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син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња“ (178004), ко ји фи нан -
си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. Је дан (кра ћи) део овог
ра да из ло жен је на 46. међународном на уч ном са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да не,
Бе о град, 15–18. IX 2016. под на сло вом „Ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це
– ути цај зна че ња и дис курс не функ ци је на мор фо син так сич ку ре а ли за ци ју ис ка за“.
За хва љу јем се свим уче сни ци ма сек ци је ко ји су ди ску то ва ли о ра ду на из у зет но
ко ри сним на по ме на ма и су ге сти ја ма. По себ но се за хва љу јем ре цен зен ти ма – њи -
хо ве при мед бе и ко мен та ри учи ни ли су да ко нач ни текст овог ра да бу де мно го ја -
сни ји, пре ци зни ји и бо ље ар гу мен то ван не го што је то био слу чај са прет ход ном
вер зи јом.



I

Кон ди ци о нал не (услов не, по год бе не) ре че ни це се ка ко у ста ри -
јим, тако и у новијим граматикама дефинишу готово истоветно –
као „зависне реченице ко ји ма се ка зу је по год ба, услов оно га што се
из но  си управ ном ре че ни цом…“ (СТЕ ВА НО ВИЋ 1979: 902), од но сно,
као „вр ста за ви сних реченица којима се означава услов за реа ли зо -
вање ситуације означене вишом реченицом и које имају функцију
одредбе услова“ (ПОПОВИЋ 2008: 326). Сличну дефиницију срећемо и
у Нормативној граматици српског је зи ка: „Ре че ни це са услов ном
кла у зом (кон ди ци о нал ном кла у зом) је су ре че ни це у ко ји ма кла у за
из ра жа ва услов ко ји је нео п хо дан за оства ре ње рад ње глав ног де ла
ре че ни це“ (ПИ ПЕР и КЛАЈН 2013: 518). Типич ни при ме ри ко ји ма се
ова вр ста реч ни ца илу стру је су:

(1) Ако положим испит, отићи ћу на море са пријатељима (реална условна
реченица);

(2) Кад бих оборио свет ски ре корд, ла ко бих мо гао да осво јим ме да љу на Олим -
пи ја ди (по тен ци јал на услов на ре че ница);

(3) Да сам у том тренутку имала довољно новца, одмах бих купила тај стан
(иреална условна реченица).

У складу са понуђеним дефиницијама, у реченицама (1) – (3)
реа лизаци ја са др жа ја из ре че ног за ви сном кла у зом пред ста вља
услов ко ји је и по тре бан и до во љан како би се реализовао садржај
иска зан управном клаузом, или, у случају иреалних условних ре че -
ни ца, услов чије нереализовање за собом повлачи и нереализовање
садржаја изреченог управном реченицом.

Међутим, значењска ка те го ри ја кон ди ци о нал но сти знат но је
ши рег оби ма и уз за ви сно сло же не кон ди ци о нал не ре че ни це об у -
хва та и низ дру гих ти по ва кон струк ци ја, укљу чу ју ћи и про сте ре че -
ни це са кон ди ци о нал ним зна че њем (ПИ ПЕР 1998, 2005: 812–826),
као и различите друге конструкције.1 С друге стране, реченице које
се по формалним и структурним обележјима (везницима, на при -
мер) сврставају међу кондици о нал не, ни су то ну жно и по свом зна -
че  њу и ко му ни ка тив ним функ ци ја ма. Та ко се уз на ве де не ти пич не
при  ме ре кон ди ци о нал них ре че ни ца, су сре ћу и бројне реченице
сличног облика и устројства, али посве другачије функције и зна че ња:
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1 Уп., нпр., Ка ко то да по пра ви кад не ма алат? vs. Ка ко то да по пра ви ако
не ма алат?, или: Под усло вом да не од у ста не, си гур но осва ја ме да љу. vs. Ако не
од у ста не, си гур но осва ја ме да љу.



(4) На отварање изложбе дошло је двадесетак људи, ако их је било и толико.
(5) Уколико добро памтим, багрем је прошле годи не цве тао ра но.
(6) Ако је ве ро ва ти ме ре њи ма у по след њој де це ни ји, пре ти нам озбиљ на кли -

мат ска кри за.

У ре че ни ца ма ово га ти па ре а ли за ци ја са др жа ја за ви сне кла у зе
(про тазе) није ни у каквој директној вези са реализацијом садржаја
управне клаузе (аподозе) и не представља услов за реализацију
ситуације која се њоме изриче. Зависна клауза такође не може бити
интерпретирана ни као премиса из које управна клауза следи као
закључак (уп. (7) и (8)):

(7) Ако положим испит, ићи ћу на летовање. // Положим испит.→ (Онда)
идем на летовање.

(8) Ако добро памтим, багрем је прошле године цветао рано.// Добро памтим.
→ *(Онда) је багрем прошле године цветао рано.

У оваквим и сличним реченицама, кондиционална клауза је
заправо својеврсни коментар садржаја управне клаузе, она га ева лу -
и ра, уокви ру је или ука зу је да се го вор ник у ма њој или ве ћој ме ри
огра ђу је од ње га. Оту да се ова кве (псе у до)кон ди ци о нал не ре че ни це
мо гу сход но сво јој основ ној функ ци ји и зна че њу озна чи ти као ко мен -
та тив не кондиционалне реченице (DECLERCK & REED 2001: 340).2

Коментативне кондиционалне реченице досад нису биле
предмет истраживања у јужнословенској лингвистици, а подаци о
овом типу реченица ретки су и кад је о дру гим је зи ци ма реч. Иако
у сво јој сту ди ји по све ће ној адвер би јал ним кла у за ма Томп сон и Лон -
геј кр (THOMP SON & LON GAC RE 1985: 202–204) као по себ ну из два ја ју
кла су ко ју озна ча ва ју као „spe ech act adver bial cla u ses“, при мер кон -
ди ци о нал не реч ени це ко ји они на во де – If you’re in te re sed, the La kers
just won – раз ли чит је од оних ко ји се ана ли зи ра ју у овом ра ду и не
свр ста ва се ме ђу ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це, већ у ши -
ру кла су ре то рич ких кон ди ци о на ла, у ко ју је, као пот кла су, мо гу ће
укљу чи ти и ко мен та тив не кла у зе.3 Слич но је и са ре че ни ца ма са не -
кон се ку тив ном апо до зом ко је ана ли зи ра В. Ва сић – иако се ни у њи -
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2 Тре ба ме ђу тим има ти у ви ду да је кла са ко мен та тив них кла у за ши ра, те да
уз кон ди ци о нал не по сто је и дру ге ка те го ри је ко мен та тив них кла у за, нпр., од но сне
ко мен та тив не кла у зе: Ни је ус пео да осво ји ме да љу, што је баш ште та, или
узроч не ко мен та тив не кла у зе: Го ри у ме ни и пр жи ме – јер то го рим ја! – не под -
но шљи ва по тре ба за ле по том и са вр шен ством (Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та).

3 За ви ше о ре то рич ким кон ди ци о на ли ма в. Мо ско вље вић (у при пре ми) и
Де клерк и Рид 2001.



ма не ус по ста вља ти пи чан од нос усло ва и по сле ди це, ни оне се не
свр ста ва ју ме ђу ко мен та тив не, већ у раз ли чи те пот кла се ре то рич -
ких кон ди ци о нал них ре че ни ца (VA SIĆ 2000: 180–184).4 Ни кла су мо -
ти ва ци о них кон ди ци о на ла ко ју из два ја М. Ивић та ко ђе ни је мо гу -
ће из јед на чи ти са кла сом ко мен та тив них ре че ни ца ма да и ова два
ти па ре че ни ца де ле за јед нич ко свој ство да ре а ли за ци ја са др жа ја
про та зе ни је, и не схва та се као услов за ре а ли за ци ју са др жа ја апо -
до зе (IVIĆ 1983: 151–153). Ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це
не раз ма тра ју се ни у обим ној сту ди ји М. Ко ва че ви ћа (2015а) по све -
ће ној ре че ни ца ма с ре ал но у слов ним ве зни ци ма, већ су и у овом ра -
ду пред мет ана ли зе ис кљу чи во ре че ни це са пра вим кон ди ци о нал -
ним зна че њем.

II

У са вре ме ном срп ском је зи ку мо гу ће је из дво ји ти ви ше раз ли -
чи тих ти по ва и под ти по ва ко мен та тив них кон ди ци о нал них кла у за.
Ов де се на во де и ана ли зи ра ју не ки од њих, по твр ђе ни у при ку пље -
ној гра ђи, при че му спи сак го то во си гур но ни је ко на чан.5

1. У првом издвојеном типу коментативних кондиционалних
реченица, говорник се коментаром изреченим протазом одређује у
односу на епистемички статус садржаја апо до зе и вред ну је га као –
исти нит, по у здан.6 Лек сич ко-гра ма тич ка сред ства ко ји ма се ово зна -
че ње пре но си са го вор ни ку, а ко ја исто вре ме но функ ци о ни шу и као
опе ра то ри епи сте мич ке мо дал но сти овог ти па, је су мо дал ни гла гол
хте ти у пр вом де лу сло же ног пре ди ка та и кон струк ци ја да + пре зент
од гла го ла ка за ти, при ча ти, го во ри ти у до пун ском де лу сло же ног
пре ди ка та, уз ко је се у функ ци ји објек та ре а ли зу је NP„исти на“, или
од ред ба за на чин (ре а ли зо ва на као при лог или кла у за) са зна че њем
по ште но, ре ал но, она ко ка ко је сте и сл. Пре ди кат се че сто ја вља и
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4 При ме ри ко је Ве ра Ва сић на во ди и ана ли зи ра су: 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.

5 Гра ђа је при ку пље на из кор пу са днев не штам пе, као и из раз ли чи тих дру -
гих из во ра (фо ру ма, ди ску си ја и сл.) до ступ них на ин тер не ту. При ме ри се на во де
у об ли ку у ко ме су пре у зе ти, из у зев што су ис пра вље не штам пар ске и пра во пи -
сне гре шке.

6 Епи сте мич ки ста тус ис ка за про из ла зи из епи сте мич ког ста ва (енгл. at ti tu -
de) го вор ни ка о са др жа ју ис ка за, ко ји под ра зу ме ва ње гов суд о ста ту су про по зи -
ци је у од но су на епи сте мич ке вред но сти ве ро ват но ће и по у зда но сти (HYLAND

2005: 175).



у ели ди ра ном об ли ку: ако ће мо по ште но < ако ће мо да ка же мо по -
ште но. Исту функ ци ју – до пун ски део пре ди ка та (на син так сич -
ком) и опе ра тор епи сте мич ке мо дал но сти (на се ман тич ком пла ну)
– мо же вр ши ти и фра зе о ло ги зам „ни по ба бу, ни по стри че ви ма“,
ко ји сво јим зна че њем та ко ђе им пли ци ра да је са др жај апо до зе исти -
нит, ве ро до сто јан и не при стра сан.

(9) Ако ће мо она ко ка ко је сте, она ни кад ни је ни тре ба ло да до би је тај по сао.//
А, ако ће мо да ка же мо по ште но, тај кон цепт ни ра ни је ни је да вао обе ћа -
ва не ре зул та те.// Та ква пре ћут ки ва ња су и ство ри ла, ако ће мо да ка же мо
исти ну, си ту а ци ју да се дам де сет го ди на по сле ра та не ко ме још увек мо ра
да се до ка зу је да су зло чин ци – зло чин ци, и да ни су „па три о те“ или мо жда
„бор ци за на ци о нал но осло бо ђе ње“.// Ако ће мо да ка же мо исти ну, Цр на
Го ра ипак ни је пр ва еко ло шка др жа ва у сви је ту, јер је то пре ње би ла Ти -
то ва Ју го сла ви ја.// Ако ће мо да го во ри мо исти ну, пре ми је ру се не ко ли ко пу та
за хва лио, али га по здра вио ни је ни кад. // Уко ли ко ће мо ре ал но да при ча мо,
да нас су шан се оба по ла под јед на ке…// Ако ће мо ни по ба бу, ни по стри че -
ви ма, он да она ипак има пра во да се љу ти.// Дал ма ци ја је, ако ће мо ни по
ба бу ни по стри че ви ма, у нај ма њу ру ку ко ли ко ка то лич ка/хр ват ска, то ли -
ко и пра во слав на/срп ска…// Гра до на чел ник, ако ће мо ни по ба бу ни по стри -
че ви ма, не би смео ни при ват но не што се би да ис ко пи ра у Атри ју му јер је
то без оч но фа во ри зо ва ње.// Ако ће мо ре ал но, да нас је чи тав свет угро -
жен.// Та ко ђе на во де да је то нај ве ро ват ни је пи та ње из ло же но сти све -
тлу, а то ком из ла за ка, ако ће мо ре ал но, ни су баш у „full“ осве тље њу.//
Имаш вр ло ма ле шан се да одеш, ако ће мо ре ал но.// Ако ћу да бу дем по ште -
на … ру ку на ср це, ја сам при лич но ути ца ла на по ја ча ну по ја ву нер во зе и
стре са код ма ме.

У свим при ме ри ма у при ку пље ној гра ђи, пре ди кат се на ла зи у
об ли ку 1. или 2. ли ца мно жи не, при че му су при ме ри са 2. ли цем
мно жи не мно го че шћи – на тај на чин го вор ник као да ис ти че да не
сма тра са мо он да је са др жај апо до зе исти нит и не спо ран, већ да
та кав став де ли и ње гов са го вор ник.

Зависна кла у за мо же се на ла зи ти ис пред или иза управ не, а мо -
же би ти и у ин тер ме ди јал ној по зи ци ји. Упо тре ба ко ре ла ти ва (он да)
је мо гу ћа, али не и че ста.

2. У наредном, дру гом из дво је ном ти пу ко мен та тив них кон ди -
ци о нал них ре че ни ца, го вор ник ко мен та ром из ре че ним у про та зи
од ре ђу је епи сте мо ло шки ста тус са др жа ја апо до зе као – вр ло ве ро -
ва тан, го то во си гур но та чан. То се, из ме ђу оста лог, ви ди и по то ме што
би се пре ди кат сва ке од ре че ни ца на ве де них у (10) мо гао удво ји ти,
што би до дат но сиг на ли зи ра ло ви сок сте пен го вор ни ко ве уве ре но -
сти у тач ност са др жа ја апо до зе: Ако се до бро се ћам, а се ћам се….//
Ако не гре шим, а не гре шим… Ме ђу тим, по што је сте пен ње го ве
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уве ре но сти у исти ни тост са др жа ја апо до зе ипак ма њи не го у слу ча -
ју прет ход ног ти па ре че ни ца, и лек сич ко-син так сич ко мо де ло ва ње
ис ка за ко ји ма се из ра жа ва овај гра ди јент епи сте мич ке мо дал но сти
је дру га чи је.7 Та ко се у струк ту ри пре ди ка та овог ти па ре че ни ца не
ја вља мо дал ни гла гол, већ мо дал ни пре зент гла го ла се ћа ти се, пам -
ти ти, гре ши ти (у не ги ра ном об ли ку) и из ра за „би ти у пра ву“.

(10) Ако се до бро се ћам, ти си ре кла да то ура ди мо баш на тај на чин.// Уко ли -
ко се до бро се ћам, то је за по че то око 2007. го ди не.// Ово је, ако не гре шим,
пра ви од го вор на то пи та ње.// Ако не гре шим, и овај би се пре вод мо гао
при ме ни ти на Кор та са ров „ори ги нал“.// Али ми слим да је њен брат тад
већ био мр тав, ако не гре шим, та ко је ре кла, да је њен брат већ умро.// А
да… на зи ви се тран скри бу ју, па и они ма ке дон ски, ако не гре шим.// Ако не
гре шим, глав ни град Швај цар ске ни је Же не ва већ Берн.// Ако не гре шим,
Ра до њић је уза стоп но че ти ри се зо не у Зве зди, што је не што чи ме ни је дан
тре нер у Евро пи, сем Жељ ка не мо же да се по хва ли.// И нај ве ћа осу да, ако
сам у пра ву, ни је због то га што ин те лек ту ал ци под но се отво ре ну дик та ту -
ру, … , ко ли ко због то га што по том ству пре да је мо у на сљед ство вла сти то
са у че сни штво и ку ка вич лук жи во та ко ји ни је смо жи вје ли не го си му ли ра ли
да жи ви мо…// Да кле, ако сам у пра ву, те би ће се за упис на фа кул тет гле -
да ти про сек из сред ње шко ле.// Ако сам у пра ву, по ста вља се пи та ње ко му
то омо гу ћу је?// Ако сам у пра ву, шан се су још ве ће да је бар јед на од тих
игра ча ка би ла Бар би ка, нај по зна ти ја лут ка на све ту.// Ако сам у пра ву, ши -
ро ке зад ње гу ме су ту да обез бе де бо ље при ја ња ње ауто мо би ла са зад њом
ву чом.// Ако смо у пра ву, он да те о ри ја ин фла ци је не др жи во ду.// Ако смо у
пра ву, или су по сто ја ли пра и сто риј ски љу ди ко ји су се у Ки ни укр шта ли са
мо дер ним људ има, или су осо би не тог хи бри да оп ста ле и на кон по чет ка
укр шта ња због изо ла ци је или при род не се лек ци је.// Уко ли ко смо у пра ву, ове
ко ме те би мо гле да пред ста вља ју озбиљ ну прет њу и по треб но је бо ље их
про це ни ти. //Зна мо да је об ја шње ње ко је укљу чу је там ну ма те ри ју при -
лич но на тег ну то, али би на гра да би ла огром на, уко ли ко смо у пра ву.// Ако
до бро пам тим, ба грем је про шле го дине цве тао ра но.

