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О РЕЧЕНИЦАМА СА СПАЦИЈАЛНОМ КЛАУЗОМ

У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ“

Предмет рада су зависносложене реченице са клаузом места или

правца. Разматра се семантички механизам таквих реченица, као ло

кализација једних ситуативних структура у односу на друге, и раз

матрају се синтаксичке функције клауза у таквим зависносложеним

реченицама, укључујући и семантички сродне случајеве као што су

допунске реченице са клаузом која значи место или правац, реченице

са презентативима и егзистенцијалним предикатима и употреба обли

ка зависносложене реченице са спацијалном клаузом за означавање

локализација у апстрактно схваћеном простору. Посебна пажња у

раду посвећује се облицима и функцијама корелативних и везничких

средстава, као и линеаризацији зависносложених реченица са спаци

јалном клаузом.

Кључне речи: српски језик, синтакса, хипотакса, спацијална кла

уза, значења места и правца.

1. За разлику од изражавања значења места и правца облици

ма просте реченице, који су богати и разноврсни, изражавању зна

чења места или правца сложеним реченицама о синтакси српскога

језика поклоњено је сразмерно мање пажње. Циљ овога рада је да

* У овом раду се износе резултати истраживања на пројекту „Опис и стан

дардизација савременог српског језика“ (148002), који финансира Министар

ство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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се питање облика и значења сложених реченица са спацијалном

клаузом размотри у његовим важнијим аспектима.

2. Спацијалну локализацију која се изражава сложеном ре

ченицом може носити само главни део такве реченице (нпр.

Писмо је било на столу као штоје претпостављала, или Где ли

је оставио кључ кад никако не може да га нађе?), само зависни

део сложене реченице (нпр. Знам где је оставио кључ) или у и

зражавању спацијалне локализације могу учествовати и главни и

зависни део сложене реченице (нпр. Кључ је на полици, где га

обично не остављамо). У сложеним реченицама са спацијалном

клаузом, којој је изражавање просторне одредбе примарна функ

ција, какве илуструје претходни пример, тежиште у изражавању

просторног значења је на спацијалној клаузи, али цела информа

ција о просторном односу садржана је и у главном и у зависном

делу сложене реченице.

Семантички механизам сложене реченице са спацијалном кла

узом заснива се на локализацији ситуације означене главним делом

сложене реченице (ситуативни објекат локализације) у односу на

ситуацију означену клаузом (ситуативни локализатор), нпр. Радили

су где год су били потребни.“ Конкретан однос између објекта лока

лизације и локализатора у ситуацији означеној сложеном реченицом

са спацијалном клаузом додатно се спецификује избором заменичког

прилошког везника, а често и корелатива, уп. Радили су тамо где

су били потребни и Радили су где год су били потребни.

3. Клаузе са значењем места или правца могу у структури

сложене речнице имати детерминативну (атрибутску или адвер

Иакотермин спацијална клауза (према лат. spatium — простор) није у широј

употреби у литератури о сложеној реченици у српском језику, он је погоднији од

неких традиционалних терминолошких решења (месне реченице, реченице са

значењем места и правца, реченице с локалним значењем и др.). Поред тога, он

је у истом терминолошком реду с терминолошким изразом сложена реченица

са темпоралном клаузом (АНТОНИЋ 2004), а наслања се и на постојећи терми

нолошки израз предлози са стацијалним значењем (АНТОНИЋ 2003). В. такође о

предлозима са спацијалним значењем и о категорији спацијалности у простој

реченици ИвиЋ (ур.) 2005, а о спацијалности у вези са зависном реченицом у:

РУЖИЋ 2006, ПАВЛОВИЋ 2009.

* О појмовима локализатор и објекат локализације у систему појмова тео

рије семантичких локализација, в. ПиПЕР 2001.
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бијалну) или комплементну (допунску) функцију. Спацијалне кла

узе са атрибутском функцијом имају именички антецедент, а спа

цијални прилошки везник, релативизатор, у таквим клаузама може

бити замењен релативизатором који у предлошкој или беспред

лошкој конструкцији, нпр. Ово је кућа где је три године живео

— Овоје кућа у којој је три године живео; Ово је пут ку да су

прошли — Овоје пут којим су прошли.

Спацијалне клаузе са адвербијалном функцијом одређују пре

дикат главног дела сложене реченице по месту или правцу, било

непосредно, нпр. Ради где је и раније радио, било одређујући

предикат главног дела преко прилошког корелатива у структури

главног дела сложене реченице, нпр. Ради тамо где је и ра

није радио.

Спацијалне клаузе са допунском функцијом употребљавају

се у сложеним реченицама са допунском клаузом, у којима је о

сновно значење допунске клаузе значење места ИЛИ Правца, НПр.

Зна где то може наћи, Пита куд а да иде и сл.

Спацијалне клаузе са предикатском функцијом имају функ

цију коју има прилог у саставу предиката просте реченице са копу

лативним елементом у предикату, нпр. Кључ ће бити где га увек

остављам. У таквим сложеним реченицама, чешћим у разговор

ном језику, увек је могуће употребити корелатив у саставу главног

дела сложене реченице (нпр. Кључ ће бити тамо где га увек

остављам), што је и обичније него његово изостављање.

Реченице са спацијалном клаузом у атрибутској функцији, као

врста релативних реченица, доста исцрпно су описане у литера

тури о релативној реченици, најпотпуније у монографији КоКDIĆ

1995.“ Реченице са спацијалном клаузом у допунској функцији

најпотпуније су обухваћене истраживањима В. Ружић о допун

ској реченици у српском језику (РУЖИЋ 2006). Поред одељака о

адвербијалним реченицама места и правца у старијим и новијим

граматикама, више места су добиле реченице са релативизатором

* С. Кордић у тој монографији пише о релативној реченици у Хрватском

језику, али с правом констатује да закључци до којих је дошла вреде за „чита

во подручје новоштокавског стандарда“ (КокDIĆ 1995: 47). Питања реченица са

спацијалном клаузом у атрибутској функцији дотичу се и у радовима ДмитриЕв

1958, 1964; Грицкат 1959—1960.



39() Јужнословенски филолог LХVI (2010)

гдје у поменутој монографији КокDIĆ 1995: 235–243. Зато се даље

највећи део пажње овде посвећује реченицама са адвербијалном

спацијалном клаузом.

4. Облици интегрисања адвербијалне спацијалне клаузе у

структуру сложене реченице су разноврсни. Уп.

(1) Они су радили где су их примали.

(2) Они су радили тамо где су их примали.

(3) Они су радили тамо, где су их примали.

(4) Они су радили где год су их примали.

(5) Они сурадили свуда где су их примали.

(6) Они нису радили нигде где не би било посла за обојицу.

(7) Они су радили свуда тамо где су их примали.

(8) Они су тамо свуда радили, где су их примали.

(9) Они су тамо свугде радили, где год су их примали.

Пре свега, клауза може бити адвербијал у односу на главни део

сложене реченице без додатног истицања корелативом синтаксичког

статуса клаузе (1), (4).“ Уп. такође: Ако сутра не осване где је за

копано било, одераћу те... (М. Глишић) — Ветарјауче кроз оголело

грање и чисто сече где дохвати по голој кожи. (Р. Домановић)

— Она је овде газдарица, а он нека плаћа где заноћи. (Д. Ћосић)“

Поред тога, адвербијалну клаузу може најављивати прилошки

корелатив у главном делу реченице, и тада се клауза понаша као

одредба тог корелатива, а преко њега и као одредба предиката у

Главном делу (2), (5).

Поред показних корелатива (нпр. тамо), и општих корелати

ва (нпр. свуда), то су, ређе, и корелативни прилошки изрази типа

свуда тамо (7).

Уп. такође: Иди тамо где ти се нареди! (С. Јаковљевић)

— Тамо где јој је кожу покривао бикинац, сигурно су биле беле

пруге. (Г. Олујић) — О томе има података и података сву да

где су описани народни обичаји и веровања, и на многим мести

ма у Речнику и Додатку. (В. Чајкановић)

“ Такве случајеве Ирена Грицкат разматра као врсту синкретизма значења

корелатива и значења прилошког везника (в. „Синкретизам значења у осталим

речима са заменичким k-коренима“, у ГРИЦКАТ 2004: 272).

* Примери из дела српских писаца који се у овом раду наводе узети су из

електронске библиотеке Антологија српске књижевности (www.ask.sr).
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Клауза може имати статус интонацијски или интерпункцијски

издвојене одредбе адвербијала у структури главног дела сложене ре

ченице (3), а у том случају прилози тамо или онде и сл. у саставу

Главног дела сложене реченице нису корелативи него су анафорски

или егзофорски употребљене заменичке речи (са слободнијом ли

неаризацијом, уп. (3) и Они су там о радили, где су их примали).

Употреба општих квантификатора типа свугде или нигде у сложеним

реченицама такве структуре допушта ограничење сфере деловања

опште квантификације (4)-(7) и зато би поред примера типа (5) био

прихватљив и пример типа Они су у том крају радили сву г

де где су их примали или сл. То ограничење опште квантификације

у значењу прилошког корелатива може бити исказано и показним

некорелативно употребљеним прилогом у Главном делу сложене ре

ченице (8) или прилошким везником типа где год у саставу клаузе

(9).

5. Заменички прилог места или правца може бити употребљен

у склопу прилошког везничког израза у саставу спацијалне кла

узе у функцији интонацијски или интерпункцијски издвојеног

зависног дела сложене реченице који се у матричну реченицу не

укључује помоћу корелатива, нпр. Из њихових исказа следовало је

да се на источном небу хоризонта, тамо где се небески свод

и површина Јонског Мора међусобно додирују, из тога мора дижу

и пењу на небо без престанка нове звезде. (М. Миланковић) — ... он

не би силазио из воза, ишао би даље, свеједно куда, тамо где

га нико не познаје. (Д. Ћосић) — Остала је једва понека њивица са

јечмом на обрешцима и скровитим пропланцима, тамо где

није допрла вода или гдеје спутаност одвратила разбојнике да не

уврљају и изгазе усев. (Д. Ненадић)

6. Спацијална клауза употребљена у адвербијалној функцији

може одређивати предикат било (а) непосредно, нпр. Сешћемо где

буде слободно, било (б) посредно, путем корелативног елемента

тамо, туда, оданде и сл., нпр. Сешћемо тамо где буде слободно,

Сешћемо онде где буде слободно, Дошли су оданде одакле их нису

очекивали, Пошао је тамо камо му је било речено,“ Ишао је донде

* Везнички прилог камо, који се понекад неосновано квалификује као кро

aтизам у српском језику, среће се не само код старијих српских писаца него и у
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докле је могао, или путем некорелативног адвербијала у главном

делу, на који се клауза односи.

У првом случају спацијална клауза у структури Главног дела

реченице заузима позицију адвербијала, који може бити исказан

прилогом Иди десно, именским изразом Иди у кућу, фразеоло

гизмом Иди куда те очи воде, или клаузом Иди куда си кренуо.

Непосредно укључивање адвербијалне спацијалне клаузе у ре

ченицу може бити јединично (када је клауза једина одредба пре

диката Главног дела, нпр. Иди куда ти је рекао) или паралелно:

било да адвербијал у главном делу и клауза паралелно одређују

исти предикат (нпр. Иди десно, куда сам ти јуче показао), било да

предикат Главног дела паралелно одређују две клаузе (а може их

бити и више), нпр. Иди куда сам ти рекао и куда смо јуче заједно

прошли.

У другом случају (посредно укључивање) таква клауза одре

ђује адвербијал у структури главног дела сложене реченице, а пре

ко њега и предикат главног дела (ланчана веза, нпр. Он пеца

тамо где је дозвољено). Корелативни елеменат има облик пока

зног заменичког прилога за место или правац, али нема значење

које такви прилози имају изван корелативне употребе у сложеној

реченици (ПИПЕР 1988: 16–44); нпр. у Седи тамо прилог тамо

употребљен је егзофорски, упућује на део простора говорне ситуа

ције релативно удаљен од говорног лица, а у реченици Седи тамо

где је слободно исти прилог, сада као корелатив, употребљен је ка

тафорски и упућује на део простора текста који следи. Катафорски

употребљени заменички прилог места или правца у великој мери

је десемантизован, односно његова употреба је граматикализована

функцијом коју има у корелативно-везничком изразу за место или

правац, нпр. тамо где, који повезује главни део сложене реченице

са спацијалном клаузом, истичући садржај зависне везе јаче него

што је он видљив када је корелатив изостављен — Седи (тамо) где

је слободно.

савременом српском језику, в. ДмитPИЕВ 1964; уп. такође Ученици разрогачише

очи и упреше их онамо камо им је учитељ гледао, према западу. (М. Ми

ланковић), Пошао је мирно онамо камо су му рекли, не питајући ништа, не

правдајући се, одговарајући само кад је питан. (Д. Ненадић)
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Ако је показни заменички прилог за место или правац у глав

ном делу сложене реченице употребљен егзофорски, а не коре

лативно, онда се спацијална клауза у таквој реченици осећа као

додатни коментар главном делу реченице какав је карактеристи

чан за апозицијске одредбе, уп. Села је тамо где је било слободно

и Села је тамо, где је било слободно. У овом другом случају главни

део реченице је интонацијски или интерпункцијски издвојен од

зависног дела, а и информацијски је релативно аутономан, па та

ква реченица, иако по облику зависносложена, семантички тежи

независносложеној реченици: Села је тамо, где је било слободно

"села је тамо, а тамо је било слободно“.

Избор непосредног или посредног начина интегрисања спа

цијалне клаузе у структуру сложене реченице није сасвим слобо

дан. У зависности, пре свега, од значења предиката у главном делу

сложене реченице непосредно или посредно одређивање предиката

главног дела спацијалном клаузом може бити мање прихватљиво или

сасвим искључено. На пример, ако је једини глаголски елеменат у

структури предиката копулативно употребљени глагол бити, укљу

чивање спацијалне клаузе у реченицу не може бити непосредно, уп.

Књигаје тамо где си је оставила, али “Књигаје где сије оставила.

Ако је у предикату неки семикопулативни глагол егзистенцијалног

значења, који се у простој реченици не употребљава без прилога или

именске групе у саставу предиката, тада је непосредно укључивање

спацијалне клаузе могуће, али се не може рећи да је уобичајено у

добром књижевном језику, нпр. Књига се налази тамо где си је

оставила, али “књига се налази где си је оставила.

7. Прилош к и ко релатив је једно од средстава укљу

чивања спацијалне клаузе у сентенцијални комплекс (нпр. Села је

тамо где је седела јуче), поред именске групе (именица или Име

ничка синтагма) у Главном делу реченице, нпр. Села је на он о

ме с то где је седела јуче. У овом другом случају спацијална кла

уза има атрибутивну функцију у односу на именицу коју одређује,

што се понекад може доказати преобликовањем спацијалне клаузе

у атрибутској функцији у придевски атрибут, уп. Живеу делу града

где је релативно мирно и Живе у релативно мирном делу града.

