

1. РЕ ЧЕ НИ ЦЕ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ ПРО ПОР ЦИ О НАЛ НО СТИ

Пропорционалним зависносложеним реченицама граматикализује се
значење пропорционалности садржаја главне и садржаја зависне реченице,
при чему измена степена особине изражене зависном клаузом подразумева
исту измену степена особине изражене основном клаузом (Ковачевић 2003:
102). Дакле, пропорционалне конструкције спадају у чисто поредбене.

Постоје два типа пропорционалног значења: (1) директна пропорцио-
налност, која подразумева исти степен измене особина исказаних компара-
тивом прилога/придева у обе клаузе (Што је више учио, више је знао; Што је
мање учио, мање је знао); (2) обрнута пропорционалност, која подразумева
обрнут степен измене особина исказаних компаративом прилога/придева у
обе клаузе (Што је више учио, мање је знао; Што је мање учио, више је знао).

Структурне карактеристике пропорционалних зависносложених рече-
ница јесу: (1) корелативни везници; (2) присуство компаративних облика при-
дева или прилога и у главној и у зависној клаузи; (3) структурна дводелност
зависносложене реченице и паралелност садржаја подређене и надређене
клаузе; (4) зависна клауза најчешће је у препозицији, ређе је постпонирана
или интерполирана у структуру управне клаузе. Корелативни везници имају
семантичку пропорционалну вредност искључиво у контексту с компаратив-
ним обликом придева/прилога присутним у обе клаузе. Уз пропорционални
корелативни везник, суоднос компаративних форми лексема (придева, при-
лога) присутних у обе клаузе – нужно је граматичко обележје пропорционал-
ности као динамичке једнакости, будући да динамичка једнакост подразуме-
ва да се у обе клаузе исказује једнакост измене ступња поредбене особине. 

Како наглашава М. Ковачевић, у пропорционалним реченицама изме-
ђу корелатора не остварује се типичан катафоричко-анафорички однос. „На-
име, корелатори никад не стоје у контактном положају, тј. никад се не оства-
рује структурна верзија сложене реченице у којој би везивни елеменат зави-
сне клаузе долазио непосредно иза катафорског корелата у основној клаузи,
него су елементи корелативног пропорционалног везника увијек у дистакт-
ном положају“ (Ковачевић 2003: 107). Најчешће, корелатори стоје на почет-
ку клауза, зависне и главне, што је и правило када је зависна клауза у препо-
зицији. 

Уколико је зависна клауза у препозицији, у основној клаузи може би-
ти редукована корелативна катафорска реч, што значи да је сложена речени-
ца реализована с нултим корелатором у структури основне клаузе. Сложене
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реченице с редукованим корелатором у основној клаузи, често у основној
клаузи уместо редукованог корелата имају интензификаторску лексему све,
„и то по правилу испред компаративне ријечи указујући на нарастање степе-
на особине изражене компаративом придева или прилога“ (Ковачевић 2003:
108). Функцију интензификатора добија корелатор основне клаузе у свим
случајевима када је зависна реченица у постпозицији или када је зависна ре-
ченица интерполирана у структуру основне. При том, корелатор основне кла-
узе обавезно је смештен испред компаратива, осим ако је раздвојен енклити-
ком (Ковачевић 2003: 109).

Катафорски део корелативног пропорционалног везника увек има ин-
тензификаторску улогу, посебно наглашену при постпозицији зависне клау-
зе и при њеној интерполацији у структуру главне. Како указује М. Коваче-
вић, „катафорски дио корелативног пропорционалног везника по правилу и
при препозицији зависне клаузе може доћи испред компаративне ријечи у
структури главне клаузе, тј. измјестити се из иницијалне позиције основне
клаузе у позицију испред компаративне ријечи“ (Ковачевић 2003: 111). Пошто
се у тој позицији, без обзира на распоред клауза у зависносложеној речени-
ци, најчешће налази и интензификаторска лексема све, и пошто се лексема
све у датим позицијама скоро увек може супституисати лексемама то, тиме
или уколико као синонимима – у моделе пропорционалних реченица треба
уврстити и „моделе с лексемом све као корелативним елементом пропорци-
оналног везника“ (Ковачевић 2003: 111). 

