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Јо ван Чу до ми ро вић

СА МО СТАЛ НЕ УСЛОВ НЕ КЛА У ЗЕ:  
МЕ ЂУ ЗА ВИ СНОСТ ГРА МА ТИ КЕ И ПРАГ МА ТИ КЕ*

У ра ду се ис пи ту ју свој ства кла у за ко је има ју фор му услов них, а упо тре бља ва ју 
као са мо стал ни ис ка зи, по пут Ако има те сит но, Кад би бар по че ла ки ша! и сл. Ана ли за 
по ка зу је да ова кве кла у зе мо гу има ти ко му ни ка тив не функ ци је уч ти ве мол бе, же ље или 
ла мен та, као и да је тип го вор ног чи на ко ји се њи ма из во ди од ре ђен ти пом усло ва ко ји се 
из ра жа ва од го ва ра ју ћом за ви сном услов ном кла у зом. У дру гом де лу ра да раз ма тра ју се 
раз ли чи те те о риј ске им пли ка ци је ова квих на ла за, пре све га у ве зи са схва та њем ка те-
го ри ја суб ор ди на ци је и ко ор ди на ци је.

Кључ не ре чи: услов не кла у зе, ин су бор ди на ци ја, епи сте мич ки став, го вор ни чи но ви.

This pa per exa mi nes the pro per ti es of cla u ses which ha ve the form of con di ti o nal cla u ses, 
but fun ction as com ple te ut te ran ces on the ir own, e.g.: Ako ima te sit no ‘If you ha ve spa re chan ge 
(ple a se)’, Kad bi bar po če la ki ša ‘If it star ted ra i ning at le ast’ etc. Analysis shows that such 
cla u ses fun ction as po li te re qu ests, wis hes or la ments, and that the type of spe ech act per for-
med by an in su bor di na te con di ti o nal cla u se is de ter mi ned by the type of con di ti o nal ex pres sed 
by the cor re spon ding sub or di na te con di ti o nal cla u se. In the se cond part of the pa per, the dif-
fe rent the o re ti cal im pli ca ti ons of the se fin dings are con si de red, ma inly tho se re gar ding the 
ca te go ri es of sub or di na tion and co or di na tion.

Key words: con di ti o nal cla u ses, in su bor di na tion, epi ste mic stan ce, spe ech acts.

1. УВОД
1.1.ПРЕдМЕТРАдАИњЕГОвАсТРуКТуРА. Циљ овог ра да је сте да опи ше и 

из син так сич ке и се ман тич ко-праг ма тич ке пер спек ти ве ра све тли је дан тип 
кон струк ци је у срп ском је зи ку: реч је о кон струк ци ја ма ко је има ју об лик услов-
не кла у зе, али се од ти пич них услов них кла у за на функ ци о нал ном пла ну 
бит но раз ли ку ју, јер чи не за о кру жен и са мо ста лан ис каз. Та кви су нпр. иска-
зи Ако мо же те да се по ме ри те (= ‘Мо лим Вас да се по ме ри те’), Ако има те 
сит но (= ‘Мо лим Вас да ми пла ти те сит ни јим нов цем / та чан из нос’), Кад би 
бар па ла ки ша! (= ‘За и ста же лим да пад не ки ша’) и сл.

Функ ци о нал на раз гра на тост услов них кла у за до бро је по зна та и по сто ји 
зна ча јан кор пус ра до ва по све ће них раз ли чи тим ти по ви ма услов них кла у за 
(MuSIć1898;1899;1900;IvIć1983;katIčIć1984–1985;vaSIć2000;2011;dancyGI
er–trnavac2007;КОвАчЕвИћ2011;2015a;2015б;вОјвОдИћ2018;МОсКОвљЕвИћ
ПОПОвИћ2018;чудОМИРОвИћ2019 и др.). Ме ђу тим, сва ова ли те ра ту ра ба ви 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Срп ски је зик и ње го ви ре сур си: те о ри ја, опис и при ме
не, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 
(бр. 178006). Де ло ви ре зул та та овог ис тра жи ва ња прет ход но су са оп ште ни на 48. На уч ном 
са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да не, ко ји је одр жан од 13. до 15. сеп тем бра 2018. на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, и на 16. Кон фе рен ци ји Сла ви стич ке асо ци ја ци је за ког
ни тив ну лин гви сти ку (16th Sla vic Cog ni ti ve Lin gu i stics As so ci a tion Con fe ren ce), ко ја је одр жа на 
од 12. до 14. ок то бра 2019. на Уни вер зи те ту Хар вард.
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се услов ним кла у за ма ко је мо ди фи ку ју не ку дру гу син так сич ку је ди ни цу и 
са мо за јед но са њом чи не це ло вит ис каз, или слу же као огра де, ко мен та ри 
и сл., док при ме ри ма ка кве смо на ве ли – у ко ји ма су по фор ми услов не кла-
у зе за пра во оса мо ста ље не, тј. функ ци о нал но не за ви сне – до сад, ко ли ко нам 
је по зна то, ни је по све ћи ва на зна чај ни ја па жња. Из у зе так пред ста вља ис тра-
жива ње М. Про да но вић (ProdanovIć 2014), где се кон ста ту је да се са мо стал не 
услов не кла у зе по ја вљу ју са функ ци јом из ра жа ва ња зах те ва и мол бе,1 али 
се њи хо ва упо тре ба не раз ма тра де таљ ни је (в. ProdanovIć 2014: 204).

У на став ку овог одељ ка из ло жи ће мо на ла зе из до са да шњих ис тра жи-
ва ња услов них кла у за ко ји су ре ле вант ни за наш рад (1.2), из ло жи ти те о риј-
ски оквир на ко ји ће се осла ња ти на ша ана ли за (1.3–1.4) и кор пус на ком је 
ис тра жи ва ње спро ве де но (1.5). На кон то га, у одељ ку (2) са оп шти ће мо ре-
зул та те ана ли зе, у одељ ку (3) раз мо три ће мо раз ли чи та пи та ња ко ја ови ре-
зул та ти отва ра ју, а у одељ ку (4) из не ти глав не за кључ ке.

1.2. услОвНЕКлАуЗЕИТИПуслОвА/ЕПИсТЕМИчКИсТАв. Као кључ ни па ра-
ме тар у ли те ра ту ри о услов ним кла у за ма у срп ском из два ја се, пре све га, 
тип усло ва, ко ји мо же има ти раз ли чит број вред но сти: две, три или че ти ри. 
Та ко М. Ивић (1983: 146–151) раз ли ку је евен ту ал но ре а лан (ре че ни це с ако/
уко ли ко) и ире а лан услов (ре че ни це с кад(а) и да), а на ова кав при ступ осла-
ња ју се и Пи пер и Клајн (2013: 518–519) ка да услов не ре че ни це де ле на ре ал не 
и ире ал не. Три ти па усло ва раз ли ку је Ма ре тић (19633: 548–550),2 као и Ко-
ва че вић (2011;2015a;2015б). Три основ не вред но сти – ре ал ни, по тен ци јал ни 
и ире ал ни услов – раз ли ку је и По по вић (201616: 328–330), али по ми ње и евен
ту ал ни услов, ко ји се из ра жа ва са ако и по тен ци ја лом (ПОПОвИћ 201616: 329). 
Из ме ђу на ве де них дво чла них и тро чла них по де ла не ма су штин ске раз ли ке, 
јер оне дво чла не уну тар кла у за с кад(а) и да пра ве раз ли ку из ме ђу оних којe 
не ис кљу чу ју оства ре ње си ту а ци је озна че не услов ном кла у зом и оних ко је га 
ис кљу чу ју, што од го ва ра ра зли ци из ме ђу по тен ци јал ног и ире ал ног усло ва 
у тро чла ним по де ла ма.

Че ти ри рав но прав на ти па усло ва – ре ал ни, евен ту ал ни, по тен ци јал ни 
и ире ал ни – из два ја Ка ти чић (1984–1985).

Из из ло же ног се мо же за кљу чи ти да је у ли те ра ту ри до ми нант но схва-
та ње ко је у крај њем ис хо ду раз ли ку је три раз ли чи та слу ча ја – оства ре ње 
усло ва се „мо же ре ал но оче ки ва ти” (ПОПОвИћ 201616: 328, тзв. ре ал ни услов), 
са мо је те о рет ски мо гу ће, али го вор ник с њим не ра чу на (по тен ци јал ни услов) 
и оства ре ње усло ва је не мо гу ће (ире ал ни услов) – без об зи ра на то да ли се 

1 Ау тор ка, за пра во, не го во ри о мол би, не го о жал би, али се из ин стру мен та ко ји је ко ри-
шћен у ис тра жи ва њу (ProdanovIć 2014: 56) и од го во ра ко ји су до би је ни ви ди да су ис пи та ни ци 
текст ко ји је ко ри шћен као сти му лус че сто ин тер пре ти ра ли та ко да су ре а ли зо ва ли го вор ни 
чин мол бе, а не жал бе (в. нпр. ProdanovIć 2014: 159–163).

2 Пре ци зно сти ра ди, тре ба ре ћи да Ма ре тић ов де не ко ри сти тер ми не тип усло ва или 
вр ста усло ва, већ го во ри са мо о „раз ре ди ма” по год бе них ре че ни ца, и то о че ти ри та ква раз ре да. 
Реч је, ипак, о три ти па усло ва, јер ње гов пр ви, тре ћи и че твр ти раз ред од го ва ра ју оно ме што се 
тра ди ци о нал но, по угле ду на гра ма ти ке ла тин ског, на зи ва ре ал ним, по тен ци јал ним и ире ал ним 
усло вом (тим ре дом), док у Ма ре ти ћев дру ги раз ред спа да ју слу ча је ви у ко ји ма се „u ob li ku 
po god be ne re če ni ce iz ri če do ga đaj ko ji do i sta jest” (MaretIć 19633: 548), као у при ме ру Ако пи јем, 
за сво је нов це пи јем (MaretIć 19633: 548).
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три ти па усло ва из во де „ди рект но” (као што чи не Ма ре тић или По по вић) или 
се нај пре из два ја ју два основ на ти па, а за тим се уну тар дру гог раз ли ку ју по-
тен ци јал ни и ире ал ни под тип (као што чи не М. Ивић и Пи пер и Клајн). Ми 
ће мо се у овом ра ду осла ња ти на тер ми не ре ал ни, по тен ци јал ни и ире ал ни 
услов у оном зна че њу у ком се ти тер ми ни ко ри сте у тро чла ним по де ла ма, при 
че му, за раз ли ку од не ких ау то ра (katIčIć 1984–1985: 341; КОвАчЕвИћ2015а: 
186–187) у ре ал ни услов убра ја мо и кон струк ци је са ако и по тен ци ја лом, 
сле де ћи ар гу мент ко ји је ра ни је из ло же ни у при лог та квом ре ше њу (чудО
МИРОвИћ2019): да је у кон струк ци ја ма у ко ји ма је у апо до зи им пе ра тив или 
им пе ра тив на кон струк ци ја мо гу ће у про та зи упо тре би ти ако и по тен ци јал, 
али не и кад и по тен ци јал (уп. Ако би ме по тра жи ла, не ка са че ка : ??Кад би 
ме по тра жи ла, не ка са че ка, в. чудОМИРОвИћ2019: 264–265).

