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О ВРЕ МЕН СКИМ РЕ ЧЕ НИ ЦА МА
СА ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛОМ У ПРЕ ДИ КА ТУ

У ра ду се го во ри о ре че ни ца ма са об ли ком по тен ци ја ла и вре мен ским
ве зни ци ма ме ђу кла у за ма за ви сно сло  же не ре че ни це. Ука зу је се на не ке
ти по ве вре мен ских ре че ни ца с по тен ци ја лом о ко ји ма у на шој ли те ра ту -
ри ни је би ло ри је чи. Ни су у пи та њу, да кле, услