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сно знати кад учимо стране ^езике, на питање камо долази

акузатив, а на питан>е гд]е локатив" (стр. 381).

в) „Прилог куда има основно значење, ко]им путем, ко-

)им правцем. Када дакле питамо: „Куда идеш на Сл>еме?"

одговор гласи: „Идем преко Крал>ичина зденца, а не преко

Грачана . . ." Или да узмемо }ош ]аснщи пртцер за оне кхци

нису Загрепчани: „Камо путу)еш?" — „Путчем у Београд".

— „А куда?" — „Преко Сиска, а не преко Дугог Села"

(стр. 385)".

Тако, прилог где има локативно значење, камо има ла-

тивно (цил>но) значен>е, куда — просекутивно.

Запажа]ући случајеве мешања употребе прилога где и

камо, камо и куда (коришпен>е где место камо и куда ме

сто камо) у штампи, уметничко] кн>ижевности и у разго

ворном ]езику, Л>. 1онке сматра да ]е то „знак слаба позна-

ван>а материнскога ]езика и знак слабе писмености" (стр.

385). МеЬутим, нама се чини (како смо и ранкуе приметили,

в. Славянска филология, Л., 1969) да се у таквом, врло стро

гом ограничаван>у употребе односно-упитних прилога где,

камо, куда, на ко]ем настой Л>. 1онке, а ко]е уопште под-

сепа на схему карактеристичну за граматике старословен-

ског ]'езика, огледа ори)ентаци]а на књижевне традищце и

норме употребе речи само ]еднога (западног) културног

центра и да не узима у обзир н>ехову употребу на целом

српскохрватском ареалу. ИзмеЬу осталог, о томе сведоче и

подали ко]е да]у нови]и речници српскохрватског кн>ижев-

ног ]езика. Погледапемо, на пример, „Рјечник хрватскосрп-

скога юьижевног }езика".

МеЬу значењима датим за односно-упитни прилог где чи-

тамо: 1. на коме м]есту? у коме М]есту? — Да га тражим,

али где? Вес. Гд)е ли ћу на нопиште? Креш. 2. у које мјесто?

на које мјесто: камо? — Где лете ове гуске? Нос. Д: Ми не-

мамо гд]е нашом трговином него у Млетке. Л>уб. итд.2

За реч камо у томе речнику налазимо оваква значења:

1. употребл>ава се кад се пита а) за правац — О, камо, камо

сад да бјежим? Гор. Ко куца о оклоп мо]их мисли? ... Ко

2 Щебтк Ьгуагзкозгрзкоеа кппйетаоеа 1в21ка. II. 2аегеЪ, N(^1

5а<1, 1967, стр. 25.
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ме зове? Камо? Мас. б) за оно чега нема, а жели се да буде —

Феруз паша каду пита: Камо кл>учи од тамнице? Зма] итд.3

МеЬу значен>има карактеристичним за куда речник на

води и оваква:

1. у упитном значен>у а. у каквом правцу? ко^йМ путем?

— Станко, куда се шеташ? Ву] ... 6. у односном значен>у

у служби везника ко}и веже зависну реченицу у ко]о] се

изриче а. м]есто: тамо где. — Закласа раж и ]ечам, а куку

руз особито куд поли]е вода, зрновит у вис потече. Буд . . .

б. правац: камо — Глупо Пе] да се овде сачеку]емо, у сум-

№иво] крчми куд сваки час навра!1ају жандари. Поп. I. игд/

Тако, речник савременог кн>ижевног језика запажа у

одреЬеним случајевима употребу односно-упитних при-

лога где место камо и куда место камо, г], управо употребу

оних прилога ко]е проф. Л>. 1онке у наведено] кн>изи сматра

за „знак слаба познавања материнског ]езика и знак слабе

писмености". О томе истом сведоче и језичка испитиван>а

дела ерпских и хрватских писаца.

Како се локативно, лэтиено и просекутивно значен>е

односно-упитних прилога на^аснще испол>ава при н>и-

хово] употреби у односним конструкщцама, прегледаћемо

реченице тога типа.

Односни прилог где употребл>ава се за везиван>е атри-

бутских зависних реченица са допунским локативним зна

чен>ем. Предикат зависне реченице обично у таквим случа-

]евима има значен>е биван>а, налажен>а на неком месту, а

сам односни прилог по значен>у одговара синтагми с имени-

цом у облику месног падежа (локатива) с предлогом или

прилогу овде, онде итд. На пример: Уздахнуо ]е дубоко и

ушао у сво]у собу где (исп. у соби, овде . . .) га је чекала

вечера (Домановип, Приповетке, 1, Пожаревац 1899, 62). —

Убрзо потом он се врапа у Србщу, где оста]е до 1871 г. (Ма-

слеша, Светозар Марковип, Београд 1947, 6).

' Таква употреба прилога где }е на]распростран>енща.

