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У РЕЧЕНИЦИ С ТЕМПОРАЛНОМ КЛАУЗОM**

Рад се бави неким модификацијама временског односа у реченици
с темпоралном клаузом. На корпусу функционално различите језичке
грађе уочавају се следећи типови модификоване темпоралности: ексцеп-
тивна, ситуациона, ексцептивно-ситуациона, ситуационо-концесивна,
ситуационо-условна, а спорадично и супститутивна и консекутивно -
-адверсативна, као и формалне особености темпоралних реченичних
структура с тим значењским модификацијама.

Кључне речи: лингвистика, српски језик, синтакса и семантика сло-
жене реченице, темпорална / временска клауза, модификација временског
односа.

Временски односи, релативног и апсолутног типа, у реченици
с темпоралном клаузом својевремно су представљени детаљно, на
обимном корпусу језичке грађе у АНТОНИЋ 1995/6, 2001, а рецент-
но потврђени и допуњени релевантним детаљима у АНТОНИЋ 2011,
2012. Разуђеност релативних временских релација исказаних таквом
реченичном структуром и разноврсност сентенцијалних облика (ра-
зличите могуће аспекатске конфигурације предикација које улазе у
њихов састав те бројност везника и везничких израза), као и обим-
ност дијахроно постављеног корпуса, утицали су на то да у анализу,
том приликом, не буду укључене оне реченичне структуре у којима
однос темпоралне детерминације између предикације матричне ре-
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ченице и темпоралне клаузе бива на одређени начин модификован.1

Овом приликом размотрићу неке од најчешћих могућих модифика-
ција појединих типова релативног временског односа у реченици с
темпоралном клаузом. Основни циљ јесте да се такве семантичке
варијације региструју те да се утврде непосредне формалне једи-
нице, лексичке или евентуално граматичке, које у одговарајућем
синтаксичко-семантичком моделу утичу на то да се успостављени
темпорални однос више или мање преобликује. Притом ваља нагла-
сити да ће овде предмет пажње бити само они случајеви значењског
варирања који подразумевају да семантички однос између матрич-
не и зависне предикације остаје доминантно темпорални било у
сфери субпоља темпоралне идентификације било у сфери субпоља
темпоралне квантификације, те да изван домена ових разматрања
остају они случајеви у којима се однос између две предикације фо-
кусира као категоријално другачијег типа иако нужно заснован на
одређеном типу временског односа матричне и зависне предикаци-
је као што је, на пример, случај код каузално-консекутивних рела-
ција које су нужно засноване на сукцесивном темпоралном односу
антериорности / постериорности.

Поједине временске релације између реченичне предикације и
предикације зависне темпоралне клаузе, према потврдама у посматра-
ном корпусу, могу бити модификоване у: ексцептивном, ситуацио-
ном, ексцептивно-ситуационом, ситуационо-концесивном, ситуа-
ционо-условном, супститутивном или консекутивно-адверсативном
смислу. Притом су првих пет наведених типова модификације сва-
како најчешћи, а преостала два би се могла окарактерисати само
као спорадична с обзиром на број потврда у корпусу, али системски
свакако могућа. Да би до таквих семантичких модификација, ина-
че доминантног темпоралног односа, уопште могло доћи, нужан
услов јесте да су две предикације које се постављају у одговарају-
ћи временски однос такве по својој природи да могу једна према
другој бити постављене и у ексцептивни, ситуациони, ексцептивно -
-ситуациони, ситуационо-концесивни, ситуационо-условни, супсти-
тутивни или консекутивно-адверсативни однос. Формални показате-
љи таквог преобликовања јесу лексички модификатори – лексичке
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1 О синтаксичко-семантичком односу модификације писано је досада у срп-
ској лингвистичкој литератури најподробније у вези са начинским прилозима
(РИСТИЋ 1990) и различитим другим лексичким модификаторима (РИСТИЋ, РА-
ДИЋ-ДУГОЊИЋ 1999; РИСТИЋ 2009). Ови извори пружају и добар увид у осталу ре-
левантну литературу.



јединице примарно различите категоријалне припадности, најче-
шће прилози, предлози, партикуле, па и координирани везници, који
се појављују у позицији испред зависног везника или у позицији
испред кореферента, уколико је његово присуство могуће, и везни-
ка, или модификаторску улогу обавља номинална лексема одгова-
рајућег значења у позицији кореферента темпоралне клаузе.2 Уз то
ваља нагласити да се у бази модификације основног темпоралног
односа између матричне предикације и темпоралне клаузе, као
уосталом и у бази модификације уопште као синтаксичко-семан-
тичког односа, налази, у начелу, прагматички циљ, тј. један вид су-
бјективног процењивања говорника, у овде посматраном случају,
међусобног темпоралног односа две предикације.3

Е к с ц е п т и в н а  т е м п о р а л н о с т. – Темпорални однос рече-
ничне и зависне предикације може бити модификован у ексцептив-
ном смислу уколико се у позицији испред везника КАД(А) / ДОК
појаве лексички модификатори са значењем изузимања САМО4 /
ЈЕДИНО, ОСИМ / СЕМ, ИЗУЗЕВ. Нпр.

• Ексцептивна локациона симултаност потпуна или делимична:

САМО КАД наилазе посетиоци гробља, он зажмури и забогоради неким
језивим мумлањем (АСП: Д. Васић). Скела је радила САМО КАД су ток
и висина реке били обични или нешто мало повишени, (...) (Андрић).
Пажљиво угаси велику, зелену лампу на дрвеном сталку и ситним ста-
рачким кораком, каквим хода САМО КАД је у својој соби и само овако
пред спавање, пође да легне (Андрић). Квесић (...) са жељом да буде
угодан свакоме, неугодан [је] САМО КАД је у питању интерес парти-
је (...) (Selimović). То је чика Андрина шупа за дрва па долазим САМО
КАД знам да је он већ био и да више није ту (АСП: Д. Михаиловић). То ра-
дим САМО КАД је мрак и не могу да ме виде (АСП: Д. Михаиловић). Не-
ким особама смо потребни САМО КАД немају никог другог (Интернет).

Волите нас ЈЕДИНО КАД гласамо (Интернет). Руку на енглеском диг-
нем ЈЕДИНО КАД професорица броји кечеве (Интернет)! Димитријевићи
из Ојковице код Нове Вароши годинама муку муче с фиксним телефо-
ном, који добро ради ЈЕДИНО КАД угреје сунце (Интернет).

Речи немају моћ да нас повреде, ОСИМ КАД нам превише значи онај ко
их изговори (Интернет). Свима су пуна уста Косова, ОСИМ КАДА тре-
ба нешто конкретно, макар и симболично урадити за јужну српску по-
крајину (Интернет)!
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2 О партикулама и њиховим функционалним еквивалентима в. РИСТИЋ 1993.
3 О таквом, прагматичком циљу у бази модификације в. РИСТИЋ 1999: 39.
4 О партикули само в. РИСТИЋ, РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 1999: 128–139.



Конвенција о хемијском оружју у члану 2, став 1 дефинише хемијско
оружје као [да су] бојне отрове и њихове прекурзоре, ИЗУЗЕВ КАД су
намењени за сврхе које нису забрањене овом конвенцијом (Конвенција
о хемијском оружју, Интернет). Заступник не може пренети своја овла-
шћења на другог, ИЗУЗЕВ КАД му је то дозвољено законом или угово-
ром (Закон о облигационим односима, Интернет).

• Ексцептивна локационо-оријентациона постериорност:

Бабијан је увео свога госта у горњу кућу, с терасом, и са две големе со-
бе, које су се отварале САМО КАД гости наиђу (АСП: В. Петровић).
САМО КАД се окрене на страну гдје је бијен, он зајеца али се не буди
(Андрић а). Бројали су испаљене метке, иако нису знали колико метака
младић има, али је он пуцао уретко, САМО КАД би видео нешто у окви-
ру подрумског отвора (Selimović). Људи су спремни да изврше изузетан
чин САМО КАД надрасту своју приземност (...) (Selimović). Одговара-
ла је САМО КАД сам је питао воли ли ме још (АСП: М. Булатовић).
„Бога ти“, каже уз широк осмех, „долазиш САМО КАД неки умре“
(АСП: Д. Михаиловић).