У овом ти пу за ви сних кла у за пре ди кат се ја вља са мо у об ли ку
1. ли ца јед ни не или мно жи не, што је ра зу мљи во ка да се узме у об зир
њи хо ва при мар на дис курс на функ ци ја – ис ка зи ва ње сте пе на го вор ни -
ко ве уве ре но сти у исти ни тост са др жа ја управ не кла у зе. Као сред ства
ве зе са управ ном кла у зом ја вља ју се ве зни ци ако и уко ли ко, упо тре ба
ко ре ла ти ва је мо гу ћа, али не и че ста, бар не у при ку пље ној гра ђи.
За ви сна кла у за мо же се на ла зи ти ис пред или иза управ не, а мо же
би ти и у ин тер ме ди јал ној по зи ци ји.

3. У трећем издвојеном ти пу ко мен та тив них кон ди ци о нал них
ре че ни ца, го вор ник ко мен та ром из ре че ним про та зом вред ну је епи -
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сте мо ло шки ста тус са др жа ја из ре че ног апо до зом као – сум њив, не -
и сти нит, не по у здан. Да је та ко, по твр ђу је и мо гућ ност про ши ре ња
сва ког од при ме ра на ве де них у (11) до дат ним ко мен та ром из ре че ним
у фор ми до пу сне кла у зе ма да ја сум њам у то: Мо жда је он ипак у
пра ву, ако ти та ко ка жеш, ма да ја сум њам у то; Ако им је ве ро -
ва ти, зи ма не ће још ду го, ма да ја сум њам у то и сл. Као епи сте мич -
ки опе ра то ри ко ји ма го вор ник до во ди у сум њу са др жај апо до зе и
по ка зу је не ве ри цу у ње го ву ве ро до стој ност, ја вља ју се из ра зи ти па
ако ти та ко ка жеш, ако је ве ро ва ти, уко ли ко је у пра ву и сл.

(11) Можда је он ипак у пра ву, ако ти та ко ка жеш.// Ако ти та ко ка жеш, он -
да до бро. Ма да то ни је оно што сам ја чуо.// Ако ти та ко ка жеш, он да ће
тај ауто-пут би ти тип-топ.// Ако си у пра ву, Ири неј бач ки је но во та рац
јер се све те ства ри ра де у ње го вој епар хи ји.// Ако је ве ро ва ти ис пи ти ва -
њи ма јав ног мње ња, Ву чи ћу је оси гу ра на по бе да већ у пр вом кру гу.// Ако им
је ве ро ва ти, зи ма не ће још ду го.// Глу ми ца, ако јој је ве ро ва ти, до ста тру -
да ула же у свој из глед…// Са зна ли смо, до ду ше, да фа мо зни дан де ни је
уто рак, већ по не де љак – да кле ју че – и да ул ти ма тум срп ској де ле га ци ји
(ако јој је ве ро ва ти) уоп ште ни је био пре до чен у пи сме ној фор ми.// Али зна -
че ње по след њег от кри ћа др Хар де ла, ако је у пра ву, при лич но је фра пант -
но.// Уко ли ко је у пра ву, је дан тај фун би мо гао да на па ја Ја пан 50 го ди на!

У складу са својом основном функ ци јом – функ ци јом при до да -
тог ко мен та ра – за ви сна кла у за ни је ни син так сич ки ни се ман тич -
ки до кра ја ин те гри са на у управ ну кла у зу и за то се мо же на ћи ка ко
у ини ци јал ној, та ко и у фи нал ној и ин тер ме ди јал ној по зи ци ји, при
че му се у сва кој за ре зом (одн. за ре зи ма) одва ја од управ не. Иако
ни је пот пу но не про мен љив (бло ки ран), об лик за ви сне кла у зе је у
ве ли ком бро ју при ме ра у зна чај ној ме ри иди о ма ти зо ван. За ви сна
кла у за се за управ ну нај че шће ве зу је ве зни ком ако, али се ја вља и
ве зник уко ли ко, ма да мно го ре ђе. Упо тре ба ко ре ла ти ва (он да) је мо -
гу ћа и по твр ђе на у при ку пље ној гра ђи.

4. Коментативном кондиционалном кла у зом мо же се из ра зи ти и
бли же од ре ди ти не са мо епи сте мич ки ста тус апо до зе већ и го вор ни -
ков емо тив ни од нос или ког ни тив ни став пре ма оно ме што се са оп -
шта ва управ ном кла у зом. Лек сич ки са др жај овог ти па ко мен та тив них
кла у за та ко ђе је че сто у ве ли кој ме ри иди о ма ти зо ван.

(12) Ако ћемо искрено, мени то са свим од го ва ра.// У том тре нут ку ми се све то
сму чи ло, ако ће мо искре но. // Он ми се ни шта не сви ђа, ако ће мо искре но.//
То ми сад, ако ће мо искре но, ви ше ни шта не зна чи.// Уко ли ко ће мо искре -
но, ве ро ват но ни је би ла ни бли зу то ме.// Ако смем да бу дем искре на, то
не ма ни ка кве ве зе са оним што ме ствар но за ни ма.// Ако мо гу да бу дем
искре на, у in box-u тре нут но имам 15 пи та ња на ко ја тре ба да од го во рим
и пре срет на сам што је број та ко ма ли.// За гор чић ми се нај ма ње сви ђа,
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ако мо гу да бу дем искрен.// Ако мо гу да пре ци зи рам, ред, рад и ди сци пли на
је оно што се од ње оче ку је на том по слу и сад и у бу ду ће.// Ако мо рам да
пре ци зи рам, не ка бу де две го ди не.// Тек нам пред сто ји да се де таљ но упо -
зна мо са про тив ни ком, а ако тре ба да се из ја сним, ми слим да су нам шан -
се по ла-по ла.// Ако тре ба да се из ја сним, он да ви ше во лим Ану Ка ре њи ну,
ма да и у „Ра ту и ми ру“ има оча ра ва ју ћих ли ко ва…// Ако мо рам да се из ја -
сним, ја сам не где из ме ђу, а ево и због че га.// Али ако мо рам да се из ја сним,
нај ви ше во лим јед но став не љу де.// Ја ни кад ни сам чуо да се ста вља у па -
де же, те не знам ни ка ко би они гла си ли (ако уоп ште има сми сла рас пра -
вља ти о то ме).// Ба ски и да ље има ју шан су за про лаз, а ако се све са бе ре и
оду зме, ово је меч од ко јег им све за ви си. // Али ако се све са бе ре и оду зме –
ни то јој ни је ре ше ње.// Кад се све са бе ре и оду зме, њих је ви ше.// Кад се све
са бе ре и оду зме, ствар ко ја је бит на је при ја тељ ство и успо ме не ко је оста -
ју за у век.

Предикат коментативне кла у зе нај че шће се ре а ли зу је као сло жен,
са мо дал ним гла го лом (хте ти, сме ти, мо ћи, мо ра ти…) у пр вом, и
лек се ма ма ти па (би ти) искрен, из ја сни ти се, пре ци зи ра ти и сл. у
до пун ском де лу пре ди ка та. У функ ци ји пре ди ка та про та зе ја вља се и
фра зе о ло ги зам ако (кад) се све са бе ре и оду зме ко ји сво јим зна че њем
упра во и упу ћу је на из ри ца ње, од но сно ре зи ми ра ње го вор ни ко вог
емо тив ног од но са или ког ни тив ног ста ва у апо до зи. И у овом ти пу
ре че ни ца за ви сна кла у за мо же би ти у ини ци јал ној, ин тер ме ди јал ној
или фи нал ној по зи ци ји, као сред ства ве зе са управ ном кла у зом упо -
тре бља ва ју се суб ор ди на то ри ако, уко ли ко и кад (овај по след њи са мо
у скло пу фра зе о ло ги зма кад се све са бе ре и оду зме). Упо тре ба ко ре -
ла ти ва он да је мо гу ћа, али рет ка. Ако ни је де а ген ти зо ван, пре ди кат
за ви сне кла у зе на ла зи се у об ли ку 1. ли ца јед ни не или мно жи не,
при че му се 1. ли це мно жи не упо тре бља ва и у си ту а ци ја ма ка да го -
вор ник за пра во ре фе ри ра са мо о се би (в. пр ва че ти ри при ме ра на -
ве де на у (12)).