Раз ли ко ва ње ре ал ног усло ва, с јед не стра не, од по тен ци јал ног и ире ал ног 
узе тих за јед но, ка ко чи ни М. Ивић раз ли ко ва њем „евен ту ал но ре ал ног” и 
„ире ал ног” усло ва, од го ва ра два ма вред но сти ма ка те го ри је епи сте мич ког 
ста ва (енг. epi ste mic stan ce), ко ју је увео Фил мор (1990). Епи сте мич ки став 
мо же би ти по зи ти ван – ако го вор ник узи ма да је оства ре ње не ке тре нут но 
не ре а ли зо ва не си ту а ци је из ве сно, не у тра лан – ако ни је си гу ран да ли ће се 
си ту а ци ја оства ри ти (као код ре ал ног усло ва), или не га ти ван – ако сма тра да 
је ње но оства ре ње ма ло ве ро ват но или не мо гу ће (као код по тен ци јал ног и 
ире ал ног усло ва) (в. dancyGIer 1999: 45–46). У овом ра ду ће мо на да ље, кад 
тре ба су прот ста ви ти ре ал ни услов, с јед не стра не, по тен ци јал ном и ире ал-
ном, с дру ге, ко ри сти ти тер ми не не у тра лан и не га ти ван епи сте мич ки став, не 
са мо за то што су јед но став ни ји од оних ко је ко ри сти М. Ивић не го и за то што 
се ја сно раз ли ку ју од тра ди ци о нал них на зи ва за ти по ве усло ва, па су у том 
сми слу по год ни ји да се из бег ну по тен ци јал не тер ми но ло шке дво знач но сти.

1.3.kОНсТРуКцИјЕсАуслОвНИМКлАуЗАМАИПОјАМИНсуБОРдИНАцИјЕ. Што 
се ти че струк ту ре кон струк ци ја са за ви сним услов ним кла у за ма, у овом ра ду 
осла ња мо се на ко му ни ка тив но-гра ма тич ки при ступ ана ли зи ре че ни це (ПО
ПОвИћ 1996; 201616). То зна чи да, у на че лу, за ви сну кла у зу по сма тра мо као 
син так сич ку је ди ни цу ко ја има кон сти ту ент ску функ ци ју уну тар не ке ви ше 
је ди ни це, чи ји је струк тур ни део (та ко се, пре ма овом при сту пу, у при ме ру 
Ја ви ћу ти се ако бу дем сти гао услов на кла у за тре ти ра као део не за ви сне кла-
у зе „ја ви ти се” и уну тар ње има функ ци ју од ред бе усло ва, уп. ПОПОвИћ 201616: 
309, 328–330). (У одељ ку 3.3. ко мен та ри ше мо ма ње ти пич не слу ча је ве, у ко-
ји ма је, сма тра мо, при клад ни ји дру га чи ји трет ман.)

По ја ва да кон струк ци је са обе леж ји ма суб ор ди ни ра них је ди ни ца сти чу 
син так сич ку и ко му ни ка тив ну са мо стал ност по след њих го ди на при вла чи 
зна чај ну па жњу у ти по ло шким ис тра жи ва њи ма, на ро чи то на кон сту ди је Н. 
Еван са (evanS 2007), ко ји је ову по ја ву пр ви озна чио тер ми ном ин су бор ди на
ци ја (енг. in su bor di na tion), де фи ни шу ћи тај тер мин као „не за ви сну упо тре бу 
оно га што на пр ви по глед из гле да као фор мал но за ви сна кла у за” (evanS2007: 
367).3 Сле де ћи ова кво од ре ђе ње ин су бор ди на ци је, Кал тен бек (kaltenböck

3 У ори ги на лу: „… the main cla u se use of what, on pri ma fa cie gro unds, ap pe ar to be for mally 
sub or di na te cla u ses” (evanS 2007: 367).
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2016) по ка зу је да у ен гле ском по сто је двe основ не функ ци је ин су бор ди ни-
ра них услов них кла у за: пер фор ма тив на (ко ја, кон крет ни је, мо же би ти ди-
рек тив на, оп та тив на и екс кла ма тив на) и ела бо ра тив на (ко ја се ре а ли зу је као 
функ ци ја ко мен та ра, раз ја шње ња, про це не и сл.). 

1.4.ГОвОРНИчИНОвИИучТИвОсТ. При ли ком ана ли зе ко му ни ка тив не 
функ ци је са мо стал них („ин су бор ди ни ра них”) услов них кла у за осла ња мо се 
на те о ри ју го вор них чи но ва (auStIn1962;Searle1969), a по себ но на Сер ло ву 
кла си фи ка ци ју го вор них чи но ва (Searle1976)и по јам усло ва при клад но сти 
за из во ђе ње го вор ног чи на (auStIn1962;Searle1969:57–68). Ме ђу раз ли чи-
тим вр ста ма усло ва при клад но сти, Серл из два ја и тзв. при прем не усло ве – 
еле мен те од но са из ме ђу го вор ни ка и са го вор ни ка ко ји мо ра ју би ти ис пу ње-
ни да би го вор ни чин био при кла дан. Та ко су, на при мер, при прем ни усло ви 
за го вор ни чин обе ћа ња ови: (1) са го вор ник би ви ше во лео да го вор ник учи ни 
не го да не учи ни оно што је пред мет обе ћа ња, и го вор ник ве ру је да је та ко; 
(2) ни за го вор ни ка ни за са го вор ни ка ни је очи глед но да би го вор ник из вео 
оно што је пред мет обе ћа ња сам од се бе, тј. без обе ћа ња (в. Searle1969: 58–59).

Осим те о ри је го вор них чи но ва, за на шу ана ли зу ва жна је и те о ри ја учти-
во сти П. Бра ун и С. Ле вин со на (broWn–levInSon1987). Пре ма овој те о ри ји, 
сва ки го вор ни чин по тен ци јал но угро жа ва и го вор ни ков и са го вор ни ков 
образ, тј. на шу јав ну сли ку о се би (broWn–levInSon1987:61), и то ка ко ње-
гов по зи тив ни аспект – же љу да бу де мо при хва ће ни и да дру ги пре по зна ју 
и ува же на ше по тре бе, та ко и ње гов не га тив ни аспект – по тре бу да бу де мо 
сло бод ни и да дру ги не огра ни ча ва ју на ше по ступ ке (в. broWn–levInSon
1987:61–62). У скла ду с тим се, из ме ђу оста лих, раз ли ку ју и стра те ги је по-
зи тив не (broWn–levInSon1987:101–129) и не га тив не уч ти во сти (broWn–
levInSon1987:129–210), при че му је кључ на стра те ги ја не га тив не уч ти во сти 
тзв. кон вен ци о нал на ин ди рект ност: што је ис каз ин ди рект ни ји, до жи вља ва 
се као уч ти ви ји (в. broWn–levInSon1987:132–143).

1.5.КОРПус. Кор пус за ово ис тра жи ва ње чи ни 112 при ме ра са мо стал них 
услов них кла у за (СУК) при ку пље них из раз ли чи тих из во ра. Нај ве ћи број 
при ме ра – 96 – по ти че са ин тер не та: са фо ру ма и ди ску си о них гру па, дру-
штве них мре жа и са сај то ва раз ли чи тих елек трон ских ме ди ја, а ма њи део и 
из књи жев них де ла до ступ них на ин тер не ту. Знат но је ма њи број при ме ра 
ко је смо са ми за бе ле жи ли (9), би ло у спон та ној усме ној ко му ни ка ци ји (5) или 
у при ват ној елек трон ској ко му ни ка ци ји (4). Нај зад, до ма њег бро ја при ме ра 
(7) до шли смо и пре тра гом Елек трон ског кор пу са срп ског је зи ка (ЕКСЈ).4 
Је ди ни ца екс церп ци је би ла је са мо стал на услов на кла у за у кон тек сту, јер 
је ко му ни ка тив ну функ ци ју, а и дру ге аспек те упо тре бе СУК, као и не за ви-
сних кла у за уоп ште, мо гу ће раз ма тра ти са мо ако се узме у об зир кон текст 
у ком су упо тре бље не. 

4 Бу ду ћи да је ве ћи на при ме ра у ЕКСЈ (https://kor pus.matf.bg.ac.rs) из но ви на и дру гих 
штам па них из во ра, а кор пус sr Wac (http://nlp.ffzg.hr/re so ur ces/cor po ra/sr wac/) огра ни чен је са мо 
на до мен .rs (што ис кљу чу је дру штве не мре же, као и зна ча јан број сај то ва из ван до ме на .rs), 
опре де ли ли смо се да при ме ре пре тра жу је мо ди рект но на ин тер не ту, тим пре што су кла у зе 
ко је су пред мет овог ра да до вољ но спе ци фич не да ау то мат ска пре тра га кор пусâ не чи ни нала-
же ње гра ђе бит но лак шим од пре тра ге на ин тер не ту.
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Пре глед но сти ра ди, при ме ре на во ди мо ћи ри ли цом (при ме ре ко ји су 
из вор но на ла ти ни ци тран сли те ро ва ли смо). Уз сва ки при мер да та је скра-
ће ни ца ко јом се упу ћу је на вр сту из во ра (спи сак скра ће ни ца на ла зи се на 
кра ју ра да).

2. Ана ли за
2.1.фОРМАсАМОсТАлНИХуслОвНИХКлАуЗА. Ана ли зу фор мал них осо би на 

СУК за по че ће мо са не ко ли ко ти пич них при ме ра:
(1) Две ста, две ста пе де сет гра ма. Ако мо же те тан ко. (УК)
(2) Са да мол ба: ако би сте на про ско ми ди ји мо гли да по ме не те име С. (И-Ф)
(3) Кад би ма кар на слу тио ко ли ко je он по треб ни ји ме ни не го ја ње му у овој но ћи. 

Али већ смо на дру гој стра ни ули це [...] (И-НП)
(4) Да ми је јед ном у жи во ту до би ти сед ми цу на ло ту. (И–ДМ)
(5) Кад бих са мо знао за што је то ура ди ла... То пи та ње ће ме про го ни ти цео жи вот. 

(И-НП)
(6) Ех, да нам је да нас ен ту зи ја зам осни ва ча и до бро тво ра Но во сад ске тр го вач ке 

омла ди не. (И-ДМ)
(7) Ех, да је сре ће да ни смо ни би ли за јед но. (И-НП)
(8) Не мач ка ар ти ље ри ја ту кла је па кле но Рам, Го ри цу и Ор љак […]. Да смо бар 

има ли је дан ми тра љез! (И-КТ)
(9) [Наставак прет ход ног при ме ра.] Да je пу као бар је дан топ! (И-КТ)

(10) О, та ко сам гла дан! Да бар имам не што за је ло! (И-КТ)

Као што се из на ве де них при ме ра ви ди, СУК на фор мал ном пла ну има ју 
два бит на свој ства ка рак те ри стич на за за ви сне кла у зе:

• по чи њу ве зни ком (ако, кад или да), ко ји се не мо же из о ста ви ти ни ти 
про ме ни ти ме сто, а ка рак те ри сти чан је за раз ли чи те ти по ве за ви сних 
услов них кла у за;

• об лик пре ди ка та по ка зу је исту вр сту огра ни че ња као и код за ви сних 
услов них кла у за: са ве зни ком ако он се по ја вљу је у пре зен ту (1) и по тен-
ци ја лу (2), са ве зни ком кад са мо у по тен ци ја лу ((3), (5)), а са ве зни ком да 
у пре зен ту ((4), (6), (7), (10)) или пер фек ту ((8), (9)). 
На рав но, код ти пич них за ви сних услов них кла у за (ЗУК) мо гу ће су и 

не ке ком би на ци је ве зни ка и об ли ка пре ди ка та ко јих у на шој гра ђи не ма – 
нпр. кла у зе са ве зни ком ако и фу ту ром I или пер фек том. Oвде је, ме ђу тим, 
бит но то да све ком би на ци је ве зни ка и об ли ка пре ди ка та ко је на ла зи мо у на шој 
гра ђи од го ва ра ју не кој од ком би на ци ја ти пич них за ЗУК. Та ко при ме ри (1) 
и (2) фор мал но од го ва ра ју ЗУК за ре ал ни услов, при ме ри (3) и (4) они ма за 
по тен ци јал ни услов, а при ме ри (5)–(10) они ма за ире ал ни услов.

Тре ба при ме ти ти и то да услов не кла у зе у при ме ри ма (4), (6) и (7) пред-
ста вља ју кон струк ци је по себ ног ти па. Кон струк ци је ти па Да ми је јед ном у 
жи во ту до би ти сед ми цу (4) од ли ку ју се по се сив ним да ти вом ко јим се по 
пра ви лу упу ћу је на го вор ни ка или гру пу ко јој он при па да, гла го лом је сам/
би ти као пре ди ка том и су бјек том ре а ли зо ва ним ин фи ни тив ном гла гол ском 
је ди ни цом, за мен љи вом кон струк ци јом са да и пре зен том (уп. Да ми је јед
ном у жи во ту да до би јем сед ми цу). Иа ко је фор мал но пре ди кат ова квих кон-
струк ци ја у пре зен ту, за њи хо ву функ ци ју ва жни ји је вид гла го ла од ко јег се 
обра зу је су бје кат ска је ди ни ца не го вид и об лик пре ди ка та (за то је у ова квим 
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кон струк ци ја ма епи сте мич ки став и да ље не у тра лан, тј. услов је по тен ци-
ја лан: у при ме ри ма ти па Да ми је да јед ном до би јем сед ми цу, ни шта ви ше не 
бих тра жио го вор ник на чел но сма тра мо гу ћим да не ка да до би је на ло ту, 
ко ли ко год то ма ло ве ро ват но би ло).

Кон струк ци је ти па Да нам је да нас њи хов ен ту зи ја зам (уп. (6)) и Да је 
сре ће да ни смо ни би ли за јед но (7) од ли ку ју се ег зи стен ци јал ном кон струк-
ци јом са гла го лом је сам/би ти и су бјек том у но ми на ти ву (6) одн. ег зи стен-
ци јал ном кон струк ци јом са гла го лом је сам/би ти и су бјек том у ге ни ти ву, с 
кла у зал ном до пу ном (7). Уз то, кон струк ци ја у при ме ру (6) са др жи и по се-
сив ни да тив истог ка рак те ра као у при ме ру (4).

У ве зи с кон струк ци ја ма ка кве на ла зи мо у при ме ри ма (4), (6) и (7) тре ба 
ре ћи и то да оне, по све му су де ћи, во де по ре кло од оп та тив них да-кон струк-
ци ја, као, уо ста лом и услов не кла у зе са да уоп ште (в. ПАвлОвИћ 2013: 326–340). 
Пи пер (2007: 88–89) ова кве кон струк ци је убра ја у оп та тив не екс кла ма тив не 
ре че ни це и при ме ћу је да је код њих мо гу ће ре кон стру и са ти са др жај ти па 
‘све би би ло друк чи је’, али их не до во ди екс пли цит но у ве зу с услов ним кон-
струк ци ја ма. Има ју ћи све то у ви ду, мо же се по ста ви ти пи та ње ко ли ко је 
уоп ште оправ да но ова кве кла у зе про гла ша ва ти услов ни ма. На ше је ми шље-
ње да је сте, за то што оне у са вре ме ном је зи ку има ју сво је за ви сне ко ре ла те, 
тј. мо гу се у не из ме ње ном об ли ку по ја ви ти као ЗУК уну тар ви ше, не за ви сне 
кла у зе (уп. Да нам је да нас њи хов ен ту зи ја зам, би ло би нам мно го лак ше, Да 
ми је јед ном у жи во ту до би ти на ло тоу, све бих про бле ме ре шио и сл.), па, из 
са вре ме не пер спек ти ве, чи не део си сте ма услов них кла у за. 

По ред опи са них слич но сти са ЗУК, СУК од ли ку ју и две бит не фор мал не 
раз ли ке. Јед на је да, за раз ли ку од ЗУК, СУК не ма ју син так сич ки над ре ђе ну, 
ви шу је ди ни цу чи јој струк ту ри при па да ју: као што се из на ве де них при ме ра 
ви ди, оне се упо тре бља ва ју са мо стал но, а не као део не ке ши ре син так сич ке 
је ди ни це. Је ди но је у при ме ру (2) СУК део ши рег ис ка за, али се ни ту не би 
мо гло твр ди ти да је би ло че му струк тур но под ре ђе на, већ да је рав но прав на 
са пр вим де лом ис ка за (уп. Са да имам јед ну мол бу, а то је…).

На чел но, мо гло би се твр ди ти да је са мо стал ност кла у за ко је су пред мет 
овог ра да са мо при вид на и да су оне под ре ђе не не ком ели ди ра ном са др жа ју. 
Али та кво об ја шње ње не би би ло убе дљи во, јер у не по сред ном кон тек сту 
по пра ви лу не ма са др жа ја на осно ву ког би се прет по ста вље ни ели ди ра ни 
део струк ту ре ла ко и не дво сми сле но ре кон стру и сао. Узми мо за илу стра ци ју 
при мер (1): ако прет по ста ви мо да је упо тре бље на услов на кла у за за ви сна, с 
тим што је оста так ви ше кла у зе ели ди ран, ни је ја сно ка ко би тај ели ди ра ни 
део тач но гла сио: Ако мо же те тан ко, би ћу Вам за хва лан, или ...мо лим Вас 
да исе че те тан ко, или …зна чи ло би ми да то учи ни те, или на не ки дру ги на-
чин. Елип са обич но под ра зу ме ва да је са др жај ко ји се ели ди ра ма кар де ли-
мич но до сту пан у не по сред но прет ход ном или по то њем кон тек сту, што са 
СУК ни је слу чај. 

Осим то га, СУК се од ЗУК раз ли ку ју и по то ме што мо гу са не за ви сним 
кла у за ма фор ми ра ти спе ци фи чан тип ко ор ди на тив них кон струк ци ја:
(11) Хит но ми тре ба да се пре ве зе јед на фо те ља па ако има те сло бод но во зи ло да 

по ша ље те... (И-НП)
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(12) На жа лост, има мул ти плу скле ро зу, па ако би сте мо гли да се по мо ли те за њено 
здра вље. (И-Ф)

На чел но, мо гло би се твр ди ти да се ко ор ди на ци ја ов де не оства ру је са 
услов ном кла у зом, већ са оним што она им пли ци ра, те да се за то не мо же 
твр ди ти да се СУК ко ор ди ни ра ју с не за ви сним кла у за ма. Иа ко је ова ква ана-
ли за кон струк ци ја у при ме ри ма (11) и (12) сва ка ко мо гу ћа, сма тра мо да по сто-
је до бри ар гу мен ти и за гледиш тe ко је ов де за сту па мо (по ред оних ко је смо 
прет ход но на ве ли у при лог тврд њи да СУК ни су син так сич ки под ре ђе не 
не кој ели ди ра ној струк ту ри).5

На рав но, ова ко ин тер пре ти ра ни при ме ри (11) и (12) и да ље не би пред-
ста вља ли ти пич не слу ча је ве ко ор ди на ци је. Кључ но свој ство ко је их раз ли-
ку је од ти пич не ко ор ди на ци је не за ви сних кла у за, осим чи ње ни це да је дан 
део кон струк ци је има фор му за ви сне кла у зе, је сте ра зно род ност ко му ни катив-
них функ ци ја ко је њи хо ви де ло ви оба вља ју, јер се пр вим из во ди оба ве ште-
ње, а дру гим мол ба. То зна чи да би ов де мо гла би ти реч са мо о при ме ри ма 
спе ци фич не, хе те ро функ ци о нал не ко ор ди на ци је (PoPovIć 2003; за при ме ре 
хе те ро функ ци о нал не ко ор ди на ци је кла у за в. PoPovIć 2003: 5–6; чудОМИРОвИћ 
2015: 113–117, 157–162), тј. ко ор ди на ци је при ко јој чла но ви на по ред не кон струк-
ци је има ју раз ли чи те функ ци је, а та ко ко ор ди ни ра не кла у зе мо гу по ка зи ва-
ти од ре ђе ни сте пен функ ци о нал не аси ме три је (уп. чудОМИРОвИћ 2015: 391), 
па су ове кон струк ци је и по то ме дру га чи је од ти пич ног на по ред ног од но са. 

Но без об зи ра на то да ли се при ме ри (11) и (12) тре ти ра ју као ко ор ди-
на ци ја не за ви сне кла у зе и СУК или не, они, сма тра мо, и да ље све до че о 
спе ци фич но сти СУК у по ре ђе њу с ти пич ним ЗУК, јер се ти пич не ЗУК не 
би мо гле по ја ви ти у ова квој кон струк ци ји с на по ред ним ве зни ком а да се 
при том та ква кон струк ци ја не осе ћа као не до вр ше на (уп. нпр. – Да ли ћеш 
сти ћи на вре ме? – По зва ћу так си, па ако бу ду од мах има ли сло бод но во зи ло…, 

5 Нај пре, иа ко се мо же прет по ста ви ти да је за ин тер пре та ци ју при ме ра ка кви су (11) и 
(12) нео п ход но ре кон стру и са ти фор мал но не ре а ли зо ва ну апо до зу, чи ји би се са др жај мо гао 
фор му ли са ти као ‘мо лим Вас да по ша ље те сло бод но во зи ло’ (11) одн. ‘мо лим Вас да се по мо-
ли те за ње но здра вље’ (12) – струк ту ре у при ме ри ма (11) и (12) не ма ју ка рак тер не до вр ше но-
сти: у при ме ру (11) је сте упо тре бље на тро тач ка, али би се она мо гла за ме ни ти тач ком а да чи тав 
при мер оста не јед на ко при хва тљив, као што је, уо ста лом, слу чај с примерoм (12). Да ове струк-
ту ре ни су не до вр ше не, мо же се по ка за ти и та ко што ће мо по ку ша ти да тај им пли ци ра ни са-
др жај екс пли ци ра мо. Ако из ве де мо та кав тест, до би ја мо сле де ће ис ка зе: Хит но ми тре ба да 
се пре ве зе јед на фо те ља, па ако има те сло бод но во зи ло да по ша ље те, мо лим вас да га по ша
ље те одн. Има мул ти плу скле ро зу, па ако би сте мо гли да се по мо ли те за ње но здра вље, мо лим 
Вас да се по мо ли те. Ова кви ис ка зи, ме ђу тим, ни су са свим екви ва лент ни они ма из при ме ра 
(11) и (12), јер су ди рект ни ји од њих, а мо гу де ло ва ти и ре дун дант но. Дру гим ре чи ма, са др жај 
прет по ста вље не апо до зе у овим слу ча је ви ма не мо ра се ин тер пре ти ра ти као ели ди ра на струк-
ту ра ко ја се мо ра ре кон стру и са ти на осно ву сиг на ла не до вр ше но сти и кон тек ста (уо ста лом, 
у овим при ме ри ма и не ма ши рег кон тек ста, али је ко му ни ка тив на функ ци ја СУК упр кос то ме 
очи глед на), већ се мо же прет по ста ви ти да су се СУК у из ве сној ме ри већ кон вен ци о на ли зо-
ва ле за из ра жа ва ње овог ти па ди рек ти ва, тј. да су ре а на ли зи ра не као но си о ци ова кве, ко му ни-
ка тив не, а не кон сти ту ент ске функ ци је (в. evanS 2007 за ова кво об ја шње ње истог ти па кон-
струк ци је у ен гле ском). То им, он да, и омо гу ћа ва да се по ја ве у кон струк ци ји са на по ред ним 
ве зни ком и не за ви сном кла у зом. Да кле, им пли ци ра ни са др жај сва ка ко по сто ји као део ин тер-
пре та ци је зна че ња ис ка за, али се не мо ра сма тра ти (ели ди ра ним) де лом син так сич ке струк ту ре 
ре че ни це.
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где се тро тач ка као сиг нал не до вр ше но сти не би мо гла из о ста ви ти, а ре кон-
струк ци ју апо до зе са зна че њем ‘хо ћу / сти ћи ћу’ чи ни ну жном и кон текст 
оп штег пи та ња, ко је у струк ту ри од го во ра зах те ва еле мент са зна че њем 
по твр ђи ва ња или од ри ца ња).

2.2. Функцијe са мо стал них услов них кла у за
2.2.1.КлАуЗЕсААКО. Фор мал не спе ци фич но сти СУК ко је смо опи са ли 

у прет ход ном одељ ку ја сно су ге ри шу да се те кла у зе на функ ци о нал ном пла-
ну по на ша ју са мо стал но, као не за ви сне, иа ко има ју фор му за ви сних. У овом 
одељ ку то ће мо де таљ но про ве ри ти, по чев од при ме ра с ве зни ком ако. 
(13) Ко лон је осе тио да је на ње му, као је ди ном при сут ном зва нич ни ку гра да, да 

пре у зме си ту а ци ју у сво је ру ке. […] „Ако би сте би ли љу ба зни да се по ме ри те, 
да ме и го спо до. По ме ри те се, мо лим. По ме ри те се. Иде мо одав де, мо лим.” 
(ЕКСЈ)

(14) Уско ро у мој дом сти же ште не пе ки не зе ра, па ако би сте мо гли ма ло ви ше да 
ме упо зна те са на ра ви и ка рак те ри сти ка ма ове ра се, […] Хва ла и по здрав, 
То дор. (И-Ф)

(15) Отац Ста ни слав је про чи стио сво је гр ло. Ако смем да вас пре ки нем. Дру је 
по гле дао у ње га збу ње но. (И-КТ)

(16) Да ли је мо гу ће сту ди ра ње на не кој ру ској Вој ној ака де ми ји? Ако мо же те да 
ми ка же те све што зна те о то ме... (И-Ф)

(17) – Ја сам код ку ће, зо ви те кад год Вам од го ва ра – Ако мо же те Ви ме не да позо
ве те, из не по зна тог раз ло га те ле фон ми не до зво ља ва по зи ве. (ПЕК-ТП)

(18) Из ви ни те, све је по пу ње но. Ако мо же те не ки дру ги дан. Да нас је гу жва. (И-КТ)
(19) Сто се дам де сет... Ако има те сит но. (УК)
(20) С тим се, по што ва ни го спо ди не ми ни стре, обра ћам Ва ма са ве ли ком мол бом, 

ако би сте ме удо сто ји ли по др шке код госп. управ ни ка Об ла сне упра ве у Вар
ша ви. (И-КТ)

Ни у јед ном од на ве де них при ме ра ис так ну те услов не кла у зе не ма ју 
функ ци ју ти пич ну за за ви сне кла у зе. Ре ци мо, у при ме ру (13), кла у зом Ако 
би сте би ли љу ба зни да се по ме ри те, да ме и го спо до!, не спе ци фи ку ју се окол-
но сти под ко ји ма се мо же оства ри ти не ка рад ња, ни ти се из но се пре ми се 
ко је усло вља ва ју не ки за кљу чак, већ се из во ди са мо ста лан и за о кру жен го-
вор ни чин – при сут ни ма се упу ћу је мол ба.6 Слич но то ме, у при ме ру (17) 
го вор ни ца ис так ну том кла у зом не пре ци зи ра окол но сти ко је омо гу ћа ва ју да 
те ле фон не до зво ља ва по зи ве, већ зах те ва од са го вор ни ка да не што учи ни, 
док на ста вак ис ка за до но си обра зло же ње за та кав (по себ но уч тив) зах тев. Или, 
у при ме ру (19), кла у зом Ако има те сит но не из но си се услов под ко јим це на 
из но си 170 (та це на, на рав но, не за ви си од то га има ли са го вор ник сит но или 
не), већ мол ба му ште ри ји да пла ти та чан из нос. Исто ва жи и у оста лим при-

6 Ре че ни ца ко ја сле ди у на став ку – По ме ри те се – фор мал но би се мо гла тре ти ра ти као 
пар це ли са на апо до за, али је убе дљи ви је тре ти ра ти је као за се бан ди рек тив, бу ду ћи да би СУК 
у да том при ме ру би ла мо гу ћа и ин тер пре ти ра ла би се на пот пу но исти на чин и са ре че ни цом 
По ме ри те се и без ње. Дру гим ре чи ма, ре че ни це Ако би сте би ли љу ба зни да се по ме ри те, 
да ме и го спо до. По ме ри те се, мо лим, тре ба ло би, сма тра мо, тре ти ра ти као два ди рек ти ва, од 
ко јих је пр ви уз др жа ни ји и уч ти ви ји, а дру ги ди рект ни ји, а не као је дан ди рек тив (чи ја се ре а-
ли за ци ја усло вља ва по сто ја њем мо гућ но сти да се са го вор ни ци по ме ре).



107СА МО СТАЛ НЕ УСЛОВ НЕ КЛА У ЗЕ: МЕ ЂУ ЗА ВИ СНОСТ ГРА МА ТИ КЕ И ПРАГ МА ТИ КЕ

ме ри ма – у сви ма ис так ну та кла у за има ко му ни ка тив ну (а не кон сти ту ент ску) 
функ ци ју и кон сти ту и ше го вор ни чин, и то, у свим слу ча је ви ма, ди рек тив. 

По то ме што не спе ци фи ку ју усло ве под ко ји ма се ре а ли зу је не ка дру-
га си ту а ци ја, ова кве кла у зе срод не су услов ним кла у за ма с не кон се ку тив ном 
апо до зом (vaSIć 2000; в. и vaSIć 2011) – по себ ном ти пу услов них кла у за за ко је 
је ка рак те ри стич но да из ме ђу про та зе и апо до зе не ма ди рект не ка у зал не 
за ви сно сти (Ако хо ћеш да те ле фо ни раш, те ле фон је у пред со бљу, Ако је он па
ме тан, он да сам ја Би змарк и сл., уп. vaSIć 2000: 180, 182). Ипак, од ова квих 
кла у за СУК се бит но раз ли ку ју по то ме што се уо би ча је но ре а ли зу ју без ика-
кве над ре ђе не струк ту ре и са мо стал но кон сти ту и шу ис каз ти па ди рек ти ва. 
Осим то га, кад би у при ме ри ма (13)–(20) апо до за по сто ја ла, из ме ђу ње и са-
др жа ја услов не кла у за по сто ја ла би ја сна и ди рект на ка у зал на ве за (уп. Ако 
има те сит но, дај те ми, где пр ви део ви ше ни је СУК, не го ЗУК ко ја спе ци-
фи ку је услов под ко јим се мо же ре а ли зо ва ти си ту а ци ја да ва ња), што код кла-
у за с не кон се ку тив ном апо до зом ни је слу чај.

Да СУК кон сти ту и шу го вор ни чин, ви ди се и по то ме што би у свим 
при ме ри ма нај бли жа па ра фра за ис так ну тих кла у за би ла – не за ви сна кла у за 
са гла го ли ма ти па мо ли ти, же ле ти или хте ти: Ако би сте би ли љу ба зни да 
се по ме ри те… → Мо лим вас да се по ме ри те… (13); … па ако би сте мо гли 
ма ло ви ше да ме упо зна те са на ра ви и ка рак те ри сти ка ма ове ра се → … па 
вас мо лим да ме упо зна те… (14); Ако смем да вас пре ки нем → Хтео бих да 
вас пре ки нем (15); Ако мо же те да ми ка же те све о то ме → Мо лим вас / Же
лео бих да ми ка же те све о то ме (16) итд.

Пре ма Сер лу (Searle1976: 11), ило ку ци о на по ен та ди рек ти ва је сте да 
тре ба да иза зо ву / под стак ну са го вор ни ко ву ак ци ју. При том, у на шим при ме-
ри ма ни је реч о би ло ка квом ти пу ди рек ти ва, већ увек о ди рек ти ви ма ко ји 
су фор му ли са ни по себ но уч ти во, па би смо их мо гли од ре ди ти као мол бе 
или, још пре ци зни је, уч ти ве мол бе. 