Кореферентни локализатор ОНДА позиционира се између екс-
цептивног модификатора и временског везника, уп.

Неким особама смо потребни САМО ОНДА КАД немају никог другог.
Волите нас ЈЕДИНО ОНДА КАД гласамо. Свима су пуна уста Косова,
ОСИМ ОНДА КАДА треба нешто конкретно, макар и симболично ура-
дити за јужну српску покрајину. Заступник не може пренети своја
овлашћења на другог, ИЗУЗЕВ ОНДА КАД му је то дозвољено законом
или уговором.

• Ексцептивна локациона симултаност / ексцептивна термина-
тивност:

ПРИЧЕКАЈ ме (...) САМО ДОК се три пута прекрстим: па ме ето одмах
(Ненадовић). Мислио сам да ти нешто кажем о идејама. Оне ти, синко,
вреде САМО ДОК се шапућу (Ћосић). Љубав је лепа САМО ДОК се че-
ка (...) (Д. Максимовић). Мислио је САМО ДОК не би елиминисао осу-
ђенике који нипошто у обзир нису долазили, јер су били познати или им
кривице беху нарочите, (...) (АСП: Б. Пекић).

С и т у а ц и о н а  т е м п о р а л н о с т. – Временски однос локаци-
оне симултаности, потпуне или делимичне, може бити ситуационо
модификован уколико се у позицији кореферента испред клаузе с
везником КАД(А) место заменичког прилога – темпоралног локали-
затора ОНДА експлицира номинални кореферент – ситуациони ло-
кализатор типа У СИТУАЦИЈИ, У СЛУЧАЈУ, што је, по правилу,

Јужнословенски филолог LXIХ (2013)338



одлика специјалних функционалних стилова, а посебно правног
стила. Уп. пр.:

Како поступити У СИТУАЦИЈИ КАДА је особа лишена пословне спо-
собности склапала уговоре? (Интернет). У СИТУАЦИЈИ КАД фали на
све стране, дижу се споменици неспособним полити чарима који арче
ионако сиромашну градску касу (Дневник). Тиме ће, како каже, бити
сачувана средства (...) и поверење клијента У СИТУАЦИЈИ КАД пред-
ставници републичке администрације константно нападају ту банку и
њену докапитализаци ју (Дневник). У СИТУАЦИЈИ КАД постоји свет-
ска економска криза, код нас се дешава да одбијамо ин веститоре да с
озбиљнијим капиталом уђу у Србију (Дневник). У СИТУАЦИЈИ КАДА
незапосленост премашује 25 одсто, а инфлација износи 11 одсто, град-
ња Јужног тока, као и руски кредит од 800 милиона долара, уз помену-
тих 200 милиона, [је]су озбиљна подршка (НСПМ, сајт). Како ће сада
(...) као осведочено крајње неспособни преговарач унутар владајуће ко-
алиције у Србији, којој и сам припада, у Бриселу преговарати о инте-
ресима Србије У СИТУАЦИЈИ КАДА на супротној страни формално
има Немачку (НСПМ, сајт).

Један од организатора протеста (...) слаже се да се не могу укинути сте-
чена права инвеститору У СЛУЧАЈУ КАД је поштован закон у целом
поступку, (...) (Дневник). Да ли се плаћа порез на наслеђе У СЛУЧАЈУ
КАДА оставиоца, који иза себе од законских наследника првог наслед-
ног реда остави супругу и три кћерке, наследи супруга оставиоца, јер су
се кћерке одрекле наслеђа? (www.mfp.gov.rs). Обавеза [је] обрачунава-
ња и плаћања ПДВ У СЛУЧАЈУ КАДА обвезник ПДВ – носилац одо-
брења за поступак царинског складиштења робе (добара) пренесе то
одобрење другом лицу (www.mfp.gov.rs). Обавеза [је] евидентирања
промета преко фискалне касе У СЛУЧАЈУ КАДА за пружену здравстве-
ну услугу физичком лицу – пацијенту цену услуге плаћа правно лице
коме се фактурише девизно (www.mfp.gov.rs). Обавеза [је] евиденти-
рања промета преко фискалне касе У СЛУЧАЈУ КАДА пољопривредни
произвођач који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава вр-
ши продају робе сопствене производње у објекту – радњи, ван пијачног
простора (www.mfp.gov.rs).

Е к с ц е п т и в н о - с и т у а ц и о н а  т е м п о р а л н о с т. – Ситуаци-
она темпоралност може бити модификована и у ексцептивном сми-
слу. Уп. пр.:

Процена штете се врши на целој територији Србије у Ауто мото
савезима. За пријаву штете је неопходан записник ИЗУЗЕВ У СЛУЧА-
ЈЕВИМА КАДА је штету начинило НН лице (Интернет).

Ситуационо-конце сивна темпорално ст. – Темпорални
однос реченичне и зависне предикације може бити модификован у
ситуационо-концесивном смислу уколико се у позицији испред за-
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висног везника КАД(А) појави И као ситуационо-концесивни моди-
фикатор. Реченична предикација остварује се у ситуационо-темпорал-
ном оквиру на који упућује зависна предикација иако то с обзиром на
природу две предикације, или говорниково уверење, није очекивано,
или је, по природи ствари, чак и контрадикторно. Истовремено, И
је и пресупозитор пошто упућује на пресупозицију да се реченична
предикација остварује и ван временског оквира означеног клаузом
/ зависном предикацијом, и то, по правилу, на снази је континуирано,
тј. ван је сваког временског ограничења. Због улоге пресупозитора,
И у таквом синтаксичко-семантичком окружењу не функционише
само као партикула већ задржава и особености координираног ве-
зника. Примери регистровани у корпусу илуструју претежно лока-
циону симултаност потпуну или делимичну. Нпр.

Ту нема никада воде, овај крај никад лед не туче: бунар ми је дубок, во-
де [је] у њему И КАД је суша, (...) (АСП: В. Петровић). Он ради И КАД
га не терају на рад; он је такав, тражи, сам измишља посао И КАД га
нема (АСП: Д. Васић). Логаритми нас уче да мислимо логично И КАДА
изгубимо битку (Црњански). А од Абидаге жив ост’о не бих, јер тај ви-
ди све И КАД спава (Андрић). Па и тај Шефко, који преводећи окреће
очигледно речи онако како је најгоре по старчеву занесену главу и који
воли да њушка и доставља И КАД ништа од тога нема, у стању је да
каже или да потврди рђаву реч (Андрић). Он доста пута једном смелом
речи обори или подигне цену шљиви или кукурузу, И КАД то није у ње-
гову корист, само за инат (Андрић). И то, на крају, није никога сметало,
јер људи се помире са чистоћом И КАД није поникла из њихових навика
и потреба; наравно под условом да не морају они лично да је одржавају
(Андрић). Не играју се они и не дангубе НИ КАД спавају, него гледају
свој посо (Андрић). Јер, заљубљена жена И КАД је потпуно разочарана,
воли своју љубав као несуђено дете (Андрић). (...) сећам га се И КАДА хо-
ћу да мислим на нешто веселије, на живот и будућност (АСП: В. Стевано-
вић). Она рађа некако, И КАД је суша И КАД је поплава (АСП: М. Јосић
Вишњић). И КАДА то не потпишу, састављачи се труде да у изборима
обавезно имају одређена имена, по списку (АСП: М. Јосић Вишњић). Био
је у праву И ОНДА КАДА сам ја мислио да није (говорни језик).

Уколико се испред везничког споја И КАД(А) појави и интензи-
фикатор ЧАК додатно се појачава превазилажење говорниковог оче-
кивања да се реченична предикација остварује у временском окви-
ру одређеном датом зависном предикацијом. Уп. пр.:

По њему, избор је показао „да приповедачи и критичари говоре разли-
читим језиком ЧАК И КАДА говоре о истим проблемима“ (АСП: М. Јо-
сић Вишњић). А како се људи не придржавају ни најспасоноснијих
упутстава, ЧАК НИ КАД потичу од божјег Посланика, (...) (Андрић).
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С и т у а ц и о н о - у с л о в н а  т е м п о р а л н о с т. – Темпорални
однос реченичне и зависне предикације може бити модификован у
ситуационо-условном смислу уколико се у позицији испред везни-
ка појави прилошка лексема ТЕК као модификатор. Нпр.

