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ФРАНЦУСКЕ РЕЛАТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ УВЕДЕНЕ 
РЕЛАТИВНОМ ПРИЛОШКОМ ЗАМЕНИЦОМ OÙ И 

ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Сажетак: У овом раду смо указали на врсте француских релативних речени-
ца уведених релативном прилошком заменицом où и на њихове семантичке еквива-
ленте у српском језику, а њихову употребу и преношење на српски језик посматрали
смо у два романа савремених француских књижевника и њиховим публикованим
преводима на српски језик. 

Кључне речи: релативне реченице, француски, српски, релативна прилошка
заменица où, сложене односне заменице, антецеданс, везнички прилози где и када,
односна заменица, корелатив, семантички и преводни еквивалент 

Релативне реченице у француском језику су, како се наводи у Гревисо-
вој граматици француског језика, „уведене релативном заменицом или рела-
тивним прилогом: qui, que, quoi, lequel, dont, où“ (Grevisse 1980: 1322 §2605).
Међутим, у поменутој граматици не налазимо потпунију дефиницију ове вр-
сте реченица. У Папићевој граматици се наводи само да су „релативне (одно-
сне) реченице […] зависне реченице посебне врсте“ (1984: 196), док

1 radmilaobradovicff@gmail.com
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Драшковић, у својој граматици француског језика за основну школу, рела-
тивне реченице одређује као „зависне реченице које се односе на неку реч
(или израз) главне реченице“ и напомиње да оне „почињу релативним заме-
ницама […] и прилошком заменицом où“ (1999: 221§214). Душанка Tочанац
Миливојев француску релативну реченицу дефинише као „уметнуту речени-
цу уведену релативном заменицом или [релативним] прилогом који замењује
неки други термин и тако успоставља везу између две реченице“ (2006: 29)2.

Будући да су предмет нашег интересовања само реченице уведене ре-
лативном прилошком заменицом où, овде не бисмо приказивали преглед и
класификацију свих субординаната у француском језику, релативних заме-
ница и прилога, којима се у уводи ова врста реченице3

. 

Релативна прилошка заменица où, која у функцији субординанта рела-
тивне реченице има антецеданс, припада „низу простих релативних суборди-
наната који чине још просте релативне заменице qui, que, quoi, dont “ (према:
Tочанац Миливојев 2006: 30), а када уводи релативну реченицу без антеце-
данса, припада групи релативних заменица са неодређеном вредношћу уоп-
ште, а при том подгрупи „релативних заменица са неодређеном вредношћу“
које „упућују на неку неодређену ствар“ (Tочанац Миливојев 2006: 30). 

Сходно томе да ли субординант који уводи релативну реченицу има
или нема антецеданс, њиме уведена релативна реченица функционише као
придев или именица (према: Tочанац Миливојев 2006: 37). При том релатив-
не реченице уведене субординантом који има антецеданс које нису зарезом
одвојене од главне реченице имају детерминативну функцију и „не могу бити
изостављене без штете по укупно значење [реченице] “, док релативне рече-
нице одвојене зарезом имају експликативну функцију и могу да буду изос-
тављене „без штете по значење реченице “ (исто). 

Као ни релативи qui, que, dont, релативна заменица оù не упућује на де-
терминацију у роду и броју. Зато ће „у положајима у којима антецеданс може
да се покаже нејасним“ (Tочанац Миливојев 2006: 34), уместо поменутих ре-
лативних заменица бити употребљена одговарајућа заменица из серије „сло-
жених релатива који су маркирани у броју и роду и који имају форме моди-

2 При том, како истиче аутор, „свака именска синтагма која има неку граматичку
функцију теоретски може да буде одређена релативном реченицом“ и „стога се релативне
реченице са антецедансом лако могу наћи унутар субјекатске групе, групе која има функцију
додатка или атрибута“, а при том оне „само уводе одређење именице која врши неку
граматичку функцију“. Сходно томе, „било би погрешно њихову функцију поистоветити са
функцијом групе чији су конституент“ (Tочанац Миливојев 2006: 33). 

3 Исцрпну класификацију и опис функција субординаната који уводе релативне
реченице са примерима њихове употребе даје, на пример, Точанац Миливојев (2006: 30–32)
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фиковане предлозима à и de: auquel, auxquels, à laquelle, auxquelles, duquel,
desquels, desquelles“ (исто). 

Као релативна прилошка заменица y функцији субординанта релатив-
не реченице, са антецедансом оù може да има или месну или временску вред-
ност, а у Гревисовој граматици се наводи да се „релативни прилог оù“, „сам
или са предлозима de, par, jusque, употребљава уместо auquel, dans lequel“, а
„служи за означавање места, времена, ситуације“ (Grevisse 1980: 622 § 1237).