Ако се пропорционални везник узме као критеријум, издваја се бар 25
формалних модела пропорционалних реченица (Ковачевић 2003: 111): 

(I) 13 модела с оба експлицирана корелата пропорционалног везника:
што – то, што год – то, што – тиме, уколико – утолико, уколико год –
утолико, што – утолико, како – тако, што – тако, уколико – тако, коли-
ко – толико, што – толико, уколико – толико, као што – тако; 

(II) 6 модела с изостављеним корелатором у основној клаузи: што – Ø,
што год – Ø, како – Ø, уколико – Ø, уколико год – Ø, колико – Ø; 

(III) 6 модела с лексемом све као корелатом зависном везнику у основ-
ној клаузи: што – све, што год – све, како – све, уколико – све, уколико год
– све, колико – све. 

У нашем корпусу – романима Добрила Ненадића – јављају се само не-
ки од наведених модела пропорционалних реченица. Најзаступљеније су ре-
ченице с корелативним везником што – то и реченице с корелативним везни-
ком што – све. Често се јављају и реченице с корелативним везником што –
Ø. Модели пропорционлних реченица с другим корелативним везницима рет-
ко су заступљени: што год – то, што год – Ø, што год – све и како – све. 

(1) Реченице с корелативним везником што – то: 
Што се неко са већим бројем скалпова китио то је бољи и угледнији ратник
(Хермелин, 220). – Што опаснији противник то је већа твоја заслуга, и дабо-
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ме удео (Хермелин, 219). – Што је Царска књига старија то је у њој гамади
све више (Роман о Обилићу, 82).

(2) Реченице с корелативним везником што – све: 
Ис пи ти вао је ме ђу че мер ним из бе гли ца ма сво је но ве сми ца ли це и бур ги је, а
што се ви ше ме ђу њи ма ма јао, све ви ше је о њи ма са зна вао (Ро ман о Оби ли -
ћу, 81). – Што их је ви ше ту као све су га ви ше во ле ле (Мр зо во ља кне за Би -
змар ка, 194). 

(3) Реченице с корелативним везником што – Ø: 
Што је удео ве ћи, ве ћи је и ко мад пле на ко ји ће му при па сти код де о бе (Хер -
ме лин, 219). – Што сам ви ше гле дао, ма ње сам ви део (До ро теј, 289). 

(4) Реченице с корелативним везником што год – то: 
Што год бу де те бо ље пре ма њи ма по сту па ли, то ће се они про тив вас са ма -
ње во ље ту ћи (По бед ни ци, 182). – Што год је за ми сао о сре ћи би ла рас ко шни -
ја и по лет ни ја то је у све ве ћем ја ду и гов ни ма окон ча ва ла (Са бља гро фа Врон -
ског, 323).

(5) Реченице с корелативним везником што год – Ø: 
Што год је би ло гад ни је на по љу, ње му је из ну тра би ло при јат ни је (По бед ни -
ци, 51).

(6) Реченице с корелативним везником што год – све: 
Што год је би ло ви ше ве сти, о би ци на Кре ве ту зна ло се све ма ње (Са бља гро -
фа Врон ског, 328). 

(6) Реченице с корелативним везником како – све: 
Ка ко је вре ме ви ше од ми ца ло, по ста јао је све раз дра жљи ви ји (Ро ман о Оби -
ли ћу, 90).

Пропорционалне зависносложене реченице у Ненадићевим романима
могу бити посебно стилски учинковите. Њихова стилогеност најчешће се за-
снива на неочекиваном, тј. онеобиченом садржају, а ретко на променама у фор-
ми (нпр. нетипична позиција, тј. постпозиција и интерполација, зависне кла-
узе у односу на главну). То се уочава и у неким од горе наведених примера ко-
ји се по оштроумном и изненађујућем преокрету приближавају афоризму.