Го во ре ћи из пер спек ти ве те о ри је уч ти во сти (broWn–levInSon1987), 
ов де го вор ник, ис ти чу ћи хи по те тич ност си ту а ци је упо тре бом услов не кон-
струк ци је, чи ни сво ју мол бу ин ди рект ни јом не го што би би ла да услов на 
кон струк ци ја ни је упо тре бље на. А исти ефе кат има и упо тре ба по тен ци ја ла, 
као и мо дал не кон струк ци је. Сва на ве де на сред ства мо гу се, при том, комби-
но ва ти, па се та ко у на ве де ним при ме ри ма ин ди рект ност по сти же:

• са мо упо тре бом услов не кон струк ци је, у при ме ру (19);
• услов ном кон струк ци јом и по тен ци ја лом ((13), (20));
• услов ном кон струк ци јом и мо да ли зо ва ним пре ди ка том, при че му је 

мо дал ни гла гол у пре зен ту ((15)–(18));
• услов ном кон струк ци јом и мо да ли зо ва ним пре ди ка том, при че му је 

мо дал ни гла гол у по тен ци ја лу (14).
Од 112 при ме ра СУК у на шем ма те ри ја лу, њих 48 је са ве зни ком ако и 

функ ци јом из ра жа ва ња уч ти ве мол бе. Ме ђу њи ма, 39 су при ме ри мо да ли-
зо ва них кла у за, са мо дал ним гла го лом у пре зен ту (32) или по тен ци ја лу (7), 
у шест при ме ра реч је о кла у за ма с пу но знач ним не свр ше ним гла го лом као 
пре ди ка том, у пре зен ту (5) или по тен ци ја лу (1), а у три слу ча ја на ла зи мо 
кла у зе с ко пу ла тив ним пре ди ка том (у сва три слу ча ја ко пу ла тив ни гла гол 
је у по тен ци ја лу). 
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Од свих на ве де них сред ста ва, чи ни се да ин ди рект но сти ис ка за нај ви ше 
до при но си фор ма услов не кон струк ци је, јер та ко фор ми ра ни ис ка зи де лу ју 
ин ди рект ни је (и, са мим тим, уч ти ви је) од од го ва ра ју ћих ва ри јан ти без услов-
не кон струк ци је. Дру гим ре чи ма: Ако има те… уч ти ви је је од Има те ли?, 
Ако би сте мо гли… уч ти ви је је од Да ли би сте мо гли…? итд. На рав но, кад се 
услов на кон струк ци ја оста ви по стра ни, мо да ли зо ва ни пре ди кат чи ни ис каз 
ин ди рект ни јим од ко пу ла тив ног или про стог гла гол ског пре ди ка та, а об лик 
по тен ци ја ла до при но си ин ди рект но сти ви ше не го пре зент. На тај на чин се 
уну тар кла се СУК фор ми ра ска ла ин ди рект но сти, та ко да су нај ин ди рект-
ни је оне СУК са мо да ли зо ва ним пре ди ка том и мо дал ним гла го лом у по тен-
ци ја лу, а нај ма ње ин ди рект не оне с ко пу ла тив ним или про стим гла гол ским 
пре ди ка том у пре зен ту.

Сто га, за кљу чу ју ћи овај оде љак, мо же мо ре ћи да је функ ци ја СУК са 
ве зни ком ако да из ра зе по себ но уч ти ву мол бу, а на ве де ни при ме ри су ге ри шу 
и ко је су ти пич не окол но сти у ко ји ма се оне ко ри сте: реч је или о то ме да 
из ме ђу са го вор ни ка по сто ји ве ли ка дис тан ца, јер го вор ник не зна са го вор-
ни ков иден ти тет ((14), (16)), или о то ме да по сто ји аси ме три ја мо ћи ((19), (20), 
а слич но је и с при ме ром (17), где је реч о раз го во ру из ме ђу про фе со ра и ње-
го ве не ка да шње сту дент ки ње). А осим дис тан це, би тан фак тор је, на рав но, 
и фор мал ност си ту а ци је (в. при ме ре (13) и (20)). Реч је, да кле, о фак то ри ма 
ко ји су у ли те ра ту ри већ иден ти фи ко ва ни као бит ни за из бор из ме ђу раз ли-
чи тих на чи на обра ћа ња (в. radovanovIć 1986).

2.2.2.КлАуЗЕсАКАдИдА. За раз ли ку од СУК са ве зни ком ако, СУК 
са ве зни ци ма кад и да има ју ило ку ци о ну сна гу екс пре си ва. Раз мо три мо нај-
пре при ме ре са свр ше ним гла го лом у пре ди ка ту одн. су бје кат ској је ди ни ци, 
тј. оне ко ји по фор ми од го ва ра ју ЗУК за по тен ци јал ни услов.
(21) „На рав но. Имаш пет на ест го ди на. По пе ла си се че тр на ест спра то ва…“ […] 

„Кад би ме ма кар јед ном пу сти ла да оба вим сво је днев не ду жно сти не раз ми
шља ју ћи о то ме шта ћеш сле де ће да на пра виш.“ (И-ДМ)

(22) Ве руј ми да ја не мо гу да дам то ли ке па ре, кад би смо не ка ко про шли јеф ти
ни је. (И-Ф)

(23) Шта нам то вре ди кад не ма мо чи ме да об ра ђу је мо зе мљу. Кад би нам не ко по
мо гао да за пр ву ру ку ку пи мо ба рем фре зу за об ра ду зе мље. Ко шта око 8.000 
ку на или 1.100 евра. (И-НП)

(24) Да ми је да јед ном отво ре не ки сајт на ко ме ће пи са ти са мо про вје ре не ин фор
ма ци је, па ма кар сва ку но ву че као по пу них 7 да на. (И-НП)

(25) Да ми је да ви дим сво је ха љи не у па ри ским из ло зи ма (И-НП)
(26) У Ср би ји не ма “на рав но” и “не при ли чи”. :D Не мо жеш ти кон тро ли са ти де цу. 

Да ми је да јед ном у жи во ту одем на вен ча ње без смо ре не де це ко ја ври ште, 
бу ше ба ло не, тр че ис под сто ла и за вла че се сву да […] (И-Ф)

Ило ку ци о на по ен та екс пре си ва је сте да из ра зе од ре ђе но емо тив но ста-
ње, а у свим на ве де ним при ме ри ма то емо тив но ста ње мо гло би се од ре ди ти 
као же ља – у свим слу ча је ви ма СУК озна ча ва хи по те тич ку си ту а ци ју ко ја 
има сле де ће бит не ка рак те ри сти ке: (1) го вор ни ку је ве о ма ста ло да се та си-
ту а ци ја оства ри; (2) ње но оства ре ње ни је под го вор ни ко вом кон тро лом; (3) 
го вор ник ње но оства ре ње сма тра ма ло ве ро ват ним, али не и не мо гу ћим. 
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При том, же ља за оства ре њем хи по те тич ке си ту а ци је ни је ну жно усме ре на 
на ту си ту а ци ју као та кву, већ на не ко ста ње ко је би ње ним оства ре њем било 
омо гу ће но или ди рект но про у зро ко ва но, што зна чи да СУК у овим слу ча је-
ви ма за др жа ва ју не што од сво је из вор но услов не се ман ти ке.7 Та ко, ре ци мо, 
у при ме ру (24), го вор ни ко ва же ља ни је усме ре на про сто на то да по ме ну ти 
сајт на ста не, не го да, прет по ста вља мо, уште ди вре ме и енер ги ју ко је са да 
тро ши у по тра зи за про ве ре ним ин фор ма ци ја ма.

У ве зи с пр вом ка рак те ри сти ком тре ба при ме ти ти да су ова кве СУК по-
себ но екс пре сив не, што се ла ко уо ча ва кад се упо ре де са екви ва лент ним оба-
ве штај ним ре че ни ца ма с гла го лом же ле ти: Кад би ме ма кар пу сти ла да… 
екс пре сив ни је је од Же лим да ме ма кар пу сти да…, а Да ми је да ви дим сво је 
ха љи не у… упа дљи во је екс пре сив ни је од Же лим да ви дим сво је ха љи не у… 
У овом по гле ду ме ђу ана ли зи ра ним СУК уо ча ва мо два под ти па. Код оних 
са кад екс пре сив ност је обич но по ја ча на не ким из ра зом за ума њи ва ње; у на-
шим при ме ри ма то су ма кар (21) и ба рем (23). Ова квим сред стви ма го вор ник 
при вид но ума њу је „на ме та ње”, тј. пред ста вља сво ју же љу као ре ла тив но 
скром ну (‘Не тра жим мно го, не го са мо ово ли ко…’). Али, иа ко екс пре сив не, 
ова кве СУК са кад и да ље су ма ње екс пре сив не од оних са ве зни ком да, ка кве 
има мо у при ме ри ма (24)–(26), где спе ци фич на кон струк ци ја са по се сив ним 
да ти вом чи ни ис каз по себ но екс пре сив ним. 

На тре ће бит но свој ство ова квих СУК – да го вор ник оства ре ње же ље 
сма тра ма ло ве ро ват ним – упу ћу је, по ред, на рав но, то га што по фор ми од го-
ва ра ју ЗУК за по тен ци јал ни услов, и че ста упо тре ба нео д ре ђе них за ме ни ца 
и за ме нич ких при ло га. На и ме, же ље на си ту а ци ја је че сто то ли ко да ле ко од 
оства ре ња да го вор ник уоп ште не ма ја сну иде ју о то ме ко би je и ка ко мо гао 
ре а ли зо ва ти, па ти еле мен ти хи по те тич ке си ту а ци је оста ју нео д ре ђе ни: уп. 
…кад би смо не ка ко про шли јеф ти ни је (22); Кад би нам не ко по мо гао… (23); 
да јед ном отво ре не ки сајт (24).