Употребу релативне прилошке заменице оù у месном значењу речник
Le petit Robert 14 показује пре временског значења а илуструје примерима ре-
лативних реченица у којима оù за антецеданс има именице pays (земља, крај),
mer (море), прилог là (ту, онде, овде), maison (кућа), chemins (путеви), Paris,
(Париз), villa (вила, кућа). У истом контексту показана је и употреба ов заме-
нице у пренесеном значењу, када се односи на стање (état), што је илустро-
вано релативним реченицама у којима она за антецеданс има именице état
(стање), trouble (немир), а у примерима који су означени као застарели или
књижевни, у којима оù „представља друге предлоге“ као „à, pour, etc.“, њего-
ви антецеданси су именице transport (занос), bonheur (срећа), и у примерима
који су означени као уобичајени (cour.), prix (овде: цена), au prix où est le
beurre (с обзиром на цену маслаца, по цени маслаца, по цени за маслац ) и du
train, au train où vont les choses (с обзиром на брзину кретања ствари) (1987:
1329, I, 1° [Ѕens locatif]). 

Временско значење ове прилошке заменице овде је илустpовано рела-
тивним реченицама у којима овај субординант за управну реч има именице
temps (време), âge (узраст), а наводе се и две једноставне реченице у којима
се употребљавају устаљени везнички изрази au cas où (у случају када/да) и
au moment où (у тренутку када) (1987: 1329, I, 2° [Ѕens temporel]).

Констатујемо да у свим реченицама које су наведене као примери оù
представља субординант релативне реченице и има антецеданс, а при том се
више употребљава у месном и њему блиским значењима, него у временском
значењу. Очигледно је да вредност релативне прилошке заменице заправо за-
виси од именице која је њен антецеданс.

Као релативна заменица са неодређеном вредношћу која упућују на
“неку неодређену ствар“, односно „прилог“, према речнику Le petit Robert 1,
поред месног и временског, оù може имати и треће значење. У поменутом
речнику се објашњава да у месном значењу où значи „ту/тамо где, на месту
на коме“ („là où, à l’endroit où […].“), што се илуструје реченицама J’irai où
vous voudrez, која значи „Ићи ћу где будете хтели“, „Les Fleuves m’ont laissé

4 Поменути речник односну прилошку заменицу оù у функцији субординанта
релативне реченице са антецедансом одређује као „заменицу и релативни прилог“ (Le petit
Robert 1 1987: 1329, I).
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descendre où je voulais“ (Rimbaud) „Реке су ме пустиле да сиђем (тамо) где

сам желео“, „D’où il était, il aurait pu s’apercevoir de ma présenсe“ (Benoit)
„Одатле где се налазио, могао је да примети моје присуство“, […]. (Да се оз-
начи тема поглавља) Dans lequel „у коме“ „Où il est traîté […]“ (Hugo), што
значи „Где се разматра […]“. У истом контексту се наводе израз оù quе за који
се истиче да има неодређену вредност и да се употребљава „са сибжонкти-
вом“, што се илуструје реченицом оù que vous alliez  која се парафразира са
„еn quelque lieu que vous alliez“, „на које год место/ где год да одете“, а на-
води се и реченица „D’où que vienne le vent désormais, celui qui soufflera sera
bon“ (Gide)  „Одакле год да убудуће/одсада долази, ветар који буде дувао
биће добар“ (према: Le petit Robert 1 1987: 1329 II, 1° (Ѕens locatif). Као илуст-
рација употребе поменуте заменице у временском значењу наводи се речени-
ца: „Mais où ma souffrance devint insupportable, ce fut quand il me dit …“
(Proust) (Le petit Robert 1 1987: 1329 II, 2° (Ѕens temporel), али изостаје обја-
шњење или парафраза исте. Превод ове реченице на српски језик, који нам се
чини и најприроднији, гласио би „Али моја патња је постала неподношљива
онда када ми је рекао …“, не одражава структуру француске реченице иако
преноси релативну заменицу са неодређеном вредношћу која упућују на “не-
ку неодређену ствар“. Као треће значење ове заменице наводи се спој са
предлогом dе – d’où, који изражава последицу – d’où il vient, d’où il suit que
„из чега проистиче, одакле следи “…..и (без изражавања/исказивања глаго-
ла) Il ne m’avait pas prévenu de sa visite: d’où mon étonnement „Није ме обавес-
тио о својој посети: отуда моје изненађење (према: Le petit Robert 1 1987:
1329 II, 3°). 