2. РЕ ЧЕ НИ ЦЕ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ ЕКВИ ВА ЛЕНТ НО СТИ 

Реченице са значењем еквивалентности, структурно и семантички,
сродне су пропорционалним, такође спадају у чисто поредбене, али се не од-
ликују граматичким обележјима пропорционалности – зато их треба и терми-
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нолошки одвојити. Постоје два типа значења еквивалентности: (1) квалита-
тивна еквивалентност, која се заснива се на поређењу двају појмова по кри-
теријуму квалитета; (2) квантитативна еквивалентност, која се заснива се на
поређењу двају појмова по критеријуму квантитета. Који тип значења екви-
валентности је у питању, распознаје се већ по врсти заменица и заменичких
прилога који улазе у састав корелативних везника.

Структурне карактеристике зависносложених реченица са значењем
еквивалентности су следеће: (1) корелетивни дистактни везник (делови коре-
летивног везника не могу бити доведени у контактни положај); (2) одсуство
компаративних лексема у једној или у обе клаузе; (3) структурна дводелност.
У реченицама са значењем еквивалентности није уобичајена, а често ни мо-
гућа, пермутација клауза (Ковачевић 2003: 123–124). 

Семантичке карактеристике зависносложених реченица са значењем
еквивалентности су следеће: (1) најчешће се исказује статичко поређење,
кад ни једна од клауза не садржи компаратив (Какав отац – такав син); (2)
може се исказати и динамичко поређење, и то ако је у једној од клауза компа-
ратив придева/прилога, а у другој глагол с еволутивном семантиком (И како
је време текло, боравци су му бивали све дужи). Компаративни облик при-
дева/прилога с еволутивним глаголом успоставља семантички однос пропор-
ције, међутим, тај однос пропорције није граматикализован.

(I) Према структурно-семантичким карактеристикама издвајају се сле-
дећи модели зависносложених реченица са значењем квалитативне еквива-
лентности (Ковачевић 2003: 124–127): 

(1) Модел с корелативним везником какав – такав (Какав отац – та-
кав син). У овим реченицама није могуће преструктурирати реченицу тако
да зависна клауза буде експликатор катафорски употребљене заменице та-
кав (*Такав какав отац – и син; *Такав какав си у животу и у рату си). Тако-
ђе, није могуће вршити пермутацију клауза у зависносложеној реченици
(*Такав син – какав и отац).

(2) Модел с корелативним везником како – тако (Како се крсте, тако
ће им и бити). Ни у овим реченицама нису могућне структурне измене.

(3) Модел с корелативним везником као што – (исто) тако (Као што
је Требишњица тајанствена вода, тако су исто тајанствени овдашњи лутају-
ћи трговци). Експлицирањем заменичког прилога исто исказује се значење
еквивалентности као идентичности. Зависна клауза по правилу је у препо-
зицији у односу на управну. Зависна клауза може бити и у постпозицији, с
тим што тада корелетивни део везника (исто) тако не може стајати на почет-
ку управне клаузе, него непосредно испред лексеме која означава квалитет и
која стоји у поредбеној вези с појмом из зависне клаузе (Није се нигда раздва-
јао од једног свог друга, исто тако старог као сам што је).

(II) Према структурно-семантичким карактеристикама издвајају се сле-
дећи модели зависносложених реченица са значењем квантитативне екви-
валентности (Ковачевић 2003: 129–131): 
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(1) Модел с корелативним везником колико – толико (Колико друга дво-
јица цимера ћуте, толико он брбори). Значење еквивалентности као идентич-
ности може бити наглашено и употребом заменичког прилога исто испред
односно у саставу корелативног дела везника основне клаузе толико (Заблу-
да колико лакомислена – толико исто примамљива за академске умове). 

(2) Модел с корелативним везником колико год – толико (Колико год не
верују својој памети, Каљани толико верују туђој). 

Реченице са значењем еквивалентности знатно су мање заступљене у
нашем корпусу (Ненадићевим романима) него реченице са значењем пропор-
ционалности. Најзаступљеније су реченице с корелативним везником како –
тако. Остали типови еквивалентних реченица мало су заступљени: као што
– тако, колико – толико, колико год – толико, какав – такав. 