Много се употребл>ава у фолклору и у оригиналним делима

Вука Карацића:

' Исто, стр. 395.

4 Исто, стр. 798.
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У то доба доЬе до шатора

Ее заточник сједи под шатором,

За копље је свезао дората (Српске народне пјесме. Каи-

га И. Беч, 1875, стр. 145).

Уљегоше паши у сараје,

У одаје, Ье је благо било . . . (Српске народне пјесме.

Књига П. Беч 1875, стр. 615).

У Котору се приповиједа да се то онде догодило, и још

показује мјесто гдје је била она кућа, у коју је буздован

ударно (В. Караџић. Ковчежић за историју, језик и обичаје

Срба сва три закона. 1. Беч 1849, стр. 36).

Употреба односно-упитног где са таквим значењем обич-

но је и најраспрострањенија и код савремених српских и хр-

ватских писаца. На пример:

Господин сатник погнао је Мицу галопом у маглу

преко млака и мочвара, у смјеру лијевога куга, гдје

је негдје код запрека и баријера за коњске утрке морала

бити сатнија (М. Крлежа. Хрватски Бог Марс. Зора. За

греб, 1955, стр. 47).

Али кад Саво, и не окренувши се на ону страну гдје

је школа, ишчезну иза ћошка, Паји се следише руке и

клецнуше кољена (Б. Еопић. Пролом. Просвета. Београд,

1955, стр. 119).

На тој сједници се вијећало да ли се може хришћа-

нима дозволити да подигну звона и да звоне у варошима

гдје има и Турака (И. Андрић. Лэубав у касаби. Бранко

Боновић. Београд, 1963, стр. 195).

Настане затим опипавање прсију, бокова, бедара и

свих осталих мјеста на тијелу, гдје се налазе пепови (Р.

Маринковић. Руке. Просвета. Београд, 1964, стр. 132).

Предикат зависне реченице која се везује односним при-

логом где може имати не само статичко значење него и ди-

намичко, тј. значење било каквог активног процеса који се

врши на месту (или у месту) означеном речју која се одре-

Ьује у главној реченици:
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Казаћу ти, Огњана Марија:

1а сам био у земљу проклету,

Бено јесте Боже незаконство:

Бе не моле Бога, да помогне,

И не слуша пород родитеља,

А не слуша млаћи старијега;

Бе кум кума не држи за кума,

Бевер снаси о срамоти ради;

Бе брат брата по судовим' кера

И мучи га муках пред Турцима;

Не светкују свеца никаквога,

Нити жегу у цркву свијеће,

Нити служе Божу литурЬију. (Српске народне пје-

сме. Књига II, Беч, 1875, стр. 4).

Чули су они говорите о једној чудној земљи Шла-

рафији гдје печене раце и пилићи лете у уста човјеку

по ливадама пасу прасци и одојци на ражн>у, а сребрне

уре и ланци висе по дрвећу, и тај живот у граду при

чинно им се у прве градске дане таквом Шларафијом

(М. Крлежа. Хрватски Бог Марс. Зора. Загреб, 1955,

стр. 14).

Дошао је Видек из пивнице, гдје је баш минуту

пред тим бацио господина десетника 1урковића, те за-

сукао своју профоску брчину и стао у позор (М. Крле

жа. Хрватски Бог Марс. Зора. Загреб, 1955, стр. 219).

Али у свем том злу и општој пометњи због Анике,

биле су две патње које ни у тој касаби где се све види

и чује нико није знао ни наслућивао (И. Андрић. Пано

рама. Просвета. Београд, 1963, стр. 20).

Иде из Мостара, у који је дошао из Широког Брије-

. га, гдје учи школу (1. Галић. Непокорено село. Свјет-

лост. Сарајево, 1956, стр. 10).

Ту су га сваки час предусретале и миловале познате

уплакане жене, а пред ручак су га одвели код комши-

нице гдје је јео пржена јаја, ријетко и омиљено јело

и спавао све до увече (Б. Еопић. Пролом. Просвета, Бео

град, 1955, стр. 25).
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Односни прилог камо предодреЬује се за везивање атри-

бутивних зависних реченица са допунским лативним (цил>-

ним) значењем, тј. таквих реченица које карактеришу пред

мет који значи место циљне управљености радње (место у

које и ка којем је радња управљена).

Односни прилог у таквим реченицама по значењу од-

говара дативу именичких речи, синтагми именица у облику

акузатива с предлогом или прилогу овамо, тамо, онамо итд.

На пример:

Бурица се вратио завичају камо (исп.: завичају, у

завичај, онамо . . .) га је снажном силом вукло срце н>е-

гово. (Ранковић. Горски цар. Београд. 1897, стр. 231).

А доле у дну, камо је текла сва дунавска вода, на-

зирала се у сивини даљине . . . (Ускоковић. Дела. 1. Бео

град, 1932, стр. 48).