Наводимо да се у Јовановићевом француско-српском речник оù одређује као при-
лог и на српски преноси са „куда, где, камо; када“, а наводе се и преводе изрази où
que „ма куда“, d’où „одакле, откуда“, là-où „тамо, онде где“, n’importe où „било где,
куда“, par où „куда“ (Јовановић 2005: 298).У српско-француском речнику истог ау-
тора наводи се да где представља прилог и на француски преноси са „où“. Уз ову
одредницу наведени су и на француски пренети следећи српски устаљени изрази
било где „n’importe où“; ма где „où que ce soit“; где год „quelque part“ [sic!] и тамо
„là où“ (Јовановић 2005 A: 73). У истом речнику показује се да кад (када) пред-
ставља везник, прилог и предлог. Као везник кад се преноси са où и илуструје ре-
ченицом у време кад сам био у лицеју која се преноси на француски језик „à l'
époque où j'étais au lycée“); као преводни еквивалент поменутог везника où налази-
мо у следећим изразима и једној реченици […]: од тренутка кад „dès l’instant où“,
у тренутку кад „au moment où“, у тренутку кад је стигао „аu moment où il arriva“
(Јовановић 2005 А: 114). 
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У српском језику релативне реченице се дефинишу као „зависне рече-
нице које се односе на неко име у главној, односно управној реченици или на
целу ту реченицу, по правилу као њихова одредба“ (Стевановић 1986: 850).
Како „одређују појмове означене оним речима главних (одн. управних) рече-
ница на које се управо зависне реченице односе“, ове реченице се и „зову од-
носним (или релативним ) реченицама“ (Стевановић 1986: 851). Будући да
одредбене по својој функцији, а како се „најчешће односе на облике само-
сталних речи“, ове реченице, „као и друге одредбе ових речи, могу бити
двојаког карактера, атрибутског и апозитивног“ (исто). 

Према Станојчићу и Поповићу, „односне или релативне реченице су
зависне реченице чији се садржај приписује именичким појмовима на које се
оне односе (или некој реченици). Обележје оваквих реченица су односне (ре-
лативне) речи или (или: релативизатори): односне з а м е н и ц е (који, чији,
какав, колики, ко, шта) и односни прилози (где, куда, камо, одакле; кад, као и
везник што) (Станојчић, Поповић 2005: 309 § 503). 

С обзиром на претходна разматрања, француске релативне реченице
уведене односном прилошком заменицом оù која има антецеданс, на српски
језик би се преносиле различито, у зависности од тога да ли заменица оù има
месно или временско значење. Наиме, семантички еквиваленти француских
релативних реченица уведених односном прилошком заменицом оù која има
антецеданс, у случајевима када заменица оù има месно значење, биле би ср-
пске релативне реченице уведене релативном речју која има месно прилошко
значење, а како се у неким случајевима „уместо односне заменице који може
употребити односни прилог с одговарајућим месним значењем“, као што су
где и одакле (Станојчић, Поповић 2005: 311 § 504)5, онда и односне реченице
уведене односним прилогом.

Овде бисмо указали на то да Стевановић истиче да се овакве релативне
реченице уводе односним прилогом где а да се „с њим напоредо може упот-
ребљавати заменица који (која, које), у одговарајућем падежу, дакако, са ис-
кључиво месним значењем“ (Стевановић 1986: 866 § 777 а). 

Семантички еквиваленти француских релативних реченице уведених
односном прилошком заменицом оù која има антецеданс, у случајевима када
заменица оù има временско значење, биле би српске релативне реченице уве-
дене односним прилогом кад, јер се у српском језику односни прилог кад
употребљава онда „кад релативизатор у односној реченици има временско
прилошко значење и односи се на појам који значи временску јединицу“
(Станојчић, Поповић 2005: 311 § 504)6. 

5 Аутори наводе следеће примере: 
 (Пр. 56) То је (онај) хотел где (=у коме) смо одсели.
 (Пр. 57) То је (оно) место одакле (=с кога) се види море (2005: 311 § 504). 
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Стевановић истиче да се „место временског прилога у функцији везни-
ка у њима може узети одговарајући облик односне заменице када је у главној
реченици корелатив неки падеж самосталних речи“ (1987: 868 777.в) 

У српском језику „истога су типа са унеколико другачијом нијансом
значења односне реченице за одређивање места, одн. простора, које се за
главне везују прилозима куд, откуд и камо, преме којима, као корелатив, у
главној реченици стоји опет каква реч или синтагма месног значења“ а ове
реченице би (Стевановић 1987: 867. § 777. а) би такође остале „истог значења
с везничким изразима у облику одговарајућих падежа односних заменица
[…] (Стевановић 1987: 867 § 777. а) 

Као што се може видети, француска релативна прилошка заменица оù
која не упућује на детерминацију у роду и броју, независно од тога да ли има
месно или временско знчење, само се „у положајима у којима антецеданс мо-
же да се покаже нејасним“ замењује одговарајућом заменицом из серије
„сложених релатива који су маркирани у броју и роду и који имају форме мо-
дификоване предлозима à и de: auquel, auxquels, à laquelle, auxquelles, duquel,
desquels, desquelles“ (Tочанац Миливојев 2006: 34). 

Када ова заменица има месну вредност, она за семантички и преводни
еквивалент у српском језику има заменицу који, која упућује на детермина-
цију у роду, броју и падежу, а уместо ње може се употребити односни прилог
с одговарајућим месним значењем“, који је дакако непроменљив. 