(1) Реченице с корелативним везником како – тако: 
Од ре зи вао је да ци је од о ка, ка ко ви ди по гра ђе ви на ма и оде ћи, та ко и од ре же
(Са бља гро фа Врон ског, 40). – Оних па ра ни ка да ни је ни имао, ка ко су до шле
та ко су и оти шле (Мр зо во ља кне за Би змар ка, 183). 

(2) Реченице с корелативним везником као што – тако: 
Из не на да, као што је до шао, та ко је и оти шао (Мр зо во ља кне за Би змар ка, 116). 

(3) Реченице с корелативним везником колико – толико: 
При ча ко ли ко по уч на, то ли ко гор ка и муч на (Де спот и жр тва, 115).

(4) Реченице с корелативним везником колико год – толико: 
Ко ли ко год је хва лио та мо шње, то ли ко је ов да шње вла сти ку дио (Ро ман о
Оби ли ћу, 32).

(5) Реченице с корелативним везником какав – такав: 
Ка кав де спот та кви и они око ње га (Де спот и жр тва, 189). 

Стилска функција еквивалентних зависносложених реченица у Ненади-
ћевим романима углавном је у ефектном поентирању и истицању упечатљи-
вих детаља у вези с догађајима у наративном току и поступцима романеск-
них ликова. 

3. РЕ ЧЕ НИ ЦЕ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ УЈЕД НА ЧЕ НО СТИ 

Осим значења пропорционалности и значења еквивалентности, посто-
ји још један тип поређења по једнакости – значење уједначености. Ово је нај-
уобичајенији тип поређења по једнакости, а модели поредбених конструкци-
ја којима се изражава значење уједначености јесу најфреквентнији (Коваче-
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вић 2003: 133). „У негативном дефинисању, уједначеност бисмо могли одре-
дити као свако поређење по једнакости које није пропорционалност или екви-
валентност“ (Ковачевић 2003: 133). 

Поређење по једнакости са значењем уједначености може се оствари-
ти: (1) по критеријуму квалитета или (2) по критеријуму квантитета. На фор-
малном плану ова разлика се испољава у саставу поредбеног везника у који
улазе или квалитативне или квантитативне лексеме. Све реченице са значе-
њем квантитативне уједначености увек су чисто поредбене, док међу речени-
цама са значењем квалитативне уједначености има и чисто поредбених и
оних чије је основно значење поредбено-начинско. 

Поредбене реченице са значењем уједначености разликују се од про-
порционалних и еквивалентних поредбених реченица по структурном стату-
су сложене реченице. Наиме, зависносложена реченица са значењем уједна-
чености јесте једноделна јер зависна поредбена клауза експлицира значење
катафорски употребљеног квантитативног или квалитативног корелата из
структуре надређене клаузе (Ковачевић 2003: 138). Затим, за разлику од про-
порционалне и еквивалентне реченице где је поредбена клауза по правилу у
препозицији у односу на управну клаузу, у поредбеним реченицама са значе-
њем уједначености поредбена клауза је најчешће у постпозицији, „јер код ње
поредбено значење најчешће укључује и значење ‘експликативности’“ (Кова-
чевић 2003: 138).

(I) Према структурно-семантичким карактеристикама издвајају се сле-
дећи модели зависносложених реченица са значењем квалитативне уједна-
чености (Ковачевић 2003: 135–137): 

(1) Модел с корелативним елементима онакав (овакав / такав) – какав
(Какав је човек, онаквога га природа собом и приказује). Овај тип реченица
сматраћемо чисто поредбеним. 

(2) Модел с корелативним везивним елементима онакав – како, дакле,
с катафорским придевом и анафорским прилогом (Радња је тачно онаква ка-
ко сам ја то желео). И овај тип реченица сматраћемо чисто поредбеним.