Спацијални корелатив заједно са прилошким везником места

или правца део је структуре спацијалног корелативно-везничког
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израза. Спацијални корелативно-везнички изрази могу бити (а) у

контактном положају, било на граници главног дела сложене ре

ченице и спацијалне клаузе (Стаза почиње тамо где се завр

шава пут), било на почетку сложене реченице (нпр. Тамо где

се завршава пут, почиње стаза), или (б) у неконтактном, дистан

тном положају (Где се завршава пут, тамо почиње стаза). У

сложеним реченицама чији главни део без адвербијала не би био

комуникативно самосталан у облику просте реченице и где је a

двербијал неиспустив јер има функцију лексичког језгра предика

та (Књига је тамо где си је оставио), корелатив чвршће припа

да структури Главног дела сложене реченице, а у другим сложе

ним реченицама спацијални корелатив није тако чврсто уграђен

у структуру главног дела сложене реченице као у случајевима

претходног типа, уп. Они су сели тамо где су нашли слободна

места (што се разликује од некорелативне употребе тамо у при

мерима типа Они су сели тамо, где су нашли слободна места)

или Они су сели позади, тамо где су нашли слободна места.

Што је веза корелатива са структуром главног дела сложене рече

нице слабија, он вишетежи томе да припада структури спацијалне

клаузе и везничког дела у њој. Степен укључености корелатива у

структуру главног дела сложене реченице формално се испоља

ва у могућностима линеаризације реченице с корелативом: што су

те могућности уже, с тенденцијом преовлађивања контактне пози

ције на граници главног дела и клаузе (нпр. Књига је тамо где

сије оставио), корелатив чвршће припада структури главног дела

сложене реченице, а што су те могућности шире, поготову кад је

уобичајена и употреба корелативно-везничког израза на почетку

сложене реченице (нпр. Тамо где се завршава пут почиње

стаза), укљученост корелатива у структуру главног дела сложе

не реченице је слабија, а његово гравитирање структури клаузе је

јаче. Уп. такође: Тамо где ноћас њему треба да се роди унук,

жута је мрља у тами. (Д. Ћосић)

Спацијални корелативи имају у својим семантичким струк

турама иста категоријална значења места и правца која имају

прилошки везници (в. т. 10), с којима корелативи могу бити (a)

у семантички конгруентном односу, нпр. онде где, оданде ода

кле, донде докле и сл. (Они су он де где сте их оставили); (б)
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у семантички неконгруентом односу, нпр. онамо где (Отишли су

о на мо где сте се јуче срели — онамо значи смер, а где место),

или (в) у односу семантичке супротности, што је подврста семан

тички неконгруентног односа, нпр. оданде докле (Враћајући се и

стим путем, дошао је д о н де о да кле је тог јутра био кре

нуо). Уп. такође: Ја сам увек слушао да јегуља има само тамо

о да кл е могу ићи чаку нарочита мораради плођења. (М. Петро

вић) — Погинуло је неколико наших, али су и нападачи били отис

нути тамо о да кл е су и дошли. (Д. Ненадић) — Пут води

тамо о да кле јејутрос изишао кад му је она отела ибрик. (Д.

Ћосић) — Месецје јео сенке и журио да се успне тамо о да кле

се све види. (Д. Ћосић) — Он је пристизао о ту да где се један

живот завршио. Овде је други почињао. (С. Краков)

У оквиру три дата степена семантичке конгруентности или

неконгруентности, случајеви типа (а) су најчешћи, а случајеви

типа (в) су најређи, понекад архаични и обично су на граници

прихватљивости или су неприхватљиви, када их језичко осећање

одбацује због тога што нису препознати као изрази који се срећу

у употреби. Семантичка конгруентност спацијалног корелатива

и спацијалног прилошког везника није обавезна, осим на најоп

штијем плану, у оквиру семантичке категорије спацијалности,

којом су семантички повезани, док се осталим елементима својих

семантичких структура спацијални корелатив и прилошки везник

не морају понављати него се могу допуњавати.”

8. Начелно, у спацијалном корелативно-везничком изразу може

се наћи сваки спацијални корелатив и сваки спацијални прилошки

везник. Ако се имају у виду спацијални корелативи (укључујући и

оне ређе и стилски маркиране) тамо, ту, туда, отуда, онде, она

мо, онуда, одонуда, донде, оданде, дотле, одатле, и спацијални

прилошки везници су где, куда, камо, одакле, откуда, докле, до

* Могућност да корелатив и везнички прилог буду у семантички конгру

ентном или неконгруентном односу у основи је слична особини променљивих

односних заменичких везника (који, какав, чији), који могу бити у формално

граматичком, падежном конгруентном односу са оном именицом у главном

делу сложене реченице на коју се односе (Срео се са старим пријатељем

с којим је ишао у исти разред), или у падежном неконгруентном односу

(Срео се са стар им пријатељ ем које г. није одавно видео).
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куда, то чини укупно 84 могућих корелативно-везничких израза са