• Ситуационо-условна локационо-оријентациона постериор -
ност:

ТЕК КАД наломи сувих гранчица од плота и наложи испод сијена, при-
ми се уокруг пласта ватра која се све више пењала, док се коначно не
претвори у велик ступ пламена који се на вјетру ширио и наличио на ог-
њено једро. (Андрић б). ТЕК КАД је као плод тога напора искрснуо ве-
лики мост, људи су почели да се сећају појединости (...) (Андрић). Тек
кад померише и претурише оба турска топа (...), Швабе обуставише
паљбу (...) (Андрић). ТЕК КАД је стигао један болничар, нађоше кле-
шта, (...) (Андрић). ТЕК КАД је чуо реч „опасно“, он учини један иро-
ничан покрет руком (Андрић). Пришао је тихо, чуо сам га ТЕК КАД је
зашкрипао пијесак под ногама (Селимовић). Мислио сам да и он пише
историју нашег доба, али сам посумњао, јер су у њему догађаји и људи
добијали размјере величине и значаја ТЕК КАД су били мртви (Селимо-
вић). Ја сам се само бојао, па је Корошецов захтев добио у мојој глави
праве размере и смисао ТЕК КАДА сам га поновио хладној и сабраној
Елизабети (Селенић). ТЕК КАДА је Туна стигао до винограда и вик-
нуо: „ ..Ваљен Исус, баћа-Бабијане!“, он се исправи, закрили дланом
очи, (...) (АСП: В. Петровић). ТЕК КАД је стигао својој кући, пао је у
несвест (АСП: M. Црњански). Имао сам много ружних и непријатних
ствари да јој кажем. Неких сам се присетио ТЕК КАД је почела губити
дах и добијати чудан сјај у очима (АСП: M. Булатовић). ТЕК КАД им се
приближим, (...), видим зелене, бледозелене круне око салаша (АСП:
М. Јосић Вишњић). Постоји реч која вреди ТЕК КАД се одћути (Интер-
нет). ТЕК КАД изгубиш некога, схватиш колико ти значи (Интернет).
Откривен је ТЕК КАД је остао без новца и својих војника (Интернет).

У случају да се појављује и кореферент, његова позиција ће бити
између ситуационо-условног модификатора и везника КАД(А), нпр.

Тражио је да му се, као бившем намеснику, да засебна ложа, и дошао је
ТЕК ОНДА КАДА је цела сала била пуна (Јовановић). Заслужују то они
ТЕК ОНДА КАД у нашим чулима обамре пркосна моћ сведочења (Ме-
даковић I).

• Ситуационо-условна оријентациона постериорност:

А ТЕК ПОШТО се разиђе јека од блиске експлозије, они проговарају
ромењивим гласом и уверавају један другог да је та граната пала посве
близу (...) (Андрић). ТЕК ПОШТО је вест била објављена црно на бело
у новинама, било је извесно (...) (НИН, 22. X 1993). Сазнали смо да је

Неке модификације временског односа… 341



авион припадао Турској ТЕК ПОШТО је оборен (Интернет). Републич-
ки фонд здравственог осигурања захтева (...) да коригују цене лекова
упркос захтеву (...) представника фармацеутске индустрије да се овај
поступак обави ТЕК ПОШТО Влада Србије коригује обрачунски курс
евра (...) (Интернет). Ипак, о тој методи ћемо детаљније говорити ТЕК
НАКОН ШТО прође тест времена (Интернет).

• Ситуационо-условна оријентациона квантификована постери-
орност:

(...) наш брак је почео сада, туце година после црквеног обреда, ТЕК
ПОШТО је треће преобличење истрошило нашу незрелу снагу (...) (Се-
ленић).

• Ситуационо-условна терминативност:

И ето тако [је] СВЕ5 ДОК не отпочне борба, (...) (АСП: Д. Васић). (...)
он оста у затвору СВЕ ДОК топови на фронту не огласише почетак но-
вог крвављења (АСП: Д. Васић). Неколико кутија конзервисаног млека
што их је добио у Љум Кули од управника болнице, свога познаника, и
у замену за цигарете, биле су још једина храна с којом се имало живе-
ти СВЕ ДОК се не дође до савезничких бродова са храном, о којима се
толико говори и тврди (Д. Васић). Ту су чекале као окамењене и неосе-
тљиве за глад, жеђ и студен, СВЕ ДОК не би на другој обали реке још
једном угледале отегнуту поворку коња и коњаника како замиче ка До-
бруну, и у њој још једном наслутиле рођено дете које им гине из очију
(Андрић).