Ило ку ци о ну сна гу екс пре си ва има ју и СУК ко је по фор ми од го ва ра ју 
ЗУК за ире ал ни услов:
(27) Кад бих са мо знао за што је то ура ди ла... То пи та ње ће ме про го ни ти цео жи-

вот. (И-НП)
(28) Ја сам ов де са свим са ма, ах кад би са мо мо гла би ти крај те бе. (И-ЛБ)
(29) Кад бих са мо мо гла да гле дам сво ју про шлост као филм, да се сме јем, пла чем 

и вра тим у не ка дру га вре ме на... (И-ЛБ)
(30) Фан та стич на пи сма, не ма бо ље! (а) Кад би бар сви му шки би ли та ко ро ман тич

ни и (б) кад се не би сра ми ли сво јих осје ћа ја...ја још че кам да ми је не ки от пје ва..... 
(И-Ф)

(31) Ех, да нам је да нас ен ту зи ја зам осни ва ча и до бро тво ра Но во сад ске тр го вач ке 
омла ди не. (И-ДМ)

(32) Не за ме рам ни ко ме ни шта, да је сре ће да се ра ду је мо свад би и уну че ту, а не 
ова ко... (И-НП)

(33) КР СТИЋ И ТЕ О ДО СИЋ: Да нам је ви ше та квих као Бог да но вић! (И-НП)

7 Ду гу је мо за хвал ност јед ном од ано ним них ре цен зе на та овог ра да ко ји нам је скре нуо 
па жњу на ово свој ство СУК са кад и да.
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Иа ко је и ов де, као и у при ме ри ма (21)–(26), реч о екс пре си ви ма, у 
при ме ри ма из ове гру пе у пи та њу је дру га чи ји тип екс пре си ва. За же ље је, 
ви де ли смо, кључ но да го вор ник (1) же ли да се хи по те тич ка си ту а ци ја 
оства ри; (2) ње но оства ре ње ни је под ње го вом кон тро лом; и (3) сма тра 
ње но оства ре ње на чел но мо гу ћим, иа ко не и ве ро ват ним. За екс пре си ве из 
при ме ра (27)–(33) ва же пр ва два свој ства, али не и тре ће. Та ко би, у при-
ме ру (27), го вор ник же лео да ње го ва ве ре ни ца ни је из вр ши ла са мо у би ство, 
али оства ре ње те хи по те тич ке си ту а ци је, по при ро ди ства ри, ни је мо гу ће. 
Слич но то ме, и у оста лим при ме ри ма, оно што го вор ник из но си као пред-
мет сво је же ље ни је оства ри во. Сто га се при ме ри из гру пе (27)–(33) не 
мо гу озна чи ти са мо као же ље, јер је за же љу ну жно да го вор ник ње но 
оства ре ње сма тра ма кар те о рет ски мо гу ћим, већ је њи хо ву ило ку ци о ну 
сна гу при клад ни је од ре ди ти као ла мент – го вор ник хи по те тич ку си ту а-
ци ју у СУК не из но си за то што се на да да би се она не ка да мо гла оства ри-
ти, већ да би по ка зао ко ли ко га не мо гућ ност ње ног оства ре ња емо тив но 
по га ђа. 

Овај оде љак за кљу чу је мо гру пом при ме ра са сло же ним пре ди ка том у 
ко ме је пу но знач ни гла гол свр ше ног ви да.
(34) По сли је под не смо кре ну ли пре ма Хер це го ви ни, ни смо пу но при ча ли, ипак 

је умор учи нио сво је, са мо се чуо ко мен тар. Ех, кад би смо мо гли још ма ло 
оста ти. (И)

(35) Ми са иде да ље. Ал та же ља ми не да ми ра.. Кад бих мо гла, ма кар ма ло ући у 
тај све ти храм. (И-Ф)

(36) Овај се мно го на му чио око свог ку ку ру за – ре че јед на – а ку ку руз му се су ши. 
Кад би смо мо гле не ка ко да му по мог не мо! – […] Шта мо жеш ти да учи ниш? – 
На рав но, не мо гу мно го […] али учи ни ћу ко ли ко мо гу. (И-ЛБ)

Чи ни се да су у ова квим слу ча је ви ма на чел но мо гу ће обе ин тер пре-
та ци је – и да је у пи та њу же ља и да је у пи та њу ла мент. Ова по тен ци јал на 
дво знач ност до ла зи отуд што је код услов них кла у за са кад и да за раз ли-
ко ва ње по тен ци јал ног од ире ал ног усло ва кљу чан вид гла го ла у пре ди ка ту 
– кад је пре ди кат свр ше ни гла гол, услов је по тен ци ја лан, а кад је не свр шен, 
услов је ире а лан. Но вид сло же ног пре ди ка та са гла го лом мо ћи и свр ше ним 
пу но знач ним де лом ни је ла ко јед но знач но од ре ди ти – с јед не стра не, мо-
дал ни гла гол мо ћи, ко ји је син так сич ки цен тар мо дал не кон струк ци је, 
на чел но је не свр шен; с дру ге стра не, иа ко функ ци о ни ше као до пу на мо дал-
ном гла го лу, пу но знач ни гла гол је се ман тич ко сре ди ште мо дал не кон струк-
ци је, а он је свр шен. Ово двој ство, чи ни се, омо гу ћа ва да се ова кве кон-
струк ци је ин тер пре ти ра ју и на је дан и на дру ги на чин. Та ко у при ме ри ма 
(34) и (35) кон текст (а у при ме ру (34) по себ но уз вик ех), су ге ри ше да је у 
пи та њу ла мент, док се у при ме ру (36) из на став ка ви ди да го вор ни ца сма-
тра да је ма кар не ка ква по моћ ипак мо гу ћа, па је у том слу ча ју пре реч о 
же љи не го о ла мен ту. 

Од нос фор ме и функ ци је СУК ре зи ми ра мо у сле де ћој та бе ли.
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Та бе ла 1. Фор ма и функ ци ја са мо стал них услов них кла у за.

фОРМА фуНКцИјА ПРИМЕРИИ 
НАПОМЕНЕ

вЕЗНИК ТИППРЕдИКАТА,ОБлИКИвИдГлАГОлА

а ко 

ко пу ла тив ни пред. с ко пу лом у по тен ци ја лу8

уч ти ва  
мол ба

(13)
прост. гл. пре ди кат, пре зент, не сврш. гл. (11), (19)
прост гл. пре ди кат, по тен ци јал, сврш. гл. (20)
мод. гл. у пре зен ту + свр ше ни пу нозн. гл. (15)–(17)
мод. гл. у по тен ци ја лу + свр ше ни пу нозн. гл. (2), (14)
мод. гл. у пре зен ту без пу но знач ног гла го ла (1), (18)

кад прост. гл. пре ди кат, по тен ци јал, сврш. гл.
же ља

(3), (21)–(23)
да ег зист. кон стр. с по сес. да ти вом; сврш. гл. у субј. јед. (24)–(26)

кад мод. гл. у по тен ци ја лу + свр ше ни пу нозн. гл. же ља /  
ла мент (34)–(36)

кад 

ко пу ла тив ни пред. с ко пу лом у по тен ци ја лу 

ла мент

(30a)
прост гл. пре ди кат, по тен ци јал, не сврш. гл. (5), (27), (30б)
мод. гл. у по тен ци ја лу + не сврш. пу нозн. гл. (29)
мод. гл. + коп. кон струк ци ја (28)

да 
ег зист. кон стр. с по сес. да ти вом (4), (6), (31), (33)
ег зист. кон стр. с ген.; не сврш. гл. у субј. јед. (7), (32)
прост. гл. пре ди кат у пер фек ту (8), (9)

3. О до би је ним ре зул та ти ма
3.1.ГРАМАТИКАИПРАГМАТИКАсАМОсТАлНИХуслОвНИХКлАуЗА. Ка ко се ви ди 

из ана ли зе спро ве де не у одељ ку 2, кла у зе ко је су пред мет овог ис тра жи ва ња 
бит но се раз ли ку ју од ти пич них ЗУК на функ ци о нал ном пла ну: иа ко има ју 
фор му ЗУК, оне су ко му ни ка тив но са мо стал не и кон сти ту и шу за себ не го-
вор не чи но ве – уч ти ве мол бе, же ље одн. ла мен та. По ста вља се пи та ње шта 
ле жи у осно ви ова квог функ ци о нал ног про ши ре ња, тј. ин су бор ди на ци је. Да 
би смо на то пи та ње од го во ри ли, тре ба раз мо три ти свој ства ти пич них пред-
став ни ка кон струк ци ја о ко ји ма ов де го во ри мо: за ви сних услов них кла у за, 
с јед не стра не, и не за ви сних кла у за ко је има ју функ ци ју ди рек ти ва одн. 
екс пре си ва, с дру ге стра не, и ви де ти шта је то што је овим кон струк ци ја ма 
за јед нич ко. 

 Кључ но за јед нич ко свој ство, сма тра мо, на ла зи се на се ман тич ком пла-
ну. На и ме, и за ви сне услов не кла у зе и не за ви сне кла у зе ко ји ма се ре а ли зу ју 
ти пич ни ди рек ти ви и екс пре си ви (а то су за по вед не и жељ не не за ви сне кла-
у зе) озна ча ва ју си ту а ци је ко је су ну жно хи по те тич ке: си ту а ци ја ЗУК у тре-
нут ку го во ра ни је ре а ли зо ва на, не го се са мо мо же (или се мо гла) ре а ли зо-
ва ти, а исто ва жи и за си ту а ци је озна че не за по вед ним и жељ ним не за ви сним 

8 На чел но, мо гу ће је за ми сли ти и при ме ре с ко пу лом у пре зен ту (уп. нпр. До бар дан. 
Ако сте вољ ни да ме са слу ша те), али у на шем кор пу су не ма по твр да за ову ва ри јан ту.
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кла у за ма. При том, хи по те тич ност ЗУК увек под ра зу ме ва и не у тра лан или 
не га ти ван епи сте мич ки став: го вор ник или не зна да ли ће се хи по те тич ка 
си ту а ци ја оства ри ти, или је уве рен да је она ма ло ве ро ват на или чак не мо-
гу ћа. Ова ква хи по те тич ност омо гу ћу је кон струк ци ја ма са кон сти ту ент ском 
функ ци јом, као што су ЗУК, да се функ ци о нал но оса мо ста ле и до би ју ко му-
ни ка тив ну функ ци ју, и то пре све га у оним кон тек сти ма у ко ји ма го вор ник 
же ли да из ве де ди рек тив или екс пре сив над чи јом ре а ли за ци јом, као што је 
у ли те ра ту ри већ по ка за но на ма те ри ја лу из ен гле ског (kaltenböck2016:
349,350), или не ма кон тро лу (као код екс пре си ва) или је има са мо де ли мич-
но (као код ди рек ти ва). У од го ва ра ју ћим окол но сти ма, да кле, праг ма тич ки 
фак то ри омо гу ћа ва ју кон струк ци ја ма са фор мом ЗУК да пре ва зи ђу уо би ча-
је на огра ни че ња сво је гра ма тич ке фор ме и пре у зму функ ци ју ти пич ну за 
кон струк ци је дру га чи јег ти па.