У случајевима када ова заменица има временску вредност, она за се-
мантички и преводни еквивалент у српском језику има односни прилог кад,
а како се у овако уведеним реченицама „место временског прилога у функ-
цији везника […] може узети одговарајући облик односне заменице када је у
главној реченици корелатив неки падеж самосталних речи“ (Стевановић
1987: 868 777 в). 

Иако у неколико махова најпре говори о релативнин реченицама уведе-
ним односним прилозима, а о реченицама уведеним релативним заменицама
само као могућим, Стевановић закључује да се „друкчије од свих зависних
реченица односне […] с управним реченицама везују речима деклинације
(мада, […], доста често и непроменљивим речима) – односним заменицама
(који, -а, -е, чији, -а, -е, какав, -а, -о, колик, -а, -о), које се, природно је, слажу,
конгруирају с управним речима деклинације , с онима, […], на које се одно-
се“ (1987: 869 777 в)

И преношење релативне заменице са неодређеном вредношћу, однос-
но њом уведене релативне реченице, зависи од њене вредности. односно ње-
ни семантички еквиваленти зависе од њене вредности. У случајевима када

6 Аутори наводе следећи пример: 
(Пр. 58) То је било (оног) дана кад смо ишли на излет.
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ова заменица има месну вредност, њен преводни еквивалент је често рела-
тивна реченица за одредбу места уведена односним прилогом где који има
неки месни прилошки корелатив као ту, тамо, туда, [тамо одакле]. Релатив-
на реченица за одредбу времена уведена са када са корелативом онда, пред-
ставља семантички и преводни еквивалент релативне реченице уведене ре-
лативном заменицом оù са временском вредношћу. 

На неке преводне еквиваленте ове заменице који су уједно и њени се-
мантички еквиваленти указали смо у претходном делу рада, а указаћемо на
још неке, ослањајући се на примере које се наводе у Гревисовој граматици
(Grevisse 1980: 622–623 § 1238 Remarques). 

D’où које се „употребљава уместо de quoi у закључним формулама:
D’où je conclus que …, D’où il résulte que …“ , на српски се преноси са „На ос-
нову чега закључујем да …“, „На основу чега/Из чега произилази да ….“; 

Неодређени релатив où que у реченици која се наводи у поменутој гра-
матици Où que vous alliez, conformez-vous aux mœurs du pays (Ac.), могао би
да буде пренет са Где год да одете, прилагодите се обичајима те земље. 

Реченице у којима се употребљава апсолутно, које се овде наводе C’est
où je mets aussi ma gloire la plus haute (Moér l, Tar., II, 1) – N’ayant plus où se
prendre [ Corn., …] – Je cherche où m’ asseoir (Maupassant, …], од којих у
трећем où уводи реченицу која се у француској синтакси сматра завис-
но-упитном, могу да се пренесу на следећи начин: „Ту стављам и своју најуз-
вишенију славу“. – „Немајући више где/за шта да се ухвати“ – „Тражим где да
седнем““. 

Када за антецеданс има прилоге ici, là, partout, као у „Ici où vous êtes“
(Littrré) – „Je l’ai laissé là où vous l’avez rencontré“ (ID ) . – „Partout où je
trouverai des hommes, je choisirai des amis“ (Montesq., L. pers …), où би се пре-
нело на следећи начин: Овде где сте – Оставио сам га тамо где сте га срели
– Свуда где будем нашао људе, одабраћу пријатеље.7

У горе наведеним примерима веза између субординанта où и његовог
антецеданса је слаба, тако да је вредност коју субординант où има у таквим
случајевима блиска вредности „релатива са неодрђеном вредношћу“ који се
„не односе ни на један исказани антецеданс“ и стога се сматра да “уводе ре-
лативне реченице без антецеданса које функционишу као именице“ (Tочанац
Миливојев 2006: 32). 

На основу напред изнетих разматрања можемо закључити да је везнич-
ки прилог где семантички еквивалент и кореспондент француске релативне
прилошке заменице où са месном вредношћу, а везнички прилог када семан-

7 Пета напомена се односи на народно ousque, образовано „контракцијом од où est-ce

que“ које се употребљава „за истицање обичног où“ у упитној а не релативној реченици, која
није предмет нашег интересовања (Grevisse 1980: 622–623 § 1238 Remarqueѕ). 
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тички еквивалент и кореспондент ове заменице у случајевима када она има
временску вредност, с обзиром на њихову непроменљиву форму, док би за-
меница који, која, које, променљива у роду, броју и падежу, и уз то компати-
билна са предлозима одговарала сложеним релативним заменицама, које се
употребљавају само онда када „антецеданс може да се покаже нејасним“ (Tо-
чанац Миливојев 2006: 34). Стога би се могло очекивати да ће се везнички
прилог где поваљивати и као преводни еквивалент француске релативне при-
лошке заменице où са месном вредношћу, а везнички прилог када као пре-
водни еквивалент француске релативне прилошке заменице où у случајевима
када она има временску вредност. 

У другом делу овог рада показаћемо употребу релативних реченица
уведених субординантом où и њихово преношење на српски језик на приме-
ру два дела савремене француске књижевности и њихових публикованих
превода на српски језик. 