значењем места и правца, од којих су неки врло чести (нпр. тамо

где), а неки врло ретки, ако не и сасвим неуобичајени па и непри

Хватљиви у савременом српском књижевном језику (нпр. *оданде

докуд). Када се томе дода чињеница да неки од корелатива и при

лошких везника имају факултативне варијанте, не само изговорне,

екавско-ијекавске (где — гдје), него и са финалним самогласником

или без њега (откуд — откуда), као и акценатске (днуда — онуда),

број могућих облика спацијалних корелативно-везничких израза

се знатно увећава. Томе треба додати чињеницу да постоји и серија

прилошких везничких израза на год (где год и сл.), са почетним

било (било где итд.), ма (ма где итд.), као и изрази типа свугде

где, нигде где, свугде тамо где итд., што све води закључку да

су могућности корелативно-везничког изражавања односа између

Главног дела сложене реченице и њене спацијалне клаузе веома

Широке.

9. Веза спацијалне клаузе са главним делом сложене рече

нице може се остваривати и преко прилога који није корелатив,

нпр. Седи негде позади, где је слободно. Пошто један адвербијал

може бити одређен другим адвербијалом, нпр. прилог прилогом,

као у негде позади, тамо негде позади и сл., намеће се закључак

да у случајевима какве илуструје претходни пример спацијална

клауза одређује спацијални прилог у адвербијалној функцији у

структури Главног дела сложене реченице, а преко њега и пре

ДИКат ГЛаBНОГ Дела.

Алтернативно решењеје у допуштењу да адвербијалну одред

бу могу имати само предикати или читаве реченице, као синтаксич

ке структуре са предикатом у свом саставу, а да су друге одредбе

непредикатских делова реченице — атрибутске (укључујући апози

цијске и апозитивне одредбе као издвојене атрибутске одредбе). У

том случају појам атрибута се проширује на одредбу прилога при

логом (Сешћемо негде позади) или прилога адвербијалом (Сешће

мо негде позади где је слободно), а однос између главног дела

реченице и њене спацијалне клаузе се своди на однос (Т) непо

средне интегрисаности, Сешћемо где је слободно, (II) интегрисано

сти путем корелативне везе, нпр. Сешћемо тамо где је слободно,

(III) интегрисаности употребом спацијалне клаузе у атрибутској
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функцији, било да се клаузом атрибутски одређује именска група,

нпр. Сешћемо на неко место где је слободно, било прилог који

није корелативно употребљен, нпр. Сешћемо негде позади где је

слободно, било да је спацијална клауза употребљена као додатна

предикатска јединица на граници између атрибутске одредбе и

аутономне предикатске јединице у структури сложене реченице,

нпр. Сешћемо негде позади, где је слободно, тј. "сешћемо негде

позади, позади је слободно“.

10. Конститутивни елеменат спацијалне клаузе је при ло

шки везник за место или правац у иницијалној позицији у кла

узи. Систем односних прилога за место или правац обухвата два

паралелна подсистема. Један чине прилози за који не истичу ко

личинску страну просторне одредбе (где, куд(а), камо, откуд(а),

одакле, докле), а други подсистем чине прилози у чијем је садржају

просторно значење у спрези са општом квантификацијом (где год,

куд(а) год, камо год, откуда год, одакле год, докле год), којима су

синонимични прилошки везници са елементом било у свом саставу

(где било, куд(а) било, камо било, откуда било, одакле било, докле

год) или елементом ма (ма где, ма куд(а), ма камо, ма откуда, ма

одакле, ма докле), што укупно чини 24 односна прилога са зна

чењем места или правца. Прилози са елементом било или ма упо

требљавају се знатно ређе од својих синонима на год, а неки постоје

само као начелне могућности у језичком систему. Трећи подсистем

чине прилози са значењем неодређене квантификације, негде где,

некуда куда и сл., нпр. Сакрио се негде где га нећеш наћи, Отићи

ће некуда кудајош нико није отишао.

Значењску разлику између реченица са основним прилошким

везницима типа где и прилошких везника типа где год јасно пока

зују примери, уп. Живи где хоћеш и Живи где год хоћеш. За разли

ку од првих, други наглашавају неограниченост избора места или

правца о којем је реч. Уп. такође Радиће где може радиће на оним

местима на којима може радити” и Радиће где годможе радиће на

свим оним местима на којима може радити”.

Прилошки везнички изрази на год допуштају употребу енкли

тике између првог и другог дела израза, нпр. Где смо год били, лепо

су нас примали (разг)
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Прилошки везнички изрази типа где год, ма где, где било до

пуштају да буду употребљени у конструкцији са елементом да,

нпр. где год да, ма где да итд. Такве конструкције, у поређењу са

онима без да, имају извесно додатно концесивно значење, које је

приметније ако је у предикату главног дела негација, нпр. Где год

да је био, није се лоше показао, тј. иако је био на различитим ме

стима, ни на једном од тих места није се лоше показао, Где било

да свратиш, бићеш лепо примљен без обзира на то где ћеш свра

тити, свуда ћеш бити лепо примљен“ итд.