5. У сле де ћој из дво је ној гру пи ко мен та тив них кон ди ци о нал них
ре че ни ца ко мен та ром из ре че ним за ви сном кла у зом се или ис ти че,
под вла чи и по ја ча ва цео или је дан део са др жа ја управ не кла у зе (в.
(13)), или се де ли мич но или у пот пу но сти ума њу је или оспо ра ва
не ки сег мент ње ног са др жа ја (в. (14)).

(13) Продавац ми је ре као да им је то је дан од нај про да ва ни јих, ако не и нај про -
да ва ни ји мо дел.// Она је те ци пе ле пла ти ла пре ко 100 евра, ако не и ви ше.//
За ка снио је бар по ла са та, ако не и чи та вих че тр де сет пет ми ну та.//
Мар ко је је дан од нај бо љих сту де на та, ако не и нај бо љи, ко га смо има ли.//
То би се мо гло сма тра ти од лич ним, ако не и са вр ше ним из во ђе њем је да на -
е сте ра ца.// Ве ћи ни је те шко, ако не и не мо гу ће, да то из го во ри.// Би ла је
ово јед на од нај бо љих ига ра Пар ти за на, ако не и нај бо ља ове се зо не.// Јед -
на од нај бо љих, ако не и нај бо ља фор му ла ци ја соц ре а ли стич ке док три не у
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ју го сло вен ским окви ри ма, по те кла је упра во из пе ра Ер ви на Син ка.// Сма -
трам да је то јед на од нај бо љих, ако не и нај бо ља рок-пе сма свих вре ме на.//
То би се мо гло сма тра ти од лич ним, ако не и са вр ше ним из во ђе њем је да на -
е сте ра ца.//Ве ћи ни је те шко, ако не и не мо гу ће, да то из го во ри.// Сли чан,
ако не и исти мо тив, има дру штво ка да су но је ви у пи та њу, …// У тим
тре ну ци ма је ди но искре ност, ако ишта, по ма же.// Да смо, ре ци мо, ти и ја
ис ко ри сти ли све при ли ке за го ло ве ко је смо има ли, си гур но би смо би ли ме ђу
во де ћим гол ге те ри ма у Евро пи, ако не и нај у спе шни ји.// У на ред них пе де сет
го ди на, „га леб“ је по стао – и остао – је дан од нај у спе шни јих, ако не и нај -
у спе шни ји про из вод ва зду хо плов не ин ду стри је не ка да шње ју го сло вен ске фе -
де ра ци је.// Иза ме не је јед на од нај у спе шни јих, ако не и нај у спе шни ја се зо на
у ка ри је ри.// Про ши ре ње је зва нич но про це ње но као јед на од нај у спе шни јих,
ако не и нај у спе шни ја по ли ти ка ЕУ.// Сво јим на чи ном пи са ња и те ма ма је
и да нас јед на од нај чи та ни јих хр ват ских спи са те љи ца (ако не и нај чи та -
ни ја).// Је дан је од во де ћих, ако не и нај чи та ни ји про зни ма ђар ски аутор
два де се тог ве ка.

(14) Тамо се оку пи ло око пе де се так љу ди, ако и то ли ко.// Он је два зна да на бро -
ји три азиј ске др жа ве, ако зна и то ли ко.// Ауто пут ће по сле не сре ће си гур -
но ду го би ти за тво рен, ако га уоп ште да нас и отво ре.// Он ће си гур но да
за ка сни, ако уоп ште и до ђе.// Обич но о то ме не стиг нем да раз ми шљам до
пред крај рад ног вре ме на, ако и тад.//У ствар но сти, тај осе ћај тра је све -
га не ко ли ко са ти, ако и то ли ко.// Би шон је де 100-150 гр кре ке ра на дан, ако
мо же и то ли ко да по је де.// Ре ал но, по те зе ко је је он на пра вио на овом ме -
чу не мо же да на пра ви лош играч, а из на ше еки пе не мо же ви ше од 3-4
игра ча (ако мо же и то ли ко).// Са да би тре ба ло да по жу риш да за вр шиш са
тим, ако то уоп ште има сми сла.// Углав ном то оста ви мо за ви кенд, ако и
тад стиг не мо.// Сва ки дан све ви ше схва там да ова зе мља не ће још ми ни мум
пар де це ни ја до ћи у нор ма лу, ако и тад.// Рет ко се кад, ако икад, у но ви јој
исто ри ји Ср би је ис ка зи вао та кав – та ко сна жан и та ко ши рок – пре зир
пре ма прав ној фор ми, тј. фор мал ној за ко ни то сти,као у вре ме вла да ви не
тог, ма ло час по ме ну тог, су пер сту ден та.// Жи ве ла је мир но, по ву че но и ре -
ла тив но срећ но, ако ико мо же да бу де сре ћан по сле све га оно га што је пре -
жи ве ла.

Пошто се са др жај про та зе од но си на са мо је дан сег мент са др -
жа ја апо до зе, у овом ти пу ре че ни ца за ви сна кла у за мо же да се на ђе
са мо у пост по зи ци ји или ин тер ме ди јал ној по зи ци ји, од но сно на по -
зи ци ји ко ја се на ла зи иза по зи ци је ко ју за у зи ма сег мент управ не
кла у зе на ко ји ре фе ри ра. За ви сна кла у за је та ко ђе вр ло че сто све де -
не, елип тич не струк ту ре. За управ ну се ве зу је ис кљу чи во ве зни ком
ако, уз ко ји се го то во увек ја вља ју и од рич на пар ти ку ла не, као и
пар ти ку ла и у функ ци ји ин тен зи фи ка то ра, фор ми ра ју ћи на тај на чин
спе ци фи чан ве знич ки спој „ако не и“. У ал тер на тив ном, нај че шће
ели ди ра ном об ли ку ре а ли за ци је овог ти па ре че ни ца, уз ве зник ако и
ин тен зи фи ка тор ско и у струк ту ри за ви сне ре че ни це ја вља се не ки
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од за ме нич ких при ло га (тад, то ли ко), ко ји упу ћу је упра во на онај
део са др жа ја управ не кла у зе ко ји се ис ти че, по ја ча ва, или ума њу је,
оспо ра ва (нпр. Обич но о то ме не стиг нем да раз ми шљам до пред
крај рад ног вре ме на, ако и тад.). Као што при ме ћу је Ко ва че вић
(2015б: 102), у свим ова квим ре че ни ца ма „спој пар ти ку ле и ве зни -
ка функ ци о ни ше … као сло же ни ве зник (ве знич ки спој) с је дин -
стве ним зна че њем ко је по ста је и зна че ње за ви сне кла у зе“.8 У тре ћем
струк тур ном под ти пу ове вр сте ре че ни ца, уз ве зник ако ре а ли зу ју
се об ли ци нео д ре ђе них име нич ких и при дев ских за ме ни ца ико,
ишта, ика кав, или за ме нич ких при ло га икад, игде, ика ко, икуд и
сл., ко ји та ко ђе упу ћу ју на онај део са др жа ја управ не кла у зе ко ји се
ис ти че, по ја ча ва, или ума њу је, оспо ра ва (нпр.: У тим тре ну ци ма је -
ди но искре ност, ако ишта, по ма же).

У овом типу ре че ни ца упо тре ба ко ре ла ти ва ни је мо гу ћа и њи -
хо во укљу чи ва ње у ре че ни цу до во ди до ње не не гра ма тич но сти (уп.:
*Је дан је од во де ћих он да, ако не и нај чи та ни ји про зни ма ђар ски
аутор два де се тог ве ка).

6. У досад из дво је ним ти по ви ма ко мен та тив них ре че ни ца, про -
та за се увек (иако на раз ли чи те на чи не) од но си ла на са др жај апо до зе
– у пр ва три ти па ре че ни ца го вор ник се пр о та зом од ре ђу је у од но су
на епи сте мич ки ста тус са др жа ја апо до зе, у че твр том се пр о та зом
из ри че емо ци о на лни или ког ни тив ни став го вор ни ка о са др жа ју апо -
до зе, док се у пе том из дво је ном ти пу пр о та зом из два ја и ис ти че је дан
део са др жа ја апо до зе. У ше стом из дво је ном ти пу ко мен та тив них
кон ди ци о нал них ре че ни ца го вор ник се ме ђу тим са др жа јем за ви сне
кла у зе на из ве стан на чин огра ђу је, уна пред из ви ња ва, али не због
оно га што је ре че но у апо до зи (то сма тра не спор ним ма да уви ђа да
је реч о са др жа ју ко ји је на не ки на чин не при кла дан, „не зго дан“ за
са го вор ни ка), већ због са мог го вор ног чи на из ри ца ња, због то га што
уоп ште го во ри о оно ме о че му го во ри. На тај на чин ње го ва ре че ни ца,
иако са др жи „не згод не“, а мо жда и не при јат не и не при хва тљи ве
еле мен те за са го вор ни ка, ипак зву чи так тич ни је, при стој ни је, угла -
ђе ни је и ускла ђе ни је са дру штве ним и кон вер за ци о ним нор ма ма.