Ни у сусједној соби, калю су водила једина врата,

није је било (Сувремена југославенска новела. Загреб,

1957, стр. 442).

Све што занемоћа у гори тих дана, навраћа у воде-

ницу. Као мрави прекриле пол>е над језером и напуне

пећине у кршу, настане се у камењару на Чединој коси

камо никад не залази Турчин (Живанчевић. Кукова во-

деница. Загреб, 1956, стр. 153).

И Вук сам 1819 год. ради у Петрограду, камо је до-

шао због других ствари ... (А. Белић. Вук и Даничић.

Београд, 1947, стр. 18).

Глагол у предикату зависне реченице при томе има зна

чење кретања, правца кретања. На пример:

И још због нечег толико пута мислим на кућу, камо

смо се уселили кад ми је било једанаест година, и у

којој (= где) ми је умро отац, на њу и на живот у њој,

на ријеку и на врт сусједне куће, а нарочито на пра-

зну и запуштену кућу, камо сам тада ушао само једном

— на све то ме веже још неко сјећање, неки необичан

и за мене и сада несхватљив сусрет (Сувремена југосла-

венска новела. Загреб, 1957, стр. 439).

1а, заправо не идем оним смјером — рекла је 1елена

одмах чим смо пошли, — али данас имам неког посла
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баш на оно] страни камо ви идете (Сувремена југосла-

венска новела. Загреб, 1957, стр. 231).

Односно-упитни прилог куда у сагласности са сво]им

основним значен>ем треба да се употребл>ава за везивавъе за-

висних реченица са просекутикним значен>ем за именицу у

главно], т]. за везиван>е зависних реченица које карактери-

шу или ближе об]аш*ьава]у ту именицу указиван>ем на то

да се кретан>е врши или радња усмерава кроз место које

се н>име означава (кроз какво место? ко]им путем?). Пре

дикат зависне реченице у тим случа]евима такоЬе означава

кретан>е или правац радн>е, а дати прилог по значењу одго-

вара различитим синтагмама именице са предлогом или од-

говара прилозима овуда, туда, онуда итд. На пример:

Рупа на купи куда излази дим (Вук Карацип. Р]еч-

ник српскога језика. 1818, реч „баца").

Пак је носи путу на раскршпе куд ће проћи свати

Иванови. (Српске народне щесме. Књига I, стр. 243).

Позатвара скеле око мора и друмове около примор-

}а куд пролази царевина благо. (Српске народне п]есме.

Књига П. Беч, 1875, стр. 402).

Да је не знам какво блато, он доЬе чист, обућа му

чиста, умео ]е да заобиЬе сваку барицу, увек је умео

да наЬе рудину, куда (исп.: преко рудине, туда, онуда. . .)

ће пропи (Веселиновић. Изабране приповетке. Београд,

1956, стр. 204).

1арак ]е кривудао — да ли на начин предвиЬен у

тим нацртима или на неки други начин, то ми нисмо

могли знати: гд|егд)'е се неочекивано сужавао, а гд)егд]е

ширио као удав на м]есту куд му пролази залога], и био

не]еднако дубок (В. Десница, Прол>епе у Бадровцу. Про

света. Београд, 1955, стр. 225).

Устане и поЬе до уског отвора у зиду, куда се до

ставл>а храна и пипе (А. Стипанчип. Врупе л>ето. Напри-

јед. Загреб, 1966, стр. 103).

ТакоЬе ]е могупна употреба куда за везивање зависне

реченице ко]а одреЬу]е предмет указиван>ем на радн>у усме-

рену на разна места његове површине (дисперсивно зна

чена):
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Преко целога темена, куда су жандари, дижући га

ваљда на кола, збрисали и скинули рукама изгорели пу-

• хор косе, виЬаше се црвена испечена кожа, на једном

месту напукла, па ту зија трома спржена рана (Ранко-

вић. Горски цар. Београд, 1897, стр. 191).

Ипак, истраживања језика изврсних српских и хрват-

ских писаца намећу констатацију да је језичка пракса бога-

тија и да се не уклапа у симетрични систем правила, која

формулишу граматике. Срећу се случајеви мешања везника,

тј. употребе једног од њих уместо другога.

Тако је могућно нарушавање правила о употреби да-

тога прилога где. Као што је већ запажено, обично се где

употребљава уз глаголе бављења, налажења на месту, а камо

— уз глаголе -кретања, правца радње. Илустративан је сле-

дећи пример из књиге Р. Кошутића: две зависне реченице

са односним прилозима ближе објапш>авају један члан глав-

не реченице; у првој зависној реченици предикат је изра-

жен глаголом са значењем бивања, налажења на месту (се-

дети), у другој — предикат је изражен глаголом са значењем

кретања (скупљати се); према томе, у првој зависној рече

ници употребљен је односни прилог где, у другој — камо:

Замислите узане и мрачне црквењачке станове (ве-

ћином кухшьа и соба), где седи црквењак и породица

му, камо се скупља народ из околних села, да се мало

огреје пре но што се почну часови или службе . . . (Ко-

шутић. Писма из Петрограда. Београд, 1895, стр. 15).