(3) Модел с корелативним елементима онако (овако / тако) – како
(Гледам на свет онако како бих желео да се ствари одвијају). Карактеристи-
ка овог типа зависносложених реченица јесте да „катафорски корелатив слу-
жи као интензификатор и својеврсни ‘пилон’ зависној клаузи, тако да она пр-
венствено експлицира значење тог катафорског пилона, а тек преко њега ус-
поставља везу с предикатом основне клаузе“ (Ковачевић 2003: 136). Готово
увек могуће је редуковати катафорски корелат. То показује да се поређењем
одређује начин вршења радње у основној клаузи. Зато је основно значење
ових клауза (и с експлицираним и с редукованим корелатом) поредбено-на-
чинско. 

(4) Поредбено-начинско значење уједначавања јесте основно значење
сложених реченица с везницима као што и као да, који се најчешће реали-
зују без суодносног катафорског корелатива. Ови везници разликују се једи-
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но по критеријуму фактивност/хипотетичност (Напустила ме је као што је
све напустила; Склапам очи као да спуштам звезду). 

(II) Према структурно-семантичким карактеристикама издвајају се сле-
дећи модели зависносложених реченица са значењем квантитативне ујед-
начености (Ковачевић 2003: 133–134):

(1) Модел с корелативним елементима онолики – колики (Ако тражиш
истину с љубављу, и ради љубави, она ће ти се показати у оноликом сјају ли-
ца свога, колики можеш поднети а да не изгориш). 

(2) Модел с корелативним елементима онолико/толико – колико (Љу-
ди су онолико битни колико су испуњени Богом). 

Као што је већ указано, све реченице са значењем квантитативне ујед-
начености увек су чисто поредбене. Клаузе са значењем квалитативне ујед-
начености чије је основно значење поредбено-начинско (клаузе с везницима
како, као што, као да), у одређеним условима имају чисто поредбено значе-
ње. То се догађа у сваком од следећа три случаја: (1) ако је зависна поредбе-
на клауза у саставу именског предиката; (2) ако се зависна поредбена клауза
реализује као рестриктивна, при чему се односи одређену (управну) реч која
није глагол (може бити: придев, прилог, именица); (3) ако се зависна поред-
бена клауза реализује као нерестриктивна4. 

(I) У нашем корпусу (Ненадићевим романима) заступљени је невелик
број примера поредбених реченица са значењем квантитативне уједначености. 

(1) Заступљене су клаузе с везником колико: 
Без ика квог цен ка ња пла тио је ко ли ко му је тра жио (Де спот и жр тва, 67). –
Про да ва ће, ве ли, Лу ку оно ли ко во ска ко ли ко му је нов ца у том тре нут ку по -
треб но (Де спот и жр тва, 69). – Че мер ки ћа ча ир је ро ба ко ја са да вре ди то -
ли ко ко ли ко је пла тио, да кле три гро ша и два на ест мар ја ша (Мр зо во ља кне -
за Би змар ка, 184). 

(2) У романима Добрила Ненадића јавља се модел у коме се остварује
комбинација катафорског придева и анафорског прилога у везничком корела-
тивном споју онолики – колико:

Зна, да кле, све што је с тим у ве зи и по го то во зна да сва ка ро ба, па и зе мља,
има сво ју це ну и да се за сва ку ро бу на по слет ку на ђе и ку пац, а це на је оно ли -
ка ко ли ко не ко же ли и мо же и хо ће да пла ти, и ту мо рал не и ни ка кве дру ге при -
ди ка ни су по треб не (Мр зо во ља кне за Би змар ка, 155). 

(II) Чисто поредбене реченице са значењем квалитативне уједначено-
сти знатно су фреквентније у Ненадићевим романима. Најмање су фреквент-
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не клаузе с корелативним везивним елементима онакав (овакав / такав) – ка-
кав. Остали типови чисто поредбених клауза знатно су фреквентнији. 

(1) Реченице с корелативним везивним елементима онакав (овакав / та-
кав) – какав:
По нос је за ве ли ка не а не за бед не цр ве ка кав је сам (Де спот и жр тва, 126). –
Он је про сто здрав и кре пак, ко жа му ни је ни пре те сна ни пре ши ро ка не го
баш она ква ка ква тре ба да бу де (Де спот и жр тва, 87).