(15) По на ша се вр ло чуд но, ако ми је до пу ште но да то при ме тим.// Па три ша.
Нео бич но име за де вој чи цу ро ђе ну у Бе о гра ду, ако смем да при ме тим.// Ако
ни је не при стој но да пи там, ка ко си од лу чио да се ба виш баш ти ме?// Ако
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8 Ко ва че вић у на став ку тек ста твр ди да „спој да те пар ти ку ле са овим по год бе -
ним ве зни ци ма, тим ве зни ци ма уки да по год бе но а на ме ће кон це сив но зна че ње“,
што ме ђу тим ни је слу чај ка да је реч о ко мен та тив ним кон ди ци о нал ним ре че ни -
ца ма с ве знич ким спо јем „ако (не) и“.



смем да те под се тим, час ти по чи ње за пет ми ну та.// До ђе ми да пи там,
ако ни је не при стој но – где су ти „европ ски за ко ни“?// Oво го во рим за то
што, ако мо гу да ка жем, је дан од ефе ка та тре нут не кул ту ре је де про фе -
си о на ли за ци ја на став ни ка.// Би ло би му мно го лак ше и па мет ни је – ако
смем да ка жем – да је оста вио То му на том ме сту још пет го ди на./ Ме ђу -
тим, ако мо гу да при ме тим, мно го број не на гра де ко је се осва ја ју у мно гим
игра ма на сре ћу од ла зе нај че шће у пре сто ни цу, што по ма ло ре вол ти ра
оста ле.// И, ако сме мо да при ме ти мо, ве ро ват но и под јед на ко ефи ка сна
као бе ли ли сти ћи.// Нек иде у мај чи ну, ако смем да ка жем!// По што си нам
ма хом све ре као о ауту, ако ни је без о бра зно, мо жда би нам ре као и ко ли ко
је пла ћен?// Не знам је сте ли (ако ни је др ско да то спо ме нем) по себ но про -
у ча ва ли то пи та ње.// Ако смем ру жно да ка жем - вре ме екс пло а та ци је
људ ских ре сур са је знат но скра ће но.// Ко ри стим ову при ли ку да из ра зим
сво је раз о ча ра ње и, ако мо гу да ка жем, љут њу због за па љи вих из ја ва од ре -
ђе них ли де ра у ре ги о ну.

Овај тип ко мен та тив них ре че ни ца нај че шће се ре а ли зу је са сло -
же ним пре ди ка том са ста вље ним од мо дал ног гла го ла сме ти или мо -
ћи у 1. ли цу јед ни не (ре ђе и мно жи не) и кон струк ци је да + пре зент
са гла го ли ма ка за ти, пи та ти, спо ме ну ти, при ме ти ти и сл., ко ја је
ко му та бил на са ин фи ни ти вом.9 Дру ги тип струк тур не ре а ли за ци је
овог ти па ре че ни ца под ра зу ме ва упо тре бу без лич них кон струк ци ја
са не ги ра ним об ли ком ко пу ле и при ло га ти па др ско, не при стој но,
без о бра зно и сл. у функ ци ји при ло шког пре ди ка ти ва (ако ни је др -
ско, ако ни је не при стој но …).

За ви сна кла у за мо же да се на ђе у би ло ко јој пози ци ји у од но су на
управ ну, а упо тре ба ко ре ла ти ва ни је мо гу ћа. Гра ма тич ност сло же не
ре че ни це не би ва на ру ше на ако се за ви сна кла у за пот пу но из о ста -
ви – она је при до да та управ ној ре че ни ци и ни на ко ји на чин ни је
део ар гу мент ске струк ту ре управ ног пре ди ка та. Мо гућ ност из о ста -
вља ња у пот пу ном је скла ду са дис курс ном функ ци јом овог ти па
ко мен та тив них кла у за – њи хо ва до ми нант на праг мат ска функ ци ја
је сте функ ци ја „огра де“ (енгл. hed ge).10 Оту да њи хо во из о ста вља ње,
иако не ме ња гра ма тич ку ис прав ност ис ка за, бит но ути че на ње го -
ву праг мат ску при хва тљи вост и при клад ност.

7. У по себ ну гру пу из два ја ју се сло же не ре че ни це ко је би се мо -
гле озна чи ти тер ми но ло шким из ра зом ме та лин гви стич ке ко мен та -
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9 У гра ђи је про на ђен са мо је дан при мер из књи ге Д. Ал ба ха ри ја „Гец и Ма -
јер“ у ко ме је пре ди кат за ви сне кла у зе у 3. ли цу, али је ту реч о кон струк ци ји са
ин ди рект ним го во ром: … зар не би би ло бо ље да се то оба ви бли же ло го ру, да
ка ми он ра ди у ме сту, то би би ло, ако сме да при ме ти, ку ди ка мо еко но мич ни је.

10 За више о теоријском статусу овог концепта у савременој лингвистици в.
Mihatsch, 2013.



тив не ре че ни це. У пр вом под ти пу ових ре че ни ца за ви сном кла у зом
ко мен та ри шу се фор мал не од ли ке управ не – њен об лик, из бор ре -
чи, из го вор и сл. (в. (16)). У дру гом се про ве ра ва да ли и у ко ли кој
ме ри са го вор ник пра ти и раз у ме го вор ни ка (в. (17)), од но сно да ли
го вор ник пра ти и раз у ме са го вор ни ка (в. (18)).

(16) Њој је из гле да баш ста ло да за вр ши то сво је умет нич ко де ло, ако би се то
што тре нут но ра ди мо гло та ко на зва ти.// Ње гов пе снич ки из раз мо гу ће је
озна чи ти као вр ло пост мо де ран, ако је то пра ва реч.// Ни је ус пе ла да, ако
та ко мо же да се ка же, ускла ди свој „wel tan scha u ung“ са ње го вим.// Он се
из ра жа ва вр ло сли ко ви то, ако је то пра ва реч.// Ако би се то та ко мо гло
на зва ти, она је баш ре не сан сна осо ба.// Ри чард Хер о то ме ре фе ри ра као
о „ин ту и тив ном (мо рал ном) ми шље њу“ ако би се то мо гло та ко озна чи -
ти.// Ње му је баш ста ло до тог гва ша, ако се то та ко зо ве.// Мно го сам ви -
ше про фи ти рао (ако је то пра ви из раз) од су сре та са Пе ром Мо ра чом. // …
али чак је и ho mo er ga ster, ко ји је ево лу и рао пре не ких 1,8 ми ли о на го ди на, по
све му су де ћи ужи вао – ако је то пра ви из раз – про ду же но де тињ ство.

(17) Нисам сигурна да је то пра во ре ше ње, ако схва таш шта ми слим.// Сум -
њам да је ту мо гло не што ви ше да се по стиг не, ако раз у меш шта хо ћу да
ка жем.// Гу ча и Exit тре ба да жи ве јед но са дру гим, а не јед но по ред дру -
гог, ако схва таш шта же лим да ка жем.// Дру га чи је де фи ни ци је би би ле
пре ви ше те шке да би се уно си ле у тек сту ал но по ље у Mo o dle-у (пре ви ше би
би ло по гре шних од го во ра, иако тач них – ако схва таш шта хо ћу да ка -
жем.//Али опет кри во ми је јер је же на на стра да ла слу чај но, а тај део ни ко
не спо ми ње јер она „ни је ни ко и ни шта“, ако схва таш шта же лим да ка жем.//
Сви они не ка ко ли че на исе че не фо то гра фи је, ако ме раз у меш.// Леп ше би
ми ри са ле но ви не, ако раз у ме те шта хо ћу да ка жем.// Ов де не ма до вољ но
по у зда них по да та ка за за кљу чи ва ње, ако ме пра тиш.

(18) Ако ја до бро схва там, Ви же ли те да пре не се те број са прав ног ли ца на
Вас.// Ако ја до бро схва там, од 7 ми ли о на ста нов ни ка две тре ћи не је већ
до би ло здрав стве не књи жи це.// Ако ја до бро раз у мем, вак ци ни са на де ца су
при ма њем вак ци на за шти ће на и не мо гу би ти угро же на од стра не де те -
та ко је ни је вак ци ни са но.// Ако те до бро раз у мем, од цен трал не ку ти је низ
ход ник згра де до ста на иде но ви кабл па ра лел но са по сто је ћим ко ак си јал -
ним?// Ако вас до бро раз у мем, ви алу ди ра те на то да та мо мо гу са зна ти
не што о Ње му?// Ако те пра вил но схва там, иде ал но је ка да се до пу њу је те
и ка да вам је за јед ни ца ја ка у сва ком тре нут ку. // От при ли ке, ако те пра -
тим, то је бе ла бун де ва, бар се та ко зо ве код нас.// Уко ли ко се рок про ма -
ши, он да, ако ја до бро схва там, оста је мо без оруж ја?