11. У оквиру сваке од наведених серија прилошких везника

са значењем места и правца односи су уређени према семан

ТИЧКИМ принципима разграничавања места (локативност, инди

рективност, нпр. где) и правца (директивност), а у овом другом

случају на основу разликовања смера (аблативност, нпр. одакле /

адлативност, нпр. докле) или линије кретања (перлативност, нпр.

куд(а)), уп. Живи где хоће, Узео је одакле је хтео, Иде докле хоће,

Пролази куда хоће, в. више о томе у ПИПЕР 1983; 2001. Друга семан

тичка разлика унутар система односних прилошких везника са

значењем места и правца тиче се значења лимитативности, које

једни прилози имају (одакле / докле), нпр. Полази одакле хоће, Иде

докле хоће, а други прилошки везници немају.

Те начелне семантичке дистинкције се у неким случајевима на

синтагматском плану неутрализују. Најслабија је опозиција између

прилошких везника са локативним и адлативним значењем. Искљу

чиво адлативно значење без лимитативности има прилошки везник

камо, који се у савременом српском језику ретко употребљава (в.

напомену 5). Адлативност се најчешће изражава прилошким везни

ком куда, који служи и за означавање перлативности (нпр. Прошли

су онуда куда се могло проћи), а поред тога адлативност се изражава

и прилошким везником где (нпр. Иди где желиш), што се понекад

оцењује као нарушавање савремене српске књижевнојезичке норме,

иако је присутно не само у разговорном стилу него и у лепој књи

жевности, нпр. Иди тамо где ти се нареди! — вели на једном за

станку капетан Јован. (С. Јаковљевић), На путу за Бујановац где

сам пошао у госте. (Д. Васић — према: СТЕВАНОВИЋ 1969: 846)

Прилошки везници са аблативним значењем разликују се пре

ма томе да ли имају лимитативно значење (одакле), ИЛИ Га Немају
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(откуда/), уп. Не зна откуда су дошли и Не зна одакле су пошли.

Ипак, та значењска дистинкција често није комуникативно реле

вантна, због чега се обавезничка прилога често срећу у истим кон

текстима без веће разлике или без икакве разлике у значењу.

12. Линеар и за ција предикативних делова сложене рече

нице са спацијалном клаузом може бити (а) слободна, када се спа

цијална клауза може налазити или иза главног дела (нпр. Тамо ће га

наћи где га је оставио), или испред њега (нпр. Где га је оставио,

тамо ће га наћи), или може бити (б) везана, када се спацијална кла

уза мора налазити иза главног дела сложене реченице, нпр. Књигаје

горе, где си је оставио, али не “Где си је оставио, књига је горе.

Ако главни део сложене реченице има предикат с пунознач

ним глаголом, померање спацијалне клаузе на почетак сложене

реченице је могућно без обзира на то да ли у главном делу по

стоји корелатив (Више не ради тамо где је некад радио — Тамо где

је некад радио, више не ради), или у главном делу нема корелатива

(Више не ради где је некад радио – Где је некад радио, више не

ради). Уп. такође: — Битка се на овоме делу водила на друму, и где

је који пао, ту и остао. (С. Јаковљевић) — Где је некада била леди

на, диже се ново насеље. (СТАНОЈЧИЋ-ПОПОВИЋ 2008: 321)

Ако је у главном делу сложене реченице са спацијалном клау

зом корелатив, а једини глаголски елеменат у предикату је помоћни

Глагол, Линеаризација такве сложене реченице је слободна, тј. клауза

се може налазити или иза главног дела сложене реченице (Он је увек

тамо гдеје опасно), или испред њега (Где је опасно, тамо га нема),

али под одређеним условима. Наиме, када је спацијална клауза у

препозицији, могућна је дистантна позиција везника и заменичког

прилога (нпр. Где је опасно, ту њега нема), али и у том случају мора

бити задржана контактна позиција спацијалне клаузе и заменичког

прилога (дакле, не би било прихватљиво “Где је опасно њега нема

ту, мада би било прихватљиво и Где је опасно, њега ту нема, дакле,

са заменичким прилогом који гравитира контактној позицији са спа

цијалном клаузом иако такву контактну позицију не остварује).

Ако предикат главне реченице има структуру „Копула + имен

ска група“, употреба спацијалне клаузе испред главног дела није

могућа, нпр. Онје у крају где је релативно мирно, али не и “Где је

релативно мирно, он је у крају.
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Када је реч о линеаризацији делова сентенцијалних форми у

сложеној реченици са спацијалном клаузом, посебну пажњу за

служује позиција корелатива. У случајевима када главни део сло

жене реченице претходи клаузи, корелатив је по правилу на крају

главног дела (нпр. Он теје чекао тамо где сте се договорили),

мада није ни искључена позиција ближе почетку реченице када је

корелатив рематизован (нпр. Он те је тамо чекао где сте се

договорили), па ни место на почетку реченице када је корелатив ре

матизован (нпр. Тамо теје чекао где сте се договорили), а и цео

рематизовани корелативно-везнички израз места или правца може

се наћи на почетку реченице (нпр. Тамо где сте се договорили, он

те је чекао).