Но опи са ни зна чај праг ма тич ких фак то ра има и сво ја огра ни че ња. Као 
што се ви ди из та бе ле 1, иа ко су СУК функ ци о нал но са мо стал не, ин су бор-
ди ни ра не, по сто ји ја сна ве за из ме ђу њи хо ве фор ме и функ ци је. Или, дру гим 
ре чи ма, ин су бор ди на ци ја ЗУК не да је увек исте ре зул та те: јед ни ма од њих 
из ра жа ва ју се ди рек ти ви, и то по себ но уч ти ве мол бе, а дру ги ма два бли ска 
али ипак раз ли чи та ти па екс пре си ва – же ље и ла мен ти. Ова раз ли ка у очи-
глед ној је ве зи са њи хо вом фор мом: СУК са функ ци јом уч ти ве мол бе има ју 
фор му ЗУК за ре ал ни услов, а СУК са функ ци ја ма же ље и ла мен та – фор му 
услов них кла у за за по тен ци јал ни одн. ире ал ни услов (тим ре дом). А раз лог 
за ово је у ти пу епи сте мич ког ста ва ко ји им пли ци ра ју раз ли чи те под вр сте 
ЗУК: оне са ве зни ком ако и од го ва ра ју ћим гла гол ским об ли ком им пли ци-
ра ју не у тра лан епи сте мич ки став, а оне са ве зни ци ма кад и да – не га ти ван 
епи сте мич ки став. Ово пак ко ре спон ди ра са на чел ном раз ли ком из ме ђу ди-
рек ти ва и екс пре си ва, ко ја је ја сно фор му ли са на у те о ри ји го вор них чи но ва. 
Пре ма овој те о ри ји, је дан од при прем них усло ва (в. оде љак 1.4) ко ји ва жи за 
зах те ве, па са мим тим и за мол бе, као њи хо ву уч ти ви ју вер зи ју, је сте тај да 
го вор ник ве ру је да са го вор ник мо же ре а ли зо ва ти ње гов зах тев (Searle 1969: 
66). Код же ља је пак та уве ре ност сла би ја, а код ла ме на та је уоп ште не ма, 
при че му ни код јед них ни код дру гих ило ку ци о на по ен та ни је у на сто ја њу 
да се по стиг не оства ре ње хи по те тич ке си ту а ци је, не го у из ра жа ва њу емо тив-
ног ста ња ко је је ре зул тат ње не нео ства ре но сти.

Има ју ћи све ово на уму, по ка зу је се као са свим оче ки ва но да се ЗУК 
ко је им пли ци ра ју не у тра лан епи сте мич ки став кон вен ци о на ли зу ју баш за 
из во ђе ње мол би, а ЗУК ко је им пли ци ра ју не га ти ван епи сте мич ки став за 
из во ђе ње же ља и ла ме на та, и то: оне ко је оста вља ју мо гућ ност да се хи по те-
тич ка си ту а ци ја оства ри (тј. оне са фор мом ЗУК за по тен ци јал ни услов) – за 
из во ђе ње же ља, а оне ко је не оста вља ју ни та кву те о рет ску мо гућ ност (тј. 
оне са фор мом ЗУК за ире ал ни услов) – за из во ђе ње ла ме на та. 

Пре ма то ме, иа ко про цес ин су бор ди на ци је ЗУК под ра зу ме ва да праг-
ма тич ки фак то ри над вла да ва ју гра ма тич ке, ова за ви сност је уза јам на, јер је 
ко му ни ка тив на функ ци ја СУК и да ље од ре ђе на гра ма тич ким фак то ри ма, 
тј. епи сте мич ким ста вом ко ји гра ма тич ка обе леж ја по пут суб ор ди на то ра и 
гла гол ског об ли ка обе ле жа ва ју.
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Пре не го што за кљу чи мо овај оде љак, тре ба при ме ти ти да, иа ко на чел но 
сви ти по ви ЗУК има ју од го ва ра ју ће СУК, ме ђу њи ма у овом по гле ду по сто ји 
из ве сна аси ме три ја. На и ме, са мо се код ЗУК за ре ал ни услов, тј. оних са ако, 
ин су бор ди на ци ја од ви ја пот пу но ре гу лар но, та ко да ме ђу СУК на ла зи мо 
зна ча јан број оних ко ји има ју фор му ти пич них ЗУК за ре ал ни услов. За раз-
ли ку од то га, СУК са кад ко ји ма се из ра жа ва же ља има ју фор му од го ва ра ју-
ћих ЗУК, али по пра ви лу са др же и не ки из раз за ума њи ва ње (бар(ем), ма кар, 
са мо) и(ли) не ки мар кер нео д ре ђе но сти (не ко, не ки, не ка ко и сл.), а СУК са да 
нај че шће има ју спе ци фич ну кон струк ци ју са по се сив ним да ти вом или ег-
зи стен ци јал ним гла го лом и исто риј ски се мо гу до ве сти у ве зу са оп та тив ном 
да-кон струк ци јом, док су, бар у на шој гра ђи, вр ло рет ки при ме ри са фор мом 
нај ти пич ни јом за ЗУК са да; шта ви ше, на ла зи мо са мо три та ква при ме ра (у 
два слу ча ја са да и пер фек том, а у јед ном са да и пре зен том, уп. при ме ре 
(8)–(10)).

3.2.суБОРдИНАцИјАИКООРдИНАцИјАуРАЗвОјНОјПЕРсПЕКТИвИ. У лин гви-
стич кој ли те ра ту ри углав ном по сто ји са гла сност да у ди ја хро ном раз во ју 
ко ор ди на ци ја по пра ви лу прет хо ди суб ор ди на ци ји (в. ПАвлОвИћ 2013: 295–
298). Из те пер спек ти ве ин су бор ди на ци ја услов них кла у за, ка ко је већ при-
ме ће но (kaltenböck2016:342–343), пред ста вља обр нут про цес, јер ту суб-
ор ди ни ра не кон струк ци је пред ста вља ју из вор из ког се раз ви ја ју функ ци о-
нал но не за ви сне кла у зе. Ово, на рав но, не ва жи за да-кла у зе с по се сив ним 
да ти вом и(ли) ег зи стен ци јал ном кон струк ци јом, јер оне из вор но и ни су 
за ви сне (в. оде љак 2.1). 

3.3.сАМОсТАлНЕуслОвНЕКлАуЗЕ,ПРОТОТИПсКАОРГАНИЗАцИјАГРАМАТИчКИХ
КАТЕГОРИјАИсуБОРдИНАцИјсКОКООРдИНАцИјсКИКОНТИНууМ. Чи ње ни ца да се 
кла у зе са фор мом ЗУК мо гу упо тре би ти са мо стал но, тј. са ко му ни ка тив ном 
функ ци јом, отва ра пи та ње ста ту са ка те го ри је услов них кла у за: ако су услов-
не кла у зе ис кљу чи во за ви сне, он да СУК уоп ште не би тре ба ло сма тра ти 
услов ни ма, већ под вр ста ма од го ва ра ју ћих не за ви сних ре че ни ца, а то су за-
по вед не (за СУК са ако) одн. жељ не (за СУК са кад и да). А ако оне је су услов-
не, он да ка те го ри ју услов них кла у за тре ба ре де фи ни са ти, тј. тре ба ло би отво-
ри ти мо гућ ност да у њу спа да ју и кла у зе ко је ни су за ви сне. 

Пр во ре ше ње – да ис пи ти ва не кла у зе про сто из дво ји мо из кла се услов-
них кла у за и тре ти ра мо као под вр сте за по вед них одн. жељ них ре че ни ца – 
има сво је пред но сти: ти ме се чу ва хо мо ге ност већ уста но вље не ка те го ри је 
услов них кла у за као ну жно за ви сних. Ме ђу тим, ти ме гра ма тич ки опис гу би 
на ве ро до стој но сти: пот пу ним из два ја њем – тер ми но ло шким и так со ном ским 
– ис пи ти ва них кла у за из кла се услов них кла у за за не ма ру је се њи хо ва очи-
глед на слич ност са (ти пич ним) услов ним кла у за ма: оне има ју исту уну тра-
шњу струк ту ру и озна ча ва ју хи по те тич ку си ту а ци ју чи ја ре а ли за ци ја за 
го вор ни ка или ни је из ве сно мо гу ћа или је из ве сно не мо гу ћа. То зна чи да би 
оп ти ма лан опис под ра зу ме вао дру го ре ше ње – оно ко је не за не ма ру је ни 
бит не функ ци о нал не раз ли ке из ме ђу ЗУК и СУК, али ни њи хо ве фор мал не 
и се ман тич ке слич но сти.

Та кав опис, да кле, под ра зу ме вао би да ка те го ри ју услов них кла у за – као, 
уо ста лом, и дру ге гра ма тич ке ка те го ри је – не тре ти ра мо као хо мо ге ни скуп 
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чла но ва ко ји де ле сва кри те ри јал на свој ства, већ као про то тип ски ор га ни-
зо ва ну ка те го ри ју (в. taylor 2003). Је згро те ка те го ри је чи ни ле би, на рав но, 
ти пич не ЗУК – за ви сне кла у зе ко ји ма се спе ци фи ку ју окол но сти под ко ји ма 
се не што мо же до го ди ти одн. пре ми се под ко ји ма се не што мо же за кљу чи ти, 
али би се на ње ној пе ри фе ри ји на шле и кла у зе ко је су пред мет овог ра да. 
Ти ме се, да кле, схва та ње ка те го ри је услов них кла у за не ме ња ра ди кал но, јер 
су оне без сум ње ти пич но за ви сне, већ се омо гу ћа ва да се у њој на ђу и они 
ре ђи и ма ње ти пич ни пред став ни ци ко ји то ни су. Уо ста лом, у том по гле ду 
се кла са услов них кла у за не раз ли ку је су штин ски од не ких дру гих ти по ва 
за ви сних кла у за: По по вић (1977) опи су је је дан тип кла у за са фор мом на мер-
них ко је се ко ри сте „у функ ци ји на по ред них” и на зи ва их псе у до за ви сним, 
а исту по ја ву ре ги стру је и код по сле дич них кла у за (ПОПОвИћ 201616: 335–336), 
као и код оних чи је је обе леж је док (ПОПОвИћ 201616: 359); Пе тро вић (1986) 
уо ча ва је дан тип на чин ских одн. по ред бе них кла у за ко ји по ка зу је син так-
сич ку ау то ном ност и фор ми ра ко ор ди ни ра не струк ту ре, а Кли ко вац (2018) 
ана ли зи ра, из ме ђу оста лог, кла у зе са кад ко је су функ ци о нал но не за ви сне и 
за кљу чу је да оне на ла жу „флек си бил ни ји при ступ, ко ји ће до зво ли ти да ка-
те го ри је – у овом слу ча ју ка те го ри је за ви сних и не за ви сних кла у за – има ју 
уну тра шњу струк ту ру”, те да из ме ђу за ви сних и не за ви сних кла у за „по сто-
ји кон ти ну ум” (КлИКОвАц 2018: 216). 

На це лис ход ност ова квог при сту па, сма тра мо, упу ћу ју и ре зул та ти до-
са да шњих ис тра жи ва ња услов них кла у за (vaSIć 2000; 2011; МОсКОвљЕвИћ
ПОПОвИћ 2018), ко ји по ка зу ју да и уну тар ЗУК по сто је бит не функ ци о нал не 
раз ли ке, а чи ни се да те раз ли ке пра те и раз ли ке у сте пе ну под ре ђе но сти 
за ви сне кла у зе ви шој. Илу струј мо то с не ко ли ко при ме ра:
(37) Aко до би јем пре ми ју, ку пи ћу ау то. (ПОПОвИћ 201616: 328)
(38) Ако је чи тао, од ма рао се. (вОјвОдИћ 2018: 464)
(39) Ако хо ћеш да те ле фо ни раш, те ле фон је у пред со бљу. (vaSIć 2000: 180)
(40) Леп ше би ми ри са ле но ви не, ако раз у ме те шта хо ћу да ка жем. (МОсКОвљЕвИћ 

ПОПОвИћ 2018: 72)
(41) Има мул ти плу скле ро зу, па ако би сте мо гли да се по мо ли те за ње но здра вље. 