Ситуационо-условна терминативност нарочито је изражена у
реченицама са обе негиране нереализоване предикације, реченична
у футуру 1 (ретко у презенту који упућује на будућност) или као
структура с модалним глаголом, а зависна предикација у футуру 2
или перфективном презенту:

НЕћеш добити посао (СВЕ) (ДОТЛЕ) ДОК НЕ завршиш школу (говорни
језик). / НЕ можеш добити посао (СВЕ) (ДОТЛЕ) ДОК НЕ будеш завр-
шио школу (говорни језик). НЕће сарађивати с тобом (СВЕ) (ДОТЛЕ)
ДОК му НЕ вратиш стари дуг (говорни језик). / НЕ може сарађивати
с тобом (СВЕ) (ДОТЛЕ) ДОК му НЕ будеш вратио стари дуг (говорни
језик).

Су п с т и т у т и в н а  т е м п о р а л н о с т. – Темпорални однос ре-
ченичне и зависне предикације може бити модификован у супсти-
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тутивном смислу уколико реченична предикација има два времен-
ска детерминатора, и то први у прилошкој, номиналној па и сентен-
цијалној форми, а други у форми зависне клаузе испред чијег ве-
зника стоји предлог УМЕСТО / МЕСТО. Нпр.

• Супститутивна локациона симултаност:

Боље сврати предвече УМЕСТО КАД се враћаш с посла (говорни језик).

Ко н с е к у т и в н о - а д в е р с ат и в н а  т е м п о р а л н о с т. – Тем-
порални однос реченичне и зависне предикације може бити моди-
фикован у консекутивно-адверсативном смислу уколико временска
клауза стоји у препозицији, а основна реченица започне секвенцом
А (ОНДА). Нпр.

• Консекутивно-адверсативна локационо-оријентациона посте-
риорност:

Бјеше у њега друг, заједно су истјерани из трговачке школе, па КАД се
напије жилавке (мало је слична овоме !), А он насред мостарске ћупри-
је развезује кравату, „вријеме је ‛каже’ да се спава“. (Андрић в)
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S u m m a r y

Ivana N. Antonić

SOME MODIFICATIONS OF TEMPORAL RELATION
IN THE SENTENCE WITH THE TEMPORAL CLAUSE

The subject matter of this paper is the modification of temporal relation in
the complex sentence with the temporal clause. At the functional different Ser-
bian language corpus the author notices the next types of modified temporality:
excepted locational simultaneity complete or partial, and excepted locational-
orientational posteriority formalized by the structure V SAMO / JEDINO /
OSIM/SEM / IZUZEV (ONDA) KAD VSub, and excepted locational simulta-
neity / excepted terminativity formalized by the structure V SAMO DOK (Neg)
VSub; sutuational locational simultaneity complete or partial formalized by the
structure V U SITUACIJI / U SLUČAJU KAD VSub, with the posibility to be
exceptivly modified in the structure V IZUZEV U SITUACIJI / U SLUČAJU
KAD VSub; situational-concessive locational simultaneity complete or partial
formalized by the structure V (ČAK) I (ONDA) KAD VSub; situational-con-
ditional locational-orientational posteriority formalized by the structure V TEK
(ONDA) KAD VSub, and situational-conditional orientational posteriority for-
malized by the structure V TEK POŠTO VSub or V TEK NAKON ŠTO VSub
and situational-conditional orientational quantified posteriority formalized by
the structure V Quant TEK POŠTO VSub, and finaly situational-conditional
terminativity formalized by the structure (Neg) V SVE DOK Neg VSub. It can
ocure sporadically supstitutiv temporality formalized by the structure V DetTemp
(U)MESTO KAD VSub, and consecutive-adversative temporality formalized
by the structure KAD VSub A (ONDA) V.

Keywords: linguistics, Serbian language, syntax and semantics, complex
sentence, temporal clause, modification of temporal relation.
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