У оба из дво је на под ти па ме та лин гви стич ких ко мен та тив них ре -
че ни ца за ви сна кла у за има функ ци ју пра вог, на кнад но при до да тог
ко мен та ра и мо же се без ика квих по сле ди ца по гра ма тич ност ре че -
ни це из ње из о ста ви ти (уп., Ни сам си гур на да је то пра во ре ше ње,
ако схва таш шта ми слим. : Ни сам си гур на да је то пра во ре ше ње.)
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Упо тре ба ко ре ла ти ва у кон струк ци ја ма овог ти па ни је мо гу ћа,11 а
за ви сна кла у за мо же се на ла зи ти ка ко ис пред или иза управ не кла -
у зе, та ко и у ин тер ме ди јал ној по зи ци ји.

Ка да је о лек сич ко-гра ма тич ким сред стви ма ре а ли за ци је овог
ти па ре че ни ца реч, она у пр вом под ти пу об у хва та ју оба ве зно ре фе -
ри ра ње на не ки ме та лин гви стич ки кон цепт у пре ди ка ту за ви сне
кла у зе (пра ва реч, пра ви из раз, озна чи ти и сл.), док се у окви ру два
раз ли чи та зна чењ ско-струк тур на мо де ла ко ји кон сти ту и шу дру ги
под тип у функ ци ји пре ди ка та ја вља ју исти гла го ли (раз у ме ти, схва -
ти ти и сл.), али у два раз ли чи та мор фо син так сич ка об ли ка – у 2.
ли цу јед ни не/мно жи не ако је реч о си ту а ци ји у ко јој го вор ник про -
ве ра ва раз у ме ва ње са го вор ни ка (в. (17)), или у 1. ли цу јед ни не/мно -
жи не ако је реч о ко мен та тив ној кла у зи ко јом го вор ник про ве ра ва
соп стве но раз у ме ва ње оно га што му се са оп шта ва (в. (18)). У пр вом
под ти пу, пре ди кат про та зе у 3. је ли цу јед ни не и нај че шће је де а ген -
ти зо ван (в. (16)).

8. У свим досад наведеним типовима реченица коментатива
кла уза односила се на неки аспект садржаја или форме управне ре -
че нице. Она се, међутим, може односити и на ближе одређење и ре -
гу лисање спољашњих, екстралингвистичких параметара говорне
си туације, тј. њена примарна функција може бити регулисање самог
тока конверзације. У таквим случајевима говорник изрицањем про -
та зе сигнализује да жели да преузме одређено место и улогу у кон -
вер зацији – жели да је покрене, па тражи дозволу да говори, да по -
ста ви питање, или да изнесе свој став (позитиван или негативан) о
не чему (в. (19)), жели да (пре)узме реч, односно да реплицира (в. (20)),
жели да се конверзација настави или додатно продужи (в. (21)), или
хоће да се конкретни разговор, или читава говорна ситуација оконча
(в. (22)). Лексичко-граматичка средства реализације коментативних
исказа овог типа у складу су са њиховом функцијом и значењем –
предикат је модализован (најчешћа је употреба глагола моћи, само
понекад и смети), док лексичко језгро допунског дела предиката
чине глаголи типа казати, приметити, питати, изнети (став, ми -

О зависносложеним реченицама са коментативном… 73

11 У по след њем при ме ру на ве де ном у (17) – Уко ли ко се рок про ма ши, он да,
ако ја до бро схва там, оста је мо без оруж ја? – у ко ре ла тив ном од но су су ве зник
уко ли ко и за ме нич ки при лог он да, (а не ако и он да). За ни мљи во је да је као ве -
зник ко јим се кон ди ци о нал на кла у за „про ма ши ти“ ве зу је за управ ну ода бран ве -
зник уко ли ко, док је умет ну та ко мен та тив на кла у за ма р ки ра на ве зни ком ако.Ово
по твр ђу је оно што се уоча ва и у при ку пље ној гра ђи: иако се као сред ство ве зе из -
ме ђу управ не и ко мен та тив не кла у зе мо гу упо тре би ти и ако и уко ли ко, упо тре ба
ве зни ка ако мно го је че шћа.



шље ње, примедбу) у случају коментативних реченица којима се ини -
цира конверзација (19), глагол одговорити, појаснити и пре ки ну ти
(некога) када је реч о репликама (20), глаголи додати, надо ве зати
се, задржати (нечију пажњу) и сл. уколико су у питању ко му ни ка -
тив не реченице које указују на жељу говорника да се конверзација
на стави (21) и глаголи типа завршити, окончати,зауставити, пре -
ки нути (дискусију и сл.) када је реч о жељи говорника да се ко му -
ни кација оконча (22).

(19) Ево, ако могу ја нешто да кажем као члан Нове, а да не будем одмах
проглашен за бота.// Ако могу ја нешто да кажем: 34 године радим у једној
установи у којој …// Ако могу да искажем своје мишљење, не разумем твој
напад на мене.// Хвала богу за овај форум, ако могу да искажем своје
мишљење!// Оно што је ново, ако могу да изнесем лични утисак, јесте да
догађаји из тога доба дјелују као да су текли драматуршким слиједом.// И
ако могу да изнесем критику редакцији: било би добро да и ви обезбедите
већи број аутора који би у једној континуираној дебати износили своја
мишљења на теме које се овде обрађују.// Ако могу да изнесем замерку,
односила би се једино на развлачење колоне, што би можда могло да се
избегне смањивањем брзине чела колоне… // Него, ако могу да изнесем свој
став о овој теми: све те приче о (Пежоу) 307 бих узео са великом
резервом.// Ако могу да приметим, DJБ је веома суздржана по питању
резултата.//Ако могу да питам, да ли је за димљење бољи багрем, јасен
или буква?//Уколико могу да питам, шта је све информација од јавног
значаја?//Уколико смем да питам, има ли овај компресор неку посебну
намену?

(20) Ако могу да одговорим уместо г-дина Панџе, не видим разлог што би се
аутор блога бавио тим преварантом,…// Био сам у Француској два пута,
ако смем да одговорим.// Ако смем да одговорим, што се тиче Ставроса и
Аспровалте, летовали смо супруга, ја и двоје деце, али смо воду куповали.//
Ако смем да одговорим на претходну изјаву, мислим да имам право да
кажем да је телефон крш ако кошта 600-700 евра, а савија се како се савија
…// Ако могу да одговорим на Ваше претходно питање, чини ми се да је
таква тврдња поптуно непроверена.// То је, ако могу да одговорим
индиректно, мање лоше него дати Косово.// Ако смем да појасним шта
овај радник ради.// Ако могу да појасним: ми сами смо најважнији …// Ако
могу да вас прекинем – као што сам рекао, оно на шта мислим је
социјализам у духу чехословачког или југословенског модела.

(21) Ако могу да додам, сва та одмаралишта би онда била у функцији развоја
и сеоског туризма опслужујући викендаше, посетиоце и туристе…// И ако
могу да додам – у глуми је најважније трајање.// Онај ко води тим или
компанију или чак државу, ако могу да додам, је на месту на коме остали
нису.// Потпуно обична кућа, ако могу да додам, није се ничиме истицала
од других кућа у Вашингтону, ниска и са белом оградом, а опет ми је била
позната.// Овом изјавом он говори каква би била политика САД, а ако могу

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)74



да додам, то је и разлог зашто неће бити председник// А овде се повела
још једна расправа бескорисна, (ако могу да додам).// Веома добра насловна
страна, ако могу да додам…// Уколико смем да додам, ако имате металну
ограду, не морате да бушите профил, довољно је обезбедити мрежу
мишијим репом на неколико места.// Ако смем да се надовежем на проблеме
транскрибовања страних имена, питам се како поступити у ситуацији
кад не знамо како је дата особа сама изговарала своје презиме.// Ако
дозволите да се надовежем, а ја гледам у сат колико говори госпођа
Трајковић и колико госпођа Бисерко…// Ако бих могао да се надовежем,
рекао бих да је он апсолутно у праву што се тиче одвраћања пажње у
случају масовног праћења.// Ако могу да се надовежем на вашу причу, на
усисни вод иде корпа или неповратни вентил.// Ако могу само да се
надовежем, мислим да је лакше проверу вршити путем референтног
фајла.// Ако могу да се надовежем на тему, мене занима како да залепим
буксну грејача задњег стакла…// Ако могу још мало да задржим вашу
пажњу, волела бих да истакнем да правог решења за овај проблем засад
немамо.