Напоредо са тим у савеменом језику сретамо такве сло-

жене конструкције са зависним реченицама које одреЬују

именица у којима зависна реченица саопштава о радњи управ-

љеној у место означено датом именицом у главној речени

ци, која се одреЬује. Предикат зависне реченице означава

кретање, правац кретања, а у својству везника није употреб

љено камо (како бисмо очекивали у складу с правилима),

већ је употребљен прилошки везник где.

Тако су у следећој сложеној конструкцији у зависним

реченицама употребл>ени глаголи са значењем правца радње

(отјерати и позвати) иако Ксавер Шандор Балски у једној

од њих употребљава камо, а у другој прилошки везник где:
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Посве ]е добро знао да је ]учер имао у близини ди-

обно рочиште гд]е су сел>аци и н>ега и Лаксбауера от)в

рали колцима, те се онда заклонйше у Житомир, калю

су и онако били позвани да присуству]у патриотичному

об]еду (К. Балски. Изабране приповетке. Просвета. Бео-

град, 1956, стр. 146).

Такве примере срепемо код Вука Караципа:

Рушип-паша ]ч пошл>е у Цариград; но онамо ]'и ни-

ко юце тео ни погледати, него }И опет врате к Рушип-

-паши у Шумл>у, где доЬу она] исти дан, кад ]'е Рушић-

•паша посекао кнеза Муруза и још ]еднога турскога ди

пломатика, ко]и су мир с Русима у Букрешу зак/ьучили

(Бук Карацип. Милош Обреновип, кназь Сербш или гра-

Ьа за српску исторщу нашега времена. У Будиму, 1828,

стр. 29). Кад Турци ударе низа Саву на Засавицу, он оти-

де на раван» Сими Прекодринцу у помоп ( где ]е после до

шло и Сто]ан Чупип и прота Матща Ненадовип), и ту

су за седамнаест дана такову ватру из]ели и муку пол

нели, какова ни на ]едноме кра]у Србще нще била (Бук

Карацип. Милош Обреновип..., стр. 51).

Код писаца XIX—XX в.:

Господин попа оде у цркву да крсти, а после кр-

штења иде купи детин>ој, ?де га позива отац на ручак

(Сремац. Поп Вира и поп Спира. Београд. 1946, стр. 131).

Дотле би Бакон>а уредио и пров]етрио стричеву ложницу

гд]е би се фратар опет навратио и с)едио кра] прозора

чита]упи и размишл>а]упи по цио дан (М ггавул>. Бакон>а

фра-Брне, н>егово Ьакован>е и постриг. Београд, 1893,

стр. 176).

На позив генерала Симеона Зорина, Србина по по-

реклу некадашн>ега лубазника Катарине II, од 1787 оде

. на Шклов, добро у Бело] Русщ'и, где га ]е генерал позвао

за наставника сво]е во]не школе (Скерлић. Исторща

нове српске юьижевности. Београд, 1914, стр. 76).

У савремених српских и хрватских писаца:

Пробудио се у свитање, а ]ош му се чинило да се

л>ул>а на дубоко] непознато] води гд]е га ]е матица зани
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]ела (М. Лалип. Раскид. Народна кн>ига. Цетиае, 1955,

стр. 37).

Доселип зажел>е да се наЬе под ]едним од тих пра-

мичака и да се полако пење с њиме влажним полумра

ком гЬ]е луди никад не долазе и не кваре. (М. Лалип.

Раскид. Народна юьига. Цетиње. 1955, стр. 59).

Почетак Балканског рата затекао ]е Милу у Београ-

ду гд/е /е повео групу угледнщих сел>ака из странке, а

по повратку развио ]е у „Ново] зори" живу пропаганду

за савезнике (В. Десница. Прол>епе у Бадровцу. Просве

та. Београд, 1955, стр. 75).

Из дједове купе, гд/е смо облазили да проведемо

божипне и ускрппье празнике (В. Десница. Прол>еће у

Бадровцу. Просвета. Београд, 1955, стр. 101).

У путу, кад заЬоше у прастари буквик гд/е ]ош нще

допирала юцедна зрака тек изишлог сунца, Тодор упита

забринутог кнеза (Б. Нопић. Пролом. Просвета. Бео

град, 1955, стр. 12).

Доле у врту, пред куНом, гд/е /е, знатижел>на, изи-

шла, врзли су се около аутомобила во.)'ници . . . (Ж. Зе-

личип. Млака кожа. Младост. Загреб, 1960, стр. 60).

Употреба камо са локативним значењем (т]. место где)

очигледно ]е ман>е карактеристична за српскохрватски ]език.