Релативне реченице уведене субординантом où у 
роману Le petit prince Антоана де Сент-Егзиперија и 

њихови еквиваленти у српском језику
У Егзиперијевом роману Le petit prince (Exupéry 1999) бележиме десе-

так примера употребе релативне прилошке заменице où у функцији везника
релативне реченице. Као субординант релативне реченице où се претежно
употребљава са антецедансом и при том чешће има месну него временску
вредност. Месну вредност има и када је употребљена са предлогом dе и када
за антецеданс има прилог là, односно када се употребљава са предлогом dе
(d’où) и за антецеданс има прилог là. 

У публикованом преводу Егзиперијевог романа на српски језик (Егзи-
пери 2005) релативна прилошка заменица où као субординант релативне ре-
ченице са месном вредношћу само једном није пренета на српски језик, а у
свим осталим случајевима за преводни има свој семантички еквивалент –
„који у одговарајућем роду, броју и падежу“ испред које се употребљава од-
говарајући предлог: 

Mais il me dit : 

– Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l’en-
droit où je suis tombé l’année dernière… (Exupéry 1999: 90, даље: LPP: 90). 

– Моја звезда ће се налазити тачно изнад оног места на које сам пао
прошле године… . (Егзипери 2005: 102, даље: МП: 102). 

– Je connais une planète où il y a un Monsieur cramoisi. Il n’a jamais res-
piré une fleur (LPP: 33)
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– Знам једну планету на којој живи неки црвени уображенко (МП: 32).

– J’ai de sérieuses raisons de croire que la planète d’où venait le petit prin-
ce est l’astéroïde B 612 (LPP: 23)

– Имам озбиљних разлога да врујем да је планета са које је мали принц
дошао астероид Б 612 (МП 19). 

Mais si vous leur dites : „ La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612“ 
alors elles seront convaincues, et elles vous laisseront tranquille avec leurs
questions (LPP: 24)

Али ако им кажете: „Планета са које је дошао мали принц је астеро-
ид Б 612“, биће задовољни и […] (МП: 21). 

У једном случају у преводу изостаје преводни еквивалент релативне
прилошке заменице où са месном вредношћу: 

J’ai une troisième excuse: cette grande personne habite la France où elle
a faim et froid (LPP: 11)

Та одрасла особа живи у Француској, гладна је и хладно јој је (МП: 5)

Бележимо један пример употребе релативне прилошке заменице où као
субординанта релативне реченице са временском вредношћу. Ова реченица
за преводни има свој семантички еквивалент у српском језику, релативну ре-
ченицу уведену релативним прилогом када. При том се у преводу испред
именице јутро, која је преводни и семантички еквивалент француске имени-
це le matin, појављује обавезни корелатив: 

– Alors ce n’est pas par hasard que, le matin où je t’ai connu, il y a huit
jours, tu te promenais comme ça, tout seul, à mille milles de toutes les régions
habitées ! […]? (LPP: 86)

– Значи да ниси случајно шетао сам, […], оног јутра када сам те срео
пре осам дана? […] (МП: 98)

Уп.: – Значи да то није случајно што си се оног јутра кад сам те срео,
пре осам дана, шетао тако, сасвим сам, […] ? (Егзипери 1981: 97)

Уп.: *Значи да ниси случајно шетао сам, […], јутра када сам те срео
пре осам дана?

Као што је већ речено, релативна прилошка заменица у неколико слу-
чајева за антецеданс има прилог là, а ове реченице се на српски језик преносе
релативним реченицама уведеним релативним прилогом где који има корела-
тив тамо: 

– Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux
montagnes, là où il n’y en a qu’une seule (LPP: 59).
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– Зато што пијанице све виде двоструко.И тако би географ забеле-
жио две планете тамо где постоји само једна (МП: 65). 

–  Ils n’étaient pas contents, là où ils étaient? (LPP: 79)

– Зар нису били задовољни тамо где су били ? (МП: 87).

Међутим, у преводу следеће реченице là où се преноси неодређеним ,
односно француска релативна реченица се на српски језик преноси зависном
месном реченицом: 

– On n’est jamais content là où l’on est, dit l’aiguilleur (LPP: 79)

– Човек никад није задовољан, ма где био – рече скрeтничар (МП: 87).

Уп.: Човек никад није задовољан тамо где је, рече скрeтничар (Егзи-
пери 1981: 87).

Бележимо и употребу d’où са антецедансом là: 

 – Le soir vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C’est mal
installé. Là d’où je viens…(LPP: 36) 

– […]. Тамо одакле ја долазим … (МП: 38)

У горе наведеним примерима веза између субординанта où има неод-
ређену вредност а реченица коју уводи има вредност именице: 

Là d’où je viens…(LPP: 36) 

= Sur ma planète …

– […]. Тамо одакле ја долазим … (МП: 38)

= – На мојој планети …

Релативне реченице уведене субординантом où у 
роману L’étranger Албера Камија и њихови 

еквиваленти у српском језику
Реченице уведене субординантом où, у првом делу романа L’étranger

Албера Камија мање су бројне него у његовом другом, незнатно дужем делу.
При том овај субординант у свим случајевима употребе има свој антецеданс
и само у двe реченице се не налази непосредно иза именице која је његова уп-
равна реч. 