Иако су корелативи тамо и онде често синонимични, у

двочланим корелативима свуда је чешће у споју са тамо, а свугде

са онде, тј. свуда тамо, свугде онде мада такви спојеви нису једи

но могућни, уп.: — А новинари су свуда тамо где је критично ...

(forum.vidovdan.org/viewtopic.php?t=4&t=3650...) — Prolazne tunele

je moguće projektovati svuda tamo, gde nedostaje u otvorenom terenu

jednostavna i brza zakrivena trasa za transportni prevoz ili za osobe.

(www.spрkј.cz/achenbach.html) — Ali činjenica je da u suđenjima ima

mnogo subjektivizma kao i svuda onde gde odlučuje ljudski faktor.

(www.balkankinology.net » ...).

Општа квантификација која се изражава двочланим корелати

вима (нпр. свуда тамо) може бити изражена и двочланим општим

прилошким везником (нпр. где год), уп. Они су свуда тамо где

је опасно и Где год је опасно, они су тамо. Комбиновање оба та

средства за изражавање опште квантификације мање је уобичајено,

па и мање прихватљиво, осим ако се општа квантификација жели

таквим двојаким начином изражавања посебно нагласити, нпр.

*Они су свуда тамо где год је опасно.

13. У структури сложене реченице значење места или прав

ца може бити исказано и комплементном клаузом (нпр. Зна где су

отишли), где је спацијално значење клаузе подређено њеној до

пунској функцији. То су комплементне клаузе адвербијалног типа

(РУЖИЋ 2006). У таквим сложеним реченицама клауза не означава

ситуативни локализатор за неки ситуативни објекат локализације

који није означен том клаузом него таква клауза означава ситуа
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цију која обухвата и локализатор и објекат локализације (в. т. 2). На

локализатор категоријално упућује везнички прилог, а остали део

такве допунске клаузе се односи на објекат локализације, тј. Зна

где су отишли отишли су на место које зна”, Видим куда иду иду

у правцу који видим” и сл. У допунским реченицама је искључена

употреба корелатива са значењем места или правца. Уп. такође: За

њих се не зна где су. (Р. Домановић) — Али опет као у прикојаси:

железна кола јуре преко опеване равнице, а ја и не подижући очи

осећам где сам — на Паун-Пољу, покрај Бресја или испод Враго

лије... (Г. Божовић) — Она зна где је он. (Д. Ћосић) — Рашида није

хтела да уђе, објашњавајући да је боса и да не види где бисмо

оставили Грету. (Г. Олујић)

Уз јачи ослонац на контекст допунска клауза са спацијалним

значењем може бити сведена на везнички прилог, нпр. Рођен сам

9. јануара 1811. године. Нећу да кажем где. (Д. Ћосић), тј. нећу

да кажем где сам рођен“.

14. Другачији тип реченица са допунском спацијалном кла

узом представљају реченице са глаголима имати или немати у

главном делу и егзистенцијалним-потенцијалним значењем ме

ста или правца (*/не/ могућможеш... јер /не/ постоји место/пра

вац“...) на којем или у којем се нешто може или не може остварити,

нпр. Имам где да се распитам, Има куд а да оде и сл.

Такве сложене реченице често имају елидирану клаузу, сведену на

прилошки везник, нпр. Немамо куд даље, Нема се где, Има се где,

при чему се таква елипса не ретко комбинује са имперсоналношћу

главног дела сложене реченице, нпр. Нема где да се седне, Нема се

куда и сл. Реченице тога типа, а са прилошким везницима куд(а),

откуд(а), одакле или камо су ретке, поготову у спацијалном зна

чењу, а нешто чешће у транспонованој употреби, нпр. када нема

куд(а) значи безизлазност неке ситуације (такође нема куд камо),

а нема откуд(а) или нема одакле значе немогућност да се нешто

набави, најчешће новац. Такве реченице садрже у свом значењу

допуну категоријалне семантике (место“, правац”, смер”), која се

обавезно изоставља у лексичко-граматичком уобличавању речени

це, тј. Нема где да спава (не постоји место где би могао да

спава”), Нема одакле да ти дува (не постоји смер одакле би мог

ло да ти дува”). Другим речима, иако су према својој формалној,
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граматичкој структури то сложене реченице са допунском клаузом,

оне су према својој семантичкој структури сложене реченице са

спацијалном клаузом. Уп.: Ја велим, људи —рече чича Мирко — да ми

градимо нама другу воденицу. Хвала богу, потока доста — има

мо где. (М. Глишић) — Удари зло време, немаш се где скло

нити (М. Глишић) — Него Кошутица је ионако већ оголела, па се

нема где ни зверка склонити. (М. Глишић), Пећинаје тескоб

на, влажна, вода капље одозго са заобљеног свода, у дубини ври

гротло подземне реке, очи се тешко привикавају на таму, нема

где да се седи или лежи, човек ту мора престајати на једној

нози, као чапља. (Д. Ненадић) — Ту смо на врху, даље се нема

ку д. Сем уДунав. (С. Јаковљевић)

15. Посебан случај допунских реченица са допунском спа

цијалном клаузом представљају реченице са презентативима у

Главном делу, типа Ево где се он налази. Иако презентативи ево,

ето, ено, гле немају граматичке категорије глагола, они могу бити

употребљени као самостални искази (нпр. Ево!), или у конструк

тивној функцији која је карактеристична за синтаксичке једини

це сентенцијалног типа, тј. као основа за синтаксичку деривацију

сложених, двопредикатских или полипредикатских реченица (нпр.