Обично се срепе уз глагол бита и у реченицама са изоставл>е-

ним глаголом.5 Р]ечник 1угославенске академще знаности

и ум]етности, наводепи низ примера у ко]има камо везу]е

зависну реченицу што саоштава о бивању предмета на месту,

изражава сумч/ у такво њихово тумачење, нагин>упи иде]и

да глагол бити у тим примерима треба разматрати као ко-

пулу.6 У граЬи Речника Матице српске и Матице хрватске,

с ко]ом сам се упознао л>убазношпу н.егових руководилаца

и за коју им се ]ОШ ]едном захвал^ем, забележен ]е оледени

пример ко]и потврпу]е локативно значен>е прилошког везни-

ка камо:

' .Гап 1аЪп. 31оуепзке аЙуегЪшт. РгаЬа 1966, стр. 51.

* Я]есшк Ьгуа^зкоеа Ш згрзко^а ]е21ка, па зуце* ш1а]'е 1и8оз1а-

уепзка акаёетца гпапозЦ 1 ипцегпози. Шо IV. 2а&геЪ 1892—1897,

стр. 808.
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Коста се с њом упознао у Бугарско], камо }е радио

земл>омерски посао, па су се и узели (Д. Лапчевић. По

ложа] радничке класе и синдикални покрет у Срби)и.

Београд 1928, 442).

Односни прилог где се такоЬе може употребл>авати за

везиван>е зависних реченица које саопштава]у о радн>и и кре-

тан>у ко]н пролазе кроз место обележено реч^у главне ре-

ченице коју зависна реченица одреЬу)е. У тим је случа]еви-

ма где синоним са односно-упитним прилогом, одн. везни-

ком куда, као на пример у следећим реченицама:

Први ударац ту испод врата, где (исп. куда) пролази

главна артерща — на! — а затим .)ош три ударца, ]едан

у леЬа, а два у груди — на! на! на! — и готово! (И. Ан-

дрип. Л>убав у касаби. Бранко Боновић. Београд, 1963,

стр. 337).

То ]е дакле била песма ко]а се у последн>е време

певала меЬу Србима, али опрезно и скровито далеко од

турског уха, у затвореним купама, по славама или по

далеким пландиштима где (ср.: куда) турска нога не

ступа ни једном у години, и где човек, по цену самоће

и сиромаштва у дивл>ини, живи како хопе и пева шта

хопе (И. Андрић. На Дрини пупрща. Просвета. Београд.

1955, стр. 100).

Често се срепе употреба прилога куда у лативном зна-

чен>у, т]. место очекиваног у сагласности с правилима за

употребу односног камо:

А ]еданаест ученика отидоше у Галиле]у у гору куда

им је казао Исус (Карацип. Н. зав]ет. Будимпешта, 1903,

стр. 57).

И посла их по два и два пред лицем сво^ем у сва-

ки град и ум]есто куда шЬаше сам допи. (Карацић. Н.

завјет. Будимпешта, 1903, стр. 117).

— Ружно сам учинио . . . Ружно, — почнем сам се-

би пребацивати, хода]упи испред дупана и непрестано

гледа]упи у сокаке куд }е Хасан замакао (Св. Боровип.

1арани. Нови Сад. 1913, стр. 214).

Озго, Балканском улицом, где ]е више видл>иво, јер

]е магла реЬа и куда продире однекуда нешто осветље-

3 Наш )еэик



Наш ) е з и к Св. 1—Ъ

н>а, чу)е се оштро громин>ан>е и жагор (Сувремена ]уго-

славенска новела. Загреб, 1957, стр. 8).

И онда куд би пошао? Гд]е је лцесто куд би могао

до поЬе? (Лалип. Раскид. Цетин>е. 1955, стр. 43).

Док се ]еднога дана не деси и то, и поп Ву)адин

преЬе на ону страну куд га }е веп годинама гонило све

у њему: у отворено и за све луде видл>иво лудило (И.

Андрић. Л>убав у касаби. Бранко Боновип. Београд, 1963,

стр. 57).

Поводепи се за нюм, не извлачепи руку из н>езине,

1Ъ]ко и сам потрча према л>ескару куда га је она вукла

(Б. Еопип. Пролом. Просвета, Београд, 1955, стр. 111).

Не, она не машта о Калифорни]и, чарима велеград-

ског живота, или о егзотици 1ужне Америке, куда ]о} ]е

муж отишао (Политика. 9. X 1965).

Горе запажена многозначност прилога места и могуп-

ност да се употребл>авају у одреЬеним условима како за

означаван>е места где се врши радн>а, тако и за означавање

места у ко]е (према ко]ему, кроз ко]е) ]е радн>а управл>ена

у принципу нще само особеност српскохрватскога ]езика.