Управна реч субординанта où је далеко чешће именица која означава
неку јединицу времена, него неки појам из категорије места или простора, а
у мањем броју случајева именица у функцији антецеданса означава акт,
стање, ситуација, иако и неке од оних које смо сврстали у простор заправо оз-
начавају стање. 
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Употребљен у реченицама у којима за антецеданс има именице које оз-
начавају место, простор – où, за преводни и семантички еквивалент у српс-
ком језику има релативну заменицу „који у одговарајућем роду, броју и паде-
жу“ испред које се употребљава одговарајући предлог: 

Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, […]
(Саmus 1957: 13, даље Е).

Прошли смо кроз двориште у коме је било пуно стараца; (Ками 2002:
9, даље: С) 

De l’endroit où j’étais, je devinais le poids léger de ses seins et je recon-
naissais sa lèvre inférieure toujours un peu gonflée (Е: 145). 

Са места на коме сам био, наслућивао сам невелику тежину њених
груди […] (Е: 92).

Les jurés sont sortis et l’on m’a emmené dans la petite pièce où j’avais déjà
attendu (Е: 164). 

[…] мене су одвели у ону собицу у којој сам већ и раније чекао (С: 104).

И у случајевима у којима за антецеданс има именице које означавају
акт, ситуацију, интелектуално или емоционално стање où, за преводни и се-
мантички еквивалент у српском језику најчешће има релативну заменицу
„који у одговарајућем роду, броју и падежу“ испред које се употребљава од-
говарајући предлог: 

C’est peut-être pour cela, et aussi parce que je ne connaissais pas les usa-
ges du lieu, que je n’ai pas très bien compris […], une lecture rapide de l’acte
d’accusation, où je reconnaissais des noms de lieux et de personnes, […] (Е:
134–135). 

Можда због тога, а и зато што нисам познавао обичаје ове куће, ни-
сам сасвим добро разумео […], брзо читање оптужнице, у којој сам пре-
познао имена места и личности, […] (Е: 85–86).

Mais je pensais tellement à une femme, aux femmes, à toutes celles que
j’avais connues, à toutes les circonstances où je les avais aimées, que ma cel-
lule s’emplissait de tous les visages et se peuplait de mes désirs (Е: 121).

Али сам толико мислио на одређену жену, на жене, […], на све окол-
ности у којима сам их волео да је моја ћелија била пуна свих тих лица
[…](С: 77).

Mais naturellement, dans l’état où l’on m’avait mis, je ne pouvais parler à
personne sur ce ton (Е: 157).

Али наравно, у положају у коме су ме ставили, оваквим тоном нисам
ником могао да се обраћам (С: 99). 
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Surtout lorsque le vide du cœur tel qu’on le découvre chez cet homme de-
vient un gouffre où la société peut succomber (Е: 157).

Поготову кад празнина какву налазимо у срцу овог човека постане по-
нор у коме читаво друштво може да ишчезне (С: 100).

У једном случају où се не преноси релативном заменицом, односно
превод не преноси ни француску релативну заменицу ни именицу која је њен
антецеданс, већ преводилац у преводу на српски језик врши трансформацију
овог дела реченице: 

Il a rappelé mon insensibilité, l’ignorance où j’étais de l’âge de maman,
mon bain du lendemain, avec une femme, le cinéma, Fernandel et enfin la ren-
trée avec Marie (Е: 154–155).

Поново је споменуо моју неосетљивост, чињеницу да не знам колико
је мами било година, […] (С: 98).

Овде наводимо и прву од две реченице у којима се où се не налази не-
посредно иза именице на коју се односи – овде се од ње одваја детерминатив-
ном релативном реченицом, одн. релативном реченицом са атрибутивном
функцијом, уведеном релативом qui који за антецеданс има исту именицу: 

J’ai été assailli des souvenirs d’une vie qui ne m’appartenait plus, mais où

j’avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies: […] (Е:
162–163)

Спопале су ме успомене на један живот […] у коме сам налазио своје
најскромније и најтрајније радости: (С: 101).

Субординант où који има временску вредност за преводни има свој се-
мантички еквивалент у српском језику, релативни прилог када: 

 J’ai fini par ne plus m’ennuyer du tout à partir de l’instant où j’ai appris
à me souvenir (Е: 122–123).

На крају, почев од тренутка кад сам научио да обнављам успомене,
престао сам да осећам досаду (С: 78).

Еlle a indiqué l’époque où elle travaillait chez nous (Е: 145)
Назначила је време кад је радила код нас (Е: 92).

Du jour où j’ai reçu sa lettre [(…)], de ce jour-là, j’ai senti que j’étais chez
moi dans ma cellule […] (Е: 113–114).