(22) Ако можемо сада да завршимо, секција сутра почиње са радом у пола
девет.// Ако можемо да окончамо ову беспредметну дискусију, има пуно
доказа који потврђују да је вакцинација деце корисна и делотворна.//
Уколико можемо сада да прекинемо ову полемику – има још много тога
што би се могло рећи у прилог и њеног и вашег става.// Ако ћемо да завр -
ша вамо ову причу, стварно нема смисла да више расправљамо о томе.// И
ако још могу само да на крају додам: разлози које наводиш нису довољни да
дете не упишеш у „Аласа“ и да га водиш у школу преко пола града.

У прва три подтипа овог типа коментативних реченица зависна
кла уза може да се нађе како у иницијалној, тако и у медијалној и
фи налној позицији, мада су примери у којима је у иницијалној по зи -
цији најчешћи. У последњем подтипу, реченицама које саоп шта ва ју
жељу говорника да се конверзација оконча, коментативна кла уза се у
свим забележеним примерима налази на почетку реченице. Овак вим
распоредом реченичних чланова и стављањем инфор ма тив ног те жи -
шта на почетак сложене конструкције, говорник обезбеђује да ње -
гова комуникативна интенција (окончање конверзације) буде ја сно и
недвосмислено пренета саговорнику.12

Приметно је да су неки од наведених примера (посебно они
наведени у (19)), врло слични, а понекад и конструкционо и лек си чки
идентични са митигативним конструкцијама наведним у (15). Ра -
зли ковање ова два типа коментативних клауза врло често је могуће
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само у ширем језичком и/или ситуационом контексту – када се за -
ви сном клузом ублажава и умекшава чин саопштавања садржаја
апо дозе, реч је о шестом издвојеном типу коментативних клауза (ре -
че ницама са дискурсном функцијом „ограде“); када се зависном
кла узом регулишу екстралингвистички параметри одвијања кон вер -
за ције, онда је у питању осми издвојени тип коментативних клауза
(реченице којима говорник саопштава да жели да преузме одређену
улогу у конверзацији, да узме реч, нпр.).

9. На крају, као последњи, девети тип ко мен та тив них кон ди ци о -
нал них ре че ни ца, из два ја ју се кла у зе у ко ји ма се у функ ци ји пре ди ка -
та ја вља не ки из огра ни че ног ску па гла го ла пам ће ња, за бо ра вља ња,
се ћа ња, при се ћа ња и сл.

(23) Ако се се ћаш, био је то нај леп ши дан ово га ле та.// Ако се се ћаш, пре не ко -
ли ко ме се ци сам ти при чао о бе лој ку ги у Ру си ји и Ср би ји.// Та ко је би ло и
за Ко со во, ако се се ћаш.// Они су нам ба ца ли бом бе на гла ву, ако се се ћаш!//
Ка ко си се осе ћао то ком на па да (ако се се ћаш)?// Ако мо жеш да се се тиш,
би ло је про гла ше но рат но ста ње.// А, ако ни си за бо ра вио, Бо сна је би ла
Ти то ва Бо сна.// Ако ни си за бо ра вио, тре ба ло би да се на ђе мо са го спо ђом
Пе тро вић за не ких по ла са та у ве зи на шег “по сла ме се ца”.// Пе рез вам је
ку пио све нај ве ће зве зде, ако ни си за бо ра вио.// Пред сјед ни че, ако ни си за бо -
ра вио, Ср би ја има 20-так хи ља да при пад ни ка вој ске, од то га ви ше од по ла
су стар је ши не, не маш вој ни ке, гра ни ча ре.// Дра ги ком шо, ако ни си за бо ра вио,
оно мад сам баш на овом сај ту из нео исти ну ко ја се ди рект но ти че упра -
во на ше Ки кин де.// Ако пам тиш, то је би ло 80-тих ка да је сем оца из го ре -
ла це ла по ро ди ца.// Мар сов це је по ра зи ло Про ви ђе ње ко је се – ако пам тиш
про лог и епи лог ко ји ти ре ци ту је на ра тор – про сти ре кроз це лу Кре а ци ју,
од нај сит ни јег до нај круп ни јег.// А од ре ди ли смо, на и ме, и че сто по на вља -
ли, ако пам тиш, да сва ки по је ди нац у др жа ви тре ба да оба вља са мо је дан
по сао …// То је ре гу ла ран из раз у Шпа ни ји и, ако пам тиш, Ан та ра га је че сто
ко ри стио…// Ксан те, уко ли ко се се ћаш, ни си ми дао вре ме на да спа ку јем ко -
фер за ро ман тич ни ви кенд у Грч кој.// Уко ли ко се се ћаш та мо су би ли пре -
се ци ра зних во зи ла у при род ној ве ли чи ни…

Везници овог ти па сло же них ре че ни ца исти су као и у дру гим
ти по ви ма ов де ана ли зи ра них ко мен та тив них ре че ни ца – ако и уко -
ли ко, с тим што се ако упо тре бља ва мно го че шће. Пре ди кат за ви сне
кла у зе ја вља се ис кљу чи во у 2. ли цу јед ни не или мно жи не пре зен -
та, осим у слу ча ју гла го ла за бо ра ви ти, ко ји се та ко ђе ја вља са мо у
2. ли цу јед ни не или мно жи не, али не ги ра ног об ли ка пер фек та. Упо -
тре ба ко ре ла ти ва ни је за бе ле же на ни у јед ном екс цер пи ра ном при -
ме ру. (Не)мо гућ ност упо тре бе ко ре ла ти ва и упо тре ба гла го ла у 2.
(а не 1.) ли цу фор мал на су ди стинк тив на обе леж ја ко ја из два ја ју
овај тип ре че ни ца од ти па 2.
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У ре че ни ца ма овог ти па, функ ци ја за ви сне ко мен та тив не кла у -
зе је дво ја ка – она се исто вре ме но од но си на са др жај управ не (што
је чи ни срод ном са пр вих шест из дво је них ти по ва), али има и спе -
ци фич ну, вр ло из ра же ну уло гу у де фи ни са њу ме ђу соб ног од но са
го вор ни ка и са го вор ни ка (што је при бли жа ва дру гом и тре ћем под ти -
пу сед мог ти па и осмом из дво је ном ти пу ре че ни ца). На и ме, ова квим
ко мен та тив ним кла у за ма го вор ник у знат но ма њој ме ри по ку ша ва
да ствар но под се ти са го вор ни ка на не ки ра ни ји до га ђај, ис ку ство
или си ту а ци ју, већ га, за пра во, увла чи у кон вер за ци ју као оче ви ца и
све до ка од ко га се оче ку је по твр да оно га што се на во ди у апо до зи.

III

Ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це пред ста вља ју по се бан
и не до вољ но ис пи тан под тип кон ди ци о нал них ре че ни ца – оне су
са мо по свом об ли ку слич не ти пич ним кон ди ци о нал ним ис ка зи ма,
али у њи ма са др жај про та зе ни на ко ји на чин не пред ста вља услов
за ре а ли за ци ју апо до зе, као ни пре ми су из ко је би са др жај апо до зе
сле дио као за кљу чак. Од оста лих ти по ва кон ди ци о нал них ре че ни ца
раз ли ку ју се не са мо по сво јим струк тур ним и се ман тич ким осо бе -
но сти ма, већ и по функ ци ја ма ко је вр ше уну тар дис кур са. Њи хо ве
се ман тич ке и дис курс не функ ци је ва ри ра ју од из ра жа ва ња го вор -
ни ко вог ста ва о епи сте мич ком ста ту су са др жа ја апо до зе, тј. од епи -
сте мич ко мо дал не, пре ко ми ти га тив не и функ ци је огра ђи ва ња, до
ме та лин гви стич ке и екс тра лин гви стич ке, од но сно функ ци је ко ја се
од но си на ре гу ли са ње са мог то ка ко му ни ка ци је и пре у зи ма ња од ре -
ђе них кон вер за ци о них уло га у ње му.

Ши ре гле да но, кон ди ци о нал не реч ни це раз ли чи тих ти по ва илу -
стра ти ван су екс по нент по ја ве ко ја се че сто уоча ва ка ко у срп ском,
та ко и у дру гим је зи ци ма – по ја ве по ли функ ци о нал но сти син так -
сич ких кон струк ци ја. На и ме, истом струк тур ном кон фи гу ра ци јом,
за ви сном кон ди ци о нал ном кла у зом, пре но си се и ти пич но услов но
(по год бе но) зна че ње, али и чи тав низ дру гих, раз ли чи тих се ман тич -
ких и/или праг мат ских зна че ња и функ ци ја. Та ко је овај тип кон струк -
ци ја исто вре ме но и део ре ла тив но до бро ис тра же ног и ма пи ра ног
си сте ма за ви сних кла у за са кон ди ци о нал ним зна че њем у са вре ме -
ном срп ском је зи ку, али се та ко ђе свр ста ва и у (мно го ма ње ис пи -
та ну) ка те го ри ју знат но ши рег оби ма – ка те го ри ју кон струк ци ја са
ко мен та тив ним зна че њем и функ ци јом.