„Сам појам просекутивности укл>учу)е у себе како пред-

ставу о месту на којем се врши радн>а, тако и представу о

цил>у према ко]ем је радн>а управл>ена".7 Са сво]е стране, ло

кативно значен>е допушта укл>учен>е у сво] оквир и по]ма

просекутивности и (макар и у ман>ем степену) цил>ну управ-

л>еност радње.

Теорщски, могугшост логичког мешан>а прилога са зна

чен>ем ко]е нас интересу)е, на тај начин, постов у свим ]ези-

цима, јер, како ]е исправно приметила И. Грицкат, „логички

се израз кретан>а може заменити изразом мирован>а (и

обратно) када се кретан>е, одн. постизан>е неког цил>а по-

сматра у истим просторним границама у којима пе настати

постигнупе цил>а, мирован>е: може се неко сакривати „украј

пута" и у смислу „некуда" и у смислу „негде" пошто се и

усмераван>е сакривања и сама сакривеност посматрају на

7 1ап 1аЬп. 31оуашке аЙУегЫит, стр. 51.
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истом просторном одсечку, названом „укра] пута".8 То ме

тан>е може захвата™ и облает временских односа. Тако }е,

нпр., познато да многи савремени словенски просторни и

временски прилози воде порекло из једног извора — од речи

ко]е су у старом ]езику могле изражавати и значен>е просто

ра и значен>е времена.

Блискост прилога за место и време запажа, на пример,

В. В. Виноградов: „Савремени ]е језик врло богат прилозима

ко]и означава]у просторне и временске односе. Те две групе

прилога тесно су везане и меЬу н>има постов ]'ак семантички

меЬуутицај. Многи прилози за место меша]у сво]е првобитно

значен>е са временским значен>ем. На пример, тут (исп. туг

као тут), отсюда, оттуда, там у временском и месном значе-

н>у итд. (исп.: впереди, позади, са значен>ем времена)".9

Полисематичност ]е била присутна у заменичким при

лозима и у старим ]езицима. Што се тиче мешан>а значен>а

места и правца у ]едном облику, оно је у прасловенском

језику било често, а „у његовим на]старщим епохама — уоп-

ште обично".10

Руски ]език ]е временом одстранио полисемантичност.

Српскохрватски језик за време својег самосталног по-

стсцан>а, напротив, развио ]е ]ош више онај импулс ко]и ]е

добио у прасловенско] епоси. За 1ьега је уопште карактери-

стична тенденщца поистовепиванэа прилошких израза са зна

чен>ем места биван>а, налажена или ограниченог кретан>а

са местом према ко]ем је управл>ена радн>а, а које је цил>

кретања (нпр.: Где кеш? — Где си? — Он ке доки овде. —

Он ке седети овде. — Овуда кь ики. — Овуда ке становати

итд.). При томе ова ]е тенденци]а обухватила не само порек-

лом старе прилоге, него и каенще образоване, па чак и при-

' И. Грицкат, О јеАно^ особености прилога и прилошких еинта-

гми у ерпскохрватском ]езику. Наш ]език. Нова серща. XII, 3—6,

Београд 1962, стр. 88.

9 В. В. Виноградов. Руский язык. Грамматическое учение о слове.

М. 1947. стр. 375—376. В. и Е. И. Коротает. Союзное подчичение и

русском литературном языке XVIII века. М.-Л. 1966, стр. 102.

11 В. Н. Топоров, Локатив в славянских языках. Изд. АН СССР.

М. 1961, 294.

Э
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лошке по значен>у синтагме." Развитак и проширеност те

тенденцще, без сумње, били су условл>ени, како то приме-

Йвд'е И. Грицкат", утица]ем дословенског романског супстра-

та, са ко]им ]е српскохрватски језик ступио у уза]амне од-

носе, па тиме и утица]е, на Балканском полуострву. У ро

манским ]езицима, као што је познато, значен>е прилога где

и куда изражава се ]едном реч]у.

Тенденщца усмерена на изједначен>е прилога са значе

н>ем где и куда налази се не само у српскохрватском ]езику

него и у другим ]езицима Балканског полуострва. У савре-

меном бугарском ]езику, нпр., данас нема разлика у упо

треби прилога за место къде и где и односних речи където,

гдето.

Грчки језик за означаван>е прилога са значен>ем где и

куда има ]едну реч рц, а албански — ки, румунски — ила"е.

У условима деловања те тенденщце, положа] прилога

камо у трочлано] системи указиван>а на место (место бива

ка — место кроз ко]е се врши кретан>е — место ко]е ]е цил>

кретања) показу]е се као на]слаби)и. Н>егово значен>е могло

би се, с ]едне стране, изразити прилогом где, с друге стране —

прилогом куда. Ту околност запазио ]е ]ош 1887. г. 3. Бо-

шковип, ко]и анализира]упи значен>а изражена прилозима

где — камо — куда, долази до закл>учка: „Камо? $е дакле

у среди измеЬу куда? и где?"13, пошто „куда? одговара чет-

вртом падежу, где? — седмом, а камо? и ]едном и дру

гом". . .14

Од XVI в. српскохрватско где почин>е се употребл>авати

уместо камо. Ипак данас се где уместо камо употребл>ава

ман>е или више ограничено и, као што се види, не показу]е

тенденцщу ширег распространен>а. 1аснще разграничење

представе о простору и времену доводи до по]ачаван>а опо-

зищце временског и просторног значења у ]езику и употре-

11 Детално о то^ по^ави в. у цитирано] расправи И. Грицкат (Наш

]език. Нова серща. XII. Београд 1962, 78—89).