(По но вљен при мер (12) из овог ра да.)

У ве зи с при ме ри ма као што је (40), Ј. Мо ско вље вић По по вић (2018: 
72–73) при ме ћу је да у њи ма ни је мо гу ће упо тре би ти ко ре ла тив, а то, ре кло 
би се, ва жи и за при мер (39), али не и за при ме ре (37) и (38), у ко ји ма би ко-
ре ла тив био са свим оби чан (иа ко би био ин тер пре ти ран у раз ли чи тим до-
ме ни ма – као „ре ал на” усло вље ност одн. као усло вље ност у за кљу чи ва њу, 
в. чудОМИРОвИћ 2019). Чи ње ни ца да је у при ме ри ма (37) и (38) уну тар ви ше 
кла у зе мо гу ће упо тре би ти кон сти ту ент ко ји би био се ман тич ки по ду да ран 
с услов ном кла у зом, док то у при ме ри ма (39) и (40) ни је мо гу ће, ука зу је на 
то да се у овим слу ча је ви ма мо же го во ри ти о раз ли чи том сте пе ну ин те гри-
са но сти услов не кла у зе у ши ру струк ту ру, у ду ху у ком то чи ни Ле ман 
(lehMann 1988: 183–192).9 Кон крет ни је ре че но, у пр ва два при ме ра услов на 

9 Пре ци зни је го во ре ћи, ов де се ком би ну ју два Ле ма но ва па ра ме тра: сте пен ин те гри са но
сти – у пр ва два при ме ра услов на кла у за има ко ре ла тив ни еле мент у ви шој, а у дру га два не ма 
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кла у за се мо же сма тра ти струк тур ним де лом ви ше кла у зе, јер спе ци фи ку је 
окол но сти одн. пре ми се ко је усло вља ва ју њен са др жај, а у дру га два би ве ро-
ват но би ло оправ да ни је тре ти ра ти је као одво је ну од ње, јер функ ци о ни ше 
као ко мен тар усме рен на ило ку ци о ну сна гу одн. праг ма тич ку аде кват ност 
прет ход не кла у зе као це ли не. Но та ква услов на кла у за и да ље не сти че пу ну 
са мо стал ност, јер и да ље функ ци о ни ше са мо уз прет ход ну кла у зу, али не и 
без ње.

То пак зна чи да услов не кла у зе у при ме ри ма као што је (41) – а оне су 
предмет овог ра да – не пред ста вља ју та ко ра ди кал но од сту па ње од свих оста-
лих услов них кла у за, већ су пре са мо крај ња тач ка на кон ти ну у му (не)за ви-
сно сти ко ји оне фор ми ра ју; на су прот ном по лу тог кон ти ну у ма на ла зи ле би 
се услов не кла у зе ко је су струк тур ни део ви ше ре че ни це, као у при ме ри ма 
(37) и (38), а не где на ње го вој сре ди ни па рен те тич ке услов не кла у зе ко је 
има ју ка рак тер огра де и(ли) ко мен та ра, по пут оних у при ме ри ма (39) и (40).

3.4.сТАТусКлАуЗАсАакоИПОТЕНцИјАлОМ. У увод ном одељ ку ви де ли смо 
да у ли те ра ту ри не ма пот пу не са гла сно сти у по гле ду ка рак те ра усло ва ко ји 
се из ра жа ва ЗУК са суб ор ди на то ром ако и по тен ци ја лом – ве ћи на ауто ра 
сма тра та кав услов по тен ци јал ним, али има раз ло га и да се он сма тра ре ал-
ним, или бар бли жим ре ал ном не го по тен ци јал ном усло ву, јер се, ка ко смо 
ви де ли, мо же по ка за ти да им пли ци ра не у тра лан, а не не га ти ван епи сте мич ки 
став (в. оде љак 1.2).

Ре зул та ти на ше ана ли зе, чи ни се, да ју за пра во овом дру гом ста ву. На-
и ме, ка ко се мо же ви де ти у одељ ку 2.2.1, СУК са ако и по тен ци ја лом су штин-
ски се не раз ли ку ју од оста лих СУК са ако: и оне, као и све оста ле, има ју 
функ ци ју уч ти ве мол бе. Пре ма то ме, при ли ком ин су бор ди на ци је, услов не 
кла у зе са ако и по тен ци ја лом по на ша ју се као и дру ге услов не кла у зе ко ји ма 
се из ра жа ва не у тра лан, а не не га ти ван епи сте мич ки став, а то, сма тра мо, 
по сред но по твр ђу је да и ЗУК са ако и по тен ци ја лом им пли ци ра ју не у тра лан 
епи сте мич ки став, ко ји је ка рак те ри сти ка ЗУК за ре ал ни услов.

4. ЗАКључАК. Из до са да шњег из ла га ња мо же се из ве сти не ко ли ко оп штих 
за кљу ча ка. Нај пре, услов не кла у зе се, осим као за ви сне, мо гу упо тре би ти и 
као са мо стал не, функ ци о нал но не за ви сне кла у зе с функ ци јом уч ти ве мол бе, 
же ље или ла мен та, иа ко при том за др жа ва ју фор му за ви сних услов них кла у за.

Из ме ђу функ ци је са мо стал них услов них кла у за и фор ме од го ва ра ју ћих 
за ви сних услов них кла у за по сто ји ја сна ве за: оне с фор мом кла у за за ре ал ни 
услов има ју ко му ни ка тив ну функ ци ју уч ти ве мол бе, оне с фор мом кла у за 
за по тен ци јал ни услов ко му ни ка тив ну функ ци ју же ље, а оне с фор мом кла-
у за за ире ал ни услов ко му ни ка тив ну функ ци ју ла мен та (уп. оде љак 2). Ин-
су бор ди на ци ја услов них кла у за има ја сну праг ма тич ку мо ти ва ци ју, а то је 
по тре ба да се, та мо где је то ва жно, мол ба из ра зи на по себ но ин ди рек тан, 
па са мим тим уч ти ви ји на чин, одн. да се же ља и ла мент из ра зе с по ја ча ном 
екс пре сив но шћу. Ова ко му ни ка тив на по тре ба над ја ча ва гра ма тич ку фор му, 

(уп. lehMann 1988: 183–189) – и па ра ме тар син так сич ког ни воа (уп. lehMann 1988: 189–192) 
– да ли је услов на кла у за за и ста део струк ту ре ви ше кла у зе или је одво је на од ње. 
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тј. огра ни че ње ко је она на ме ће, обе ле жа ва ју ћи услов не кла у зе као ти пич но 
суб ор ди ни ра не; исто вре ме но, ме ђу тим, смер у ко ме се раз ли чи ти ти по ви 
услов них кла у за функ ци о нал но оса мо ста љу ју тра си ран је упра во гра ма тич-
ким фак то ри ма (в. оде љак 3.1).

Нај зад, мо гућ ност са мо стал не упо тре бе кла у за ко је су ти пич но за ви сне 
до но си још јед ну по твр ду већ чвр сто ар гу мен то ва ном ког ни тив но лин гви-
стич ком ста но ви шту о про то тип ској ор га ни за ци ји гра ма тич ких ка те го ри ја, 
као и схва та њу да иза опо зи ци је суб ор ди на ци ја : ко ор ди на ци ја, тј. за ви сност : 
не за ви сност за пра во сто ји кон ти ну ум са ни зом пре ла зних слу ча је ва, а не 
хо мо ге ни ску по ви без ика квог пре се ка (в. оде љак 3.3). 

ИЗ ВО РИ
И – ин тер нет; ДМ – дру штве не мре же; ЕКСЈ – Елек трон ски кор пус срп-

ског је зи ка (kor pus.matf.bg.ac.rs); ЕП – елек трон ска по шта; KT – књи жев ни 
тек сто ви до ступ ни пре тра гом на ин тер не ту, на сај то ви ма или у об ли ку елек-
трон ских књи га; ЛБ – лич ни бло го ви; НП – веб из да ња но ви на и ин фор ма-
тив ни пор та ли; ПЕК – при ват на елек трон ска ко му ни ка ци ја; TП – сер ви си 
за тре нут ну раз ме ну по ру ка (in stant mes sa ging); УК – спон та на усме на ко-
му ни ка ци ја; Ф – фо ру ми и ди ску си о не гру пе.
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IN SU BOR DI NA TE CON DI TI O NAL CLA U SES:  
IN TER DE PEN DEN CE OF GRAM MAR AND PRAG MA TICS

S u m  m a r y

Apart from the ir typi cal use as sub or di na te adver bial cla u ses, con di ti o nal cla u ses in Ser bian can 
al so be used as in de pen dent cla u ses con sti tu ting a di rec ti ve or an ex pres si ve spe ech-act , e.g. (1) Ako 
mo že te da se po me ri te ‘If you can mo ve (ple a se)’; (2) Kad bi bar po če la ki ša ‘If it star ted ra i ning at 
le ast’; (3) Kad bih sa mo imao nje no pam će nje ‘If only I had her me mory’; (4) Da su mi sad tvo je 
go di ne… ‘If (only) I we re your age now’, etc.

Ba sed on a set of 112 exam ples of in su bor di na te con di ti o nal cla u ses gat he red from the elec tro nic 
cor po ra, web fo rums and di scus sion gro ups, me dia so ur ces, as well as from spon ta ne o us in ter ac tion, 
this re se arch shows that the re are two ba sic pat terns of form-fun ction map ping in the in su bor di na tion 
of con di ti o nal cla u ses in Ser bian – (I) cla u ses with ako ‘if’ and pre sent ten se or con di ti o nal (1–2) are 
used as po li te ness de vi ces, i.e. to per form in di rect re qu ests ai med at sa ving the ad dres se e’s ‘ne ga ti ve 
fa ce’; (II) cla u ses with kad ‘when/if’ and con di ti o nal, as well as tho se with da ‘to’ and pre sent or past 
ten se (3–4) are used as ex pres si ves, na mely wis hes or la ments. In ot her words, the re is a cor re la tion 
bet we en the fun ction of the typi cal, sub or di na te con di ti o nal cla u ses and the ir in su bor di na te co un-
ter parts (cla u ses per for ming di rec ti ves ha ve the form of ‘open con di ti o nal’ pro ta sis, whi le tho se 
per for ming ex pres si ves ha ve the form of the ‘re mo te con di ti o nals’).

The da ta exa mi ned al so al lows for mo re ge ne ral con si de ra ti ons abo ut the in ter play of gram-
ma ti cal and prag ma tic fac tors in the con ven ti o na li za tion of the dif fe rent types of con struc ti ons: the 
in su bor di na tion of the de scri bed cla u ses is cle arly prag ma ti cally mo ti va ted, but its exact out co mes 
are, on the ot her hand, gram ma ti cally de ter mi ned.
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