Уз кон ди ци о нал ну за ви сну кла у зу, чла но ви ове ка те го ри је су и
по је ди ни ти по ви од но сних, из рич них, узроч них и кон це сив них кла -
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у за, као и не ки ти по ви кла у за ко је се укљу чу ју у на по ред но-сло же -
не ре че ни це.13 Овај рад је ини ци јал на ана ли за са мо јед ног ти па ко -
мен та тив них ре че ни ца док пре ци зно утвр ђи ва ње оби ма и са др жа ја
чи та ве ка те го ри је, као и лек сич ких је ди ни ца, син так сич ких кон -
струк ци ја и се ман тич ких опе ра то ра по мо ћу ко јих се она у срп ском
је зи ку ре а ли зу је оста је за да так за не ко бу ду ће ис тра жи ва ње.

Цитирана литература

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош. „Ре че ни це с ре ал но у слов ним ве зни ци ма“, у: М. Ко ва че вић,
О ре че ни ци и ње ним чла но ви ма, Бе о град: Ја сен, 2015, 176–204.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош. „Пар ти ку ле ни и и у функ ци ји оба ве зног ин тен зи фи ка то ра“,
у: М. Ко ва че вић, О ре че ни ци и ње ним чла но ви ма, Бе о град: Ја сен, 2015, 96–117.

МО СКО ВЉЕ ВИЋ ПО ПО ВИЋ, Ја сми на. „О ре то рич ким кон ди ци о нал ним рече ни ца -
ма“. Рад у при пре ми за штам пу.

ПИ ПЕР, Пре драг. „О кон ди ци о нал но сти у про стој ре че ни ци.“ Ју жно сло вен ски фи -
ло лог LIV (1998): 41-58.

ПИПЕР, Пре драг. „Се ман тич ке ка те го ри је у про стој ре че ни ци: син так сич ка се ман ти -
ка“, у: ПИ ПЕР, Пре драг, Ива на АН ТО НИЋ, Вла ди сла ва РУ ЖИЋ, Сре то ТА НА СИЋ,
Људ ми ла ПО ПО ВИЋ, Бран ко ТО ШО ВИЋ. Син так са са вре ме ног срп ског је зи ка.
Про ста ре че ни ца. У ре дак ци ји ака де ми ка Мил ке Ивић. Бе о град: Ин сти тут
за срп ски је зик СА НУ, Бе о град ска књи га. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2005,
575–982.

ПИ ПЕР, Пре драг и Иван КЛАЈН. Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка, Но ви Сад:
Ма ти ца срп ска, 2013.

ПОПОВИЋ, Љу бо мир. „Син так са“, у: Ж. Ста ној чић и Љ. По по вић, Гра ма ти ка срп -
ског је зи ка, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 112008, 204–384.

СТЕ ВА НО ВИЋ, Ми ха и ло. Са вре ме ни срп ско хр ват ски је зик (гра ма тич ки си сте ми
и књи жев но је зич ка нор ма) II – Син так са, Бе о град: На уч на књи га, 31979.

AUWERA, Jo han & Vla di mir A. PLUN GIAN. “Mo da lity’s Se man tic Map.” Lin gu i stic
Typo logy 2 (1998): 79–124.

DEC LERCK, Re na at & Su san REED. Con di ti o nals – A Com pre hen si ve Em pi ri cal
Analysis, Ber lin: Mo u ton de Gruyter, 2001.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)78

13 Уп., нпр.:Ус пе ли су да на вре ме за вр ше про јект ну до ку мен та ци ју, што је
био пра ви по ду хват.// Из дво ји ла је књи ге ко је че сто ко ри сти на по себ ну по ли цу,
што се по ка за ло као вр ло прак тич но и ко ри сно.// За по че ло је вр ло ле жер но, као
што, прет по ста вљам, та кве ства ри увек за по чи њу.// Ве ру је, али ни је си гу ран,
да она сти же во зом у пет.// … је ди ни истин ски са рад ник, то ли ко је у све му
друк чи ји од ње га, или бар та ко из гле да, да се Да ви лу чи ни ло на ма хо ве да жи ви
по ред стран ца и не при ја те ља.



IVIĆ, Мilka. „O srp sko hr vat skim po god be nim re če ni ca ma“, у: M. Ivić, Lin gvi stič ki
ogle di, Be o grad: Pr o sve ta, 1983, 145–153.

HYLAND, Ken. „Stan ce and en ga ge ment: a mo del of in ter ac tion in aca de mic di sco ur -
se.“ Di sco ur se Stu di es 7/2 (2005) 173–192.

MI HATSCH, Wil trud. „Hed ges“, у: C. A. Cha pel le (ур.), The Encyclo pe dia of Ap plied
Lin gu i stics. Chi ce ster, UK: Blac kwell, 2013, 2722–2727.

THOMP SON, San dra A., & Ro bert E. LON GAC RE. „Adver bial cla u ses“, у: T. Sho pen (ур.),
Lan gu a ge typo logy and syntac tic de scrip tion, Vol. II – Com plex con struc ti ons,
Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1985, 171–234.

TR BO JE VIĆ-MI LO ŠE VIĆ, Iva na. Mo dal nost, sud, is kaz. Be o grad: Fi lo lo ški fa kul tet, 2004.

VA SIĆ, Ve ra. „Kon di ci o nal ne kla u ze sa ne kon se ku tiv nom apo do zom.“ Ју жно сло вен -
ски фи ло лог LVI (2000): 177–185.

Ясми на Д. Мо ско вле вич По по вич

О СЛО ЖНО ПОД ЧИ НЕН НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ
С КОМ МЕН ТИ РУ Ю Щ ЕЙ УСЛОВ НОЙ ПРИ ДА ТОЧ НОЙ ЧА СТЬЮ

Р е з ю м е

На ря ду с ти пич ны ми сло жно под чи нен ны ми пред ло же ни я ми с услов ной
при да точ ной, в со вре мен ном серб ском язы ке до во ль но ча сты услов ные при да -
точ ные ком мен ти ру ю щ е го ти па: На отва ра ње из ло жбе до шло је два де се так љу -
ди, ако их је би ло и то ли ко; Уко ли ко до бро пам тим, ба грем је про шле го ди не цве -
тао ра но и т.п. Основ ная це ль ра бо ты – пред ло жи ть ана лиз син так си че ской
струк ту ры дан ных сло жно под чи нен ных пред ло же ний, вы де ли ть их син так си че -
ские и се ман ти че ские под ти пы, а так же ис сле до ва ть и опи са ть их праг ма ти че ские
и дис кур сив ные функ ции.

Клю че вые сло ва: сло жно под чи нен ное пред ло же ние, услов ная при да точ ная
ча сть, ком мен ти ру ю щ ая при да точ ная ча сть, эпи сте ми че ская мо да ль но сть, се ман -
ти че ские, праг ма ти че ские и дис кур сив ные функ ции

Ja smi na D. Mo sko vlje vić Po po vić

ON COM PLEX SEN TEN CES WITH A COM MEN TA TI VE
CON DI TI O NAL CLA U SE

S u m m a r y

In con tem po rary Ser bian, be si des pro totypi cal com plex sen ten ces with a con di -
ti o nal cla u se, the re are se ve ral types of com plex sen ten ces with a con di ti o nal cla u se
which has a pri ma rily com men ta ti ve fun ction: На отва ра ње из ло жбе до шло је два -

О зависносложеним реченицама са коментативном… 79



де се так љу ди, ако их је би ло и то ли ко (At the ex hi bi ti on ope ning, the re we re so me
twenty pe o ple, if that many); Уко ли ко до бро пам тим, ба грем је про шле го ди не цве -
тао ранo (If I re mem ber well, aca ci as blos so med early last year), etc. The main aim
of this pa per is to analyse the syntac tic struc tu re of com plex sen ten ces of this type, to
iden tify the ir syntac tic and se man tic subtypes, and to ex plo re and de scri be the ir di sco -
ur se fun cti ons.

Keywords: com plex sen ten ce, con di ti o nal cla u se, com men ta ti ve cla u se, epi ste -
mic mo da lity, se man tic, prag ma tic, and di sco ur se fun cti ons of ut te ran ces.
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