Од дана кад сам добио њено писмо [(…)], од тога дана осетио сам да
сам у ћелији као код своје куће […] (С: 72)

Иако се où преноси са кад, предлошка синтагма sans nom, у оквиру
синтагме l’heure sans nom, која је антецеданс релатива où преноси се релатив-
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ном реченицом (час) коме не умем да одредим име и координише са релатив-
ном реченицом (час) o коме не желим да говорим, која је преводни и семан-
тички еквивалент француске (l’heure) dont je ne veux pas parler. Због тога на
месту синтагме l’heure sans nom у преводу остаје само српски преводни ек-
вивалент именице l’heure – час, који је сам антецедант релативне реченице
кад вечерњи шумови улазе са свих спратова затвора: 

[…] c’était l’heure dont je ne veux pas parler, l’heure sans nom, où les

bruits du soir montaient de tous les étages de la prison dans un cortège de si-

lence (Е: 126).

[…] то је онај час o коме не желим да говорим и коме не умем да одре-

дим име, час кад вечерњи шумови улазе са свих спратова затвора, […

.(С: 80)8.

Превод првог дела ове реченице c’était l’heure dont je ne veux pas parler
проширен је показним придевом онај испред именице час, која је преводни и
сематички еквивалент француске лексеме l’heure, а превод је морао да буде
проширен показном заменицом уз именицу дан9: 

C’était le même soleil que le jour où j’avais enterré maman et, comme

alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble

sous la peau (Е: 94).

8 Рекли бисмо да је у овом случају преводилац могао да поступи и другачије: 
Уп.: […] то је онај час, o коме не желим да говорим и коме не умем да одредим име,

кад вечерњи шумови улазе са свих спратова затвора
Са другачијим преводом синтагме l’heure sans nom: 
Уп.: […] то је онај час, o коме не желим да говорим, безимени час кад вечерњи шумови

улазе са свих спратова затвора
Уп.: […] то је онај час, o коме не желим да говорим, безимени час у коме вечерњи

шумови улазе са свих спратова затвора
9 У следећим примерима превод није морао да проширен показном заменицом испред

именица које означавају неку временску јединицу, али се чини да би реченица била више у
духу српског језика да јесте: 

Du jour où j’ai reçu sa lettre [(…)], de ce jour-là, j’ai senti que j’étais chez moi dans ma
cellule […] (Е: 113–114).

Од дана кад сам добио њено писмо [(…)], од тога дана осетио сам да сам у ћелији као
код своје куће […] С: 72)

Уп.: Од оног дана кад сам добио њено писмо [(…)],
 J’ai fini par ne plus m’ennuyer du tout à partir de l’instant où j’ai appris à me souvenir (Е:

122–123).
На крају, почев од тренутка кад сам научио да обнављам успомене, престао сам да

осећам досаду (С: 78).
Уп.: На крају, почев од оног тренутка кад сам научио да обнављам успомене, престао

сам да осећам досаду.
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Било је то оно исто сунце као оног дана кад сам сахрањивао маму […]
(С: 58–59). 

Уп.: * Било је то оно/ исто сунце као дана кад сам сахрањивао маму

Le jour où j’avais enterré maman, j’étais très fatigué, et j’avais sommeil
(Е: 102). 

Оног дана када сам сахрањивао маму био сам веома уморан и поспан
(С: 65)

Уп.: * Дана када сам сахрањивао маму био сам веома уморан и пос-
пан. 

У једном случају у преводу се не преноси именица l’heure која је анте-
цеданс заменице où, већ се иста замењује корелативом релативног прилога
када – онда, што се може објаснити жељом преводиоца да избегне по-
нављање: 

Nous étions tous étonnés, mais Masson a dit qu’on avait mangé très tôt, et
que c’était naturel parce que l’heure du déjeuner, c’était l’heure où l’on avait
faim (Е: 84).

[…], и да је то природно, јер време је ручку онда кад је човек гладан (С:
52)

Уп.: *[…], јер време је ручку време кад је човек гладан

У мањем броју случајева où за преводни еквивалент нема односни при-
лог кад већ одговарајући облик односне заменице: 

J’essayais pourtant de me représenter une certaine seconde où le batte-
ment de ce cœur ne se prolongerait plus dans ma tête (Е: 173)

Покушавао сам ипак да замислим неки тренутак у коме се куцање
овог срца неће продужити у мојој глави (С: 110).

Le plus difficile, c’était l’heure douteuse où je savais qu’ils opéraient d’ha-
bitude (Е: 174)

Најтеже, то је био онај неодређени час у који сам знао да они обично
дејствују (С: 110).

У једном случају превод је проширен именицом ток: 

En sortant, […], ils m’ont tous serré la main – comme si cette nuit où nous
n’avions pas échangé un mot avait accru notre intimité (Е: 22).