(2) Реченице с везником као што: 
Је вре му се чи ни ло ка ко тај уобра жа ва да ов де има на ро чи ту, пле ме ни ту ми -
си ју ко јој је са свим по све ћен, исто она ко фа на тич но као што су по све ће ни
ка то лич ки ми си о на ри ко ји уно се све тло у мрач не ду ше гла во се ча из Ама зо ни -
је или љу до жде ра са не ког за би тог остр вља у Па ци фи ку (Са бља гро фа Врон -
ског, 175). – Код та квих као што је Пе тра шин, ни шта ни је не мо гу ће (Де спот
и жр тва, 37). – Оту пе ли и пре стра ше ни по слу ша ли су га без ре чи, као што би
учи ни ли да им је ма ко и ма шта на ре дио (По бед ни ци, 156). 

(3) Реченице с везником као да: 
Ра дио је ус па ни че но као да му је ва тра за вра том или као да ће се сав про кле -
ти ка мен Бр ња ка не ње га сру чи ти ако не из мак не (Ди вље зве зде, 304). – Ли ца
су раз ли ве на као да их гле да кроз тан ку ле де ну пло чу (Ро ман о Оби ли ћу, 105).
– Пе ти дан Пе тра шин је по но во си шао у ру пу, као да се ни шта ни је де си ло
(Де спот и жр тва, 25).

(4) Реченице с везником како: 
Онај је ни је ни до та као, ку нем се у све што ви дим и не ви дим, тај је пр стом
ни је та као, ни по гле дао је ни је рав но у очи, му шки и кр во лоч но ка ко же ну ва -
ља гле да ти, не го се ус те зао и сне би вао, сме ран као мла ди ца пр во ве че, ми ло -
вао је кри шом из да љи не сво јим пи то мим оком, за нет, за нет и за нет (До ро -
теј, 231). – Ни шта, до ду ше ни је она ко ка ко из гле да да је сте (Бра јан, 121). –
Имам при ре ђе ну пе че ну па при ку са бе лим лу ком, сир ће том и зеј ти ном, та ко -
ре ћи у ма ри на ди, ка ко би се от ме но швап ски ре кло (Са бља гро фа Врон ског, 8).

Стилска функција поредбених клауза са значењем уједначености у
Ненадићевим романима слична је стилској функцији поредбених реченица
са значењем еквивалентности: исказивање поенте и истицање упечатљивог
детаља.

ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ 

У романима Добрила Ненадића уочава се сложен систем чисто поред-
бених реченица са значењем једнакости, који обухвата велики број структур-
но-семантичких типова поредбених конструкција. 
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Структурно-семантички типови поредбених реченица са значењем јед-
накости издвајају се на основу следећих критеријума: (1) структурног крите-
ријума којим је обухваћено: (а) везничко средство, (в) присуство/одсуство
компаративног облика придева или прилога и у подређеној и у надређеној
клаузи, (в) структурна једночланост/двочланост зависносложене реченице;
(2) семантичког критеријума који подразумева издвајање појединих подти-
пова семантике једнакости: (а) пропорционалност, (б) еквивалентност, (в)
уједначеност.

Реченице са значењем пропорционалности, реченице са значењем екви-
валентности и поредбене реченице са значењем квантитативне уједначености
– увек су чисто поредбене. Поредбене реченице са значењем квалитативне
уједначености могу бити: (1) поредбено-начинске; (2) чисто поредбене.

Клаузе са значењем квалитативне уједначености чије је основно значе-
ње поредбено-начинско, у следећим случајевима имају чисто поредбено зна-
чење: (1) ако је зависна поредбена клауза у саставу именског предиката; (2)
ако се зависна поредбена клауза реализује као рестриктивна, при чему се од-
носи одређену неглаголску управну реч (придев, прилог, именицу); (3) ако се
зависна поредбена клауза реализује као нерестриктивна. 
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Summary: The paper studies the structure pattern and grammatical meaning
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