° В. и П. Ивий, О говору Галипол>ских Срба, СДЗб XII, 323, где

се наводи и друга литература.

" 1ован Бошковип, О српском језику. Свеска 1. Београд 1887,

стр. 179.

14 Исто, стр. 179.
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ба где са временским значен>ем1' за савремени каижевни ]е-

зик поста]е такоЬе ман>е обична (на]новщи речних кн>ижев-

ног и народног српскохрватског ]езика квалифику|е где као

прилог ко]и указу]е на место реЬе на време и на правац)." -

У тим условима српскохрватско куда, тежепи да заузме

место у систему, почин>е се употребл>авати за изражаван>е

лативног (цшьног) значена. Камо уступа положа] своме кон

куренту, очигледно, пре свега зато што ова] други има више

изражан)их могућности. (X. Бошковип, има]'упи у виду што-

кавске говоре, где се камо мало употребл>ава, примепивао

]е да камо изражава сво]е значен>е слабо, неодреЬено: „Пре-

ма томе куд? ]е живл>е, а камо? апстрактни]е. Куд? значи

— ближи пут, а камо? — кра]н>у мету. Народ свагда пита:

куда кеш? а не пита камо кет? То му ]е неодреЬено, магло-

вито; он више разбира за оближн>и пут, него за кра]н>у ме

ту".17 У већем делу штокавских говора камо са значен>ем

цил>а кретан>а неста]'е из употребе. Слабл>ен>у прилога камо

доприносило }е очигледно, како |е примепивао А. Ва]ан, и

забран>иван>е речи (табу).18 Истискиван>е односног прилога

камо и н>егова замена односним прилогом куда, огледа се,

као што ]е горе показано, и у кн>ижевном српскохрватском

]езику.

Без обзира на де;)'ство тенденщце ко]а ]е усмерена на

неутрализаци|у и поистовепиван>е прилога за место, опози-

15 Види, на пример, следеЬе случа]еве:

Поздравив сталише, рече како ]'е н>егову срцу мило што се са-

купило тодико племства у тако озбшьан час гд]е нам непри)ател>

кршпанстэа спрема домовини нову напаст (Шеноа. Селачка буна.

Загреб. 1878, стр. 120). — Проговори Пантовац сасвим другим гласом,

желеЬи да прекрати непрщатан спор у овакву времену, где ]'е дра-

гоцен сваки тренутак (Ранковий, Горски цар. Београд, 1897, стр 175).

— Значи помисли он — л>уди су схватали да ]е ово озбилшо ври-

]'еме, гд]е треба да влада гвоздена рука, без поговора. . . (I. Галип.

Непокоренр село. Св]етлост. Сара]ево 1956, стр. 48).

Характеристично ]е да Т. Маретип у првом издан>у сво]е грам

матике (§ 503а) наводи где меЬу временским везницима али се огра-

Ьу]е речима да „рщечца гд]е врло се рщетко говори у значен>у када"

(§ 503 б). У другом издан>у граматике где меЬу везницима за време

уопште не наводи.

* Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Кн>ига

III. Београд 1965, стр. 226.

" 1ован Бошковип. О српском ]езику, стр. 179.

™ А. УаШап*, Ье з1ауе като е* за сИзрагайоп. 51а\аа. 9. 1930—31,

стр. 497—499.
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цща. меЬу прилозима са локативним и лативним значен>ем

оста]е актуална у српскохрватском ]езику. Она се показала

важнщом него опозищца значен>а локативно-просекутивног

или значен>а лативно-просекутивног. Односни прилози где и

куда, чувајупи у одреЪеним случа]евима вишезначност и до-

пушта]упи узајамну замену, у целини се довол>но ]асно раз-

лику]у и супротставл>ају сво]им основним значен>има. Одно-

сно камо се и дал>е употребл>ава иако се као сасвим уоби-

ча]'ена данас ]авл>а и употреба куда место камо. Карактери-

стично ]е да односно камо с лативним (цшьним) значен>ем

употребл>авају углавном хрватски (истина, ни из далека не

сви) писци.

ИзмеЬу осталога, то се потврЬу)е и испитиван>ем прево-

да истог текста ко]и су учинили преводиоци из различитих

културних центара. Београдски преводиоци употребл>ава1у,

по правилу, односно-упитни прилог куда, загребачки — прет-

поставл>ају камо. Као пример за илустращцу навешпемо

превод истог текста из романа М. Горког „Мати", у редак

цщи Д. Максимовип (1946. г.), превод М. Видојковипа (1964)

и, најзад, превод у редакцщи професора Загребачког свеучи-

лишта М. Мулића (1966):

Д. Максимовип:

— Куда пете? У град? — зачуЬено упита мати

(стр. 78).

— Куда? Зашто?

—: На улицу. Да се не дереш ту . . . (стр. 290).

М. Видо]ковић:

— Куда пете? У град? — запита ]е ма]ка чудепи се

(стр. 76).

— А куда? зашто?

— На улицу. Да се не дереш . . . (стр. 309).

М. Мулип:

— Камо кете? У град? — зачуЬено упита мати

(стр. 79).

— Камо? Зашто?

— На улицу. Да се не дереш ту . . . (стр. 306).

Односно-упитни прилог камо са значен>ем места ко]е ]е

кра]њи цил> некога или нечега много се употребл.ава у ча
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кавским и кајкавским говорима." Несумн>иви утица] чакав-

ског супстрата подржава н>егову употребу и код хрватскпх

писаца. Знача]ан утица] у томе смислу припада и граматич-

кој традицији: хрватски ]езички часописи и граматике упор

но иступа]у против мешан>а где, куда и камох, а српске, при-

знајупи као погрешну употребу где место камо, допуштају

употребу куда место камо за означаван>е места ко]е ]е цил>

кретања.21

Ипак, норме употребе прилога где, камо и куда наруше-

не су и у западном културном центру и н>их се не придржа-

ва]у сви хрватски писци. Горе смо навели примере у ко]има

хрватски писци употребл>ава]у односни прилог где место ка

мо. Следепи примери сведоче о томе да хрватски писци упо-

требл>авају уместо камо и односни прилог куда:

Куда то падам, прапен тим ситним шумом . . .

Киша, што обухвата све, и овај упорни глодавац на

мо^ руци, она], ко}и нас одвлачи сво.)им ситним зуби-

ма из једне секунде у другу, тамо куда треба да стигне-

мо: за зелени, или за црвени стол ... У Сајгон, У Ста

линград ... У штаке, у Ес-пе-ран-то . . . Куда, куда? (П.

Шегедин. На путу. Просвета.. Београд, 1962, стр. 280).

Да, наЬен! — наставио је он то нешто тише у куту,

куда га ]е нагло гурнуо Лошко (А. Цесарец. Златни мла-

дип и н>егове жртве. Рад. Београд, 1955, стр. 229).

Све се измеЬу н>их дворце одиграло у ходнику, ку

да }е Панкрац Васу позвао по служавци (А. Цесарец.

Златни младип и н>егове жртве. Рад. Београд, 1955,

стр. 247).

" К.јебшк Ьгуа18коёа Ш згрзко^а јегака, па зуце1 12<1аје 1и80з1а-

уепзка акайетца гпапозЦ 1 ипцегпози, IV, 51г. 808.

20 Поред веп наведеног чланка Л>. Тонкеа, в. и: 21а1ко Утсе,

Сй]е, като, кийа. Тег1к, Ха^геЪ 1953, 3; I. ВгаЬес — М. Нгаз1е — 5.

ИхкоуЦ, Сгатайка пгуа15ко8грзко§а ]е21ка. V пе^гтцещепо агйагце.

2а§геЬ 1963, 154; 5. Тегак, 3. ВаЫс Рге§1е<1 ^гатайке Ьгуагзкозгрзко

ёа је21ка. 2а§геЬ 1966, стр. 118.

21 Поред наведеног чланка 3. Бошковипа, в. и: 1езичке поуке.

Наш ]език. I. 1933, 126; Наша пошта. Наш ]език. I, 1933, 255—256; Зе-

зичке поуке. Наш ]език III. 1935, 255; М. С. Лалевип, Где, камо, куда.

Наш ]език II 1933, 19—24; А. Пецо — М. Пешикан. Информатор о

савременом кн>ижевном језику са речником. Београд 1967, стр. 28.
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Та сама га ]'е том страном, према тргу, могао водити

пут у средиште града, куда }е сигурно ишао (А. Цесарец.

Златни младип и његове жртве. Рад. Београд, 1955,

стр. 306).

Васо је први спустио слушалицу, те по]урио у дво-

риште, куда }е веп прще, за сваки случа], наредио до-

лазак ]едног за уредовање спремног кон>ичког одреда

(А. Цесарец. Златни младип и н>егове жртве. Рад. Бео

град, 1955, 316).

Све ово убеЬу]е нас да се ограничена у употреби при-

лога куда, ко]а предлажу хрватски лингвисти, не могу про-

ширити на читав српскохрватски ]език.

(Лен>инград) П. А. Амитрщев
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