Гле, где се сакрио, Ето где се он налази и где се све време крио).

Сложене реченице са презентативима су у семантичком погледу

врло сличне реченицама са глаголима перцептивне семантике у

првом делу типа Види где се он налази, Погледај где се он нала

зи, Слушај где се он налази и сл., уосталом, један од презентатива

(гле) је и пореклом од глагола одговарајућег значења (гледати).“

Уп. такође: Ево, где је окрњи црно дете на броду више Петрова

вира!... (М. Глишић) — Ето где стоји, а потегне озго ћерамида,

ћоку главу, па уби на место! (Р. Домановић)— Ено, видите, он де

где плива она зелена гранчица, туда би, отприлике, пролазила.

(М. Миланковић)

16. Поред сложених реченица са спацијалном клаузом по

стоје и реченице у којима се иста граматичка средства користе за

означавање а п страктно схваћеног прост о ра, односно

догађаја у односу на који се нешто локализује са механизмом који

* Опрезентативима в. ТорошNSKA 1980, Кордић 2002.
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је у основи исти као када је реч о правом конкретно-просторном

значењу, нпр. Живи у прошлости (тамо), где је све подсећа на

оно што је волела, Вратимо се на први пример, о да кл е је ова

анализа почела, Вежбали су до њеног доласка, до кл е су се били

договорили.

Локализација спацијалном клаузом има право конкретно

-просторно значење само ако и сама клауза и адвербијал у глав

ном делу који она одређује (ако није реч о непосредном одређива

њу предиката) имају конкретно-просторно значење, тј. не само

да клауза мора имати спацијално значење, уп. нпр. Књига је на

полици где си је заборавила према каузалном Књига је на поли

ци, јер си је заборавила, него и оно што она одређује мора имати

конкретно-просторно значење, уп. Живи у том стану, где га све

подсећа на њу према Живи у прошлости, где га све подсећа на

њу. Основни услов за употребу спацијалне клаузе у значењу ап

страктно схваћеног простора јесте да адвербијал у главном делу

сложене реченице, на који се спацијална клауза односи нема

конкретно-просторно значење. Такав адвербијал најчешће има

облик именске групе, мада може бити и просторни прилог, ако је

из контекстајасно да он није употребљен у конкретно-просторном

значењу, нпр. Живи тамо где га све подсећа на њу (ако је из

контекста видљиво да тамо значи у успоменама“, у прошлости”

и сл.). Локализација спацијалном клаузом у значењу апстрактно

схваћеног простора обично се не ослања на употребу корелатива,

уп. Живи у прошлости, где га све подсећа на њу, али "Живи у

прошлости тамо, где га све подсећа на њу.

Као што и иначе, и у српском и у другим језицима, изрази

са просторним значењем имају велики транспозицијски потен

цијал, због чега се често срећу и у исказима у којима имају неко

друго значење (ПиПЕР 2001), тако и клаузе које су по облику, а пре

свега по избору прилошког везника у њима — спацијалне, могу у

зависности од значења главног дела сложене реченице учество

вати у изражавању неког категоријалног значења које није про

сторно (в. СтEBAновиЋ 1988: 196), нпр. наспрам сложене реченице

са спацијалном клаузом. У одступању је дошао до места где

је морао застати постоји и реченица са темпоралном клаузом

истог облика и лексичког састава У излагању је дошао до места
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где је морао застати (где — када”) и сл. Просторне метафоре у

сложеним реченицама са клаузама непросторног значења пред

стављају предмет који заслужује посебно испитивање.
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Рез коме

Предраг Пипер

О СЛОЖНБИХ ПРЕДЛОЖЕНИЖХ С ПРИДАТОЧНБЈМИ МЕСТА

ИЛИ НАПРАВЛЕНИЖ В СЕРБСКОМ ЖЗЊIКЕ

В настожишеи статње расcматривакотси сложнЊе предложени и с прида

точнBIми места или направлении вcовременном сербском литературном изви

ке. В первои частБи статњи анализирукотса механизмњи вБражении значении

места или направлениа формоћ сложноподчиненного предложениa, воснову

которњих заложена локализации одних ситуативних структур по отношенико

к другим, а также расcматриваотса первичнвле и вторичнЊе синтаксическиe

функции придаточнои части в таких сложноподчиненнBIх предложениих. Во

второћ части статњи особое вниманиe уделаетси формам и фунциам коррела

тивов и порадку слов в придаточних предложениих места или направлениа.

B целом исследование показњивает, что, несмотри на относителњно скром

нoе место, котороев научноћ литературе получили сложнЊле предложениa c

придаточнBIми места или направлениа в сербском извике, такие предложении

отличакотси болњшим формалвним, семантическим и функционалВНЂIм раз

нообразием.
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