Излазећи, […], сви су се руковали са мном – као да нас је зближила ова
ноћ у току које ниједну реч нисмо проговорили (С: 15). 
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У једном случају релативна речница уведена са où која уводи реченицу
у пасиву, преноси се релативном реченицом у активу, због чега се où за пре-
водни еквивалент има релативну аменицу који у функцији субјекта: 

 C’était comme si j’avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette
petite aube où je serais justifié (Е: 185) 

Испало је као да сам читаво време чекао овај тренутак и извесну рану
зору која ће ми дати за право (С: 118).

Бележимо и пример изостављања релативне прилошке заменице и ње-
ног антецеданса и пример изостављања читаве релативне реченице уведене
са où: 

Ils ont plaisanté, ri et avaient l’air tout à fait à leur aise, jusqu’au moment
où la sonnerie a retenti dans le prétoire (Е: 133). 

[…] [Они су] давали утисак да се сасвим угодно осећају, све док у суд-
ници није одкејнуло звонце (С: 84).

Dans les premiers jours où elle était à l’asile, elle pleurait souvent (Е: 12).

Првих дана у дому често је плакала (С: 9). 

У једном случају où не заузима положај непосредно иза именице која је
његов антецеданc: 

Jusqu’au moment, du moins, où l’avocat général s’est arrêté et, après un
moment de silence, a repris d’une voix très basse et très pénétrée: (Е: 158)

Све до тренутка, бар, кад је државни тужилац застао и, […], наста-
вио веома дубоким и веома тронутим гласом: (С: 100).

Као што се може видети, у Егзиперијевом роману се употребљавају ре-
лативне реченице уведене релативном прилошком заменицом où које имају
антецеданс, а ова заменица при том заузима место непосредно иза именице
на коју се односи, и оне које за антецеданс имају прилог là. При том се чешће
употребљавају оне чији је антецеданс именице које означавају место или
простор. 

Кад је реч о употреби реченица уведених субординантом où у Камије-
вом роману, оне су пре свега бројније него у Егзиперијевом роману. У свим
случајевима où за антецеданс има именицу, и при том се само два пута не на-
лази непосредно иза ње. Поред тога, реченице уведене субординантом où су
троструко бројније у другом делу Камијевог романа, који је незнатно дужи од
првог дела. При том су у првом делу незнатно бројније реченице у којима où
има месну вредност, а у другом су нешто бројније оне у којима ова заменица
има временску вредност. У целини посматрано, у Камијевом роману су гото-
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во двостуко бројније релативне реченице у којима субординант où има вре-
менску вредност него оне у којима има месну вредност. 

У Камијевом роману не бележимо реченице у којима où за антецеданс
има прилог là.

Као што се може видети, у публикованим преводима ова два романа,
субординант où са месном вредношћу у случајевина када за антецеданс има
именицу ниједном за преводни еквивалент нема везнички прилог где, већ ис-
кључиво односну заменицу који у одговарајућем роду, броју и падежу уз
употребу одговарајућег предлога, која је и његов семантички еквивалент, а
само у случајевима када за антецеданс има прилог là, où се преноси са где а
при том овај везнички прилог у свим случајевима има неки месни прилошки
корелатив. 

Субординант où са временском вредношћу у нашем корпусу за превод-
ни најчешће има свој семантички еквивалент у српском језику – везнички
прилог кад(а), а само се у мањем броју случајева преноси односном замени-
цом који у одговарајућем роду и броју. 
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Radmila Obradović

LES SUBORDONNÉES RELATIVES INTRODUITES 
PAR L’ADVERBE RELATIF OÙ EN FRANÇAIS ET 

LEURS EQUIVALENTS EN SERBE

Résumé

Dans le travail ci-présent nous avons procédé à une analyse de valeurs des propo-
sitions subordonnées relatives introduites par le subordinant où en français employées
dans deux romans français des auteurs contemporains et de leurs équivalents en serbe. No-
tre analyse révèle que l’adverbe relatif où au sens locatif ayant un antécédent en tant que
subordinant d’une subordonnée relative a le plus souvent pour son équivalent de traduction
en serbe le pronom relatif koji, -a, -e, accordé en genre et nombre avec son antécédent et
précédé ou non d’une préposition, qui est son équivalent sémantique serbe. Aux cas où le
où a pour son antécédent adverbe là c’est l’ adverbe conjonctif где, accompagné du corré-
latif obligatoire en forme d’un adverbe de lieu, qui apparaît comme son équivalent de tra-
duction. 

L’adverbe relatif où au sens temporel ayant un antécédent en tant que subordinant
d’une subordonnée relative a le plus souvent pour son équivalent de traduction en serbe
l’adverbe conjonctif serbe када, tandis que le pronom relatif koji, -a, -e y apparaît beau-
coup moins souvent.

Mots-clés: propositions subordonnées relativesm français, serbe, adverbe relatif
où, pronoms relatifs composés, antécédent, adverbes conjonctifs где et када, pronom re-
latif , corrélatif, équivalent sémantique et équivalent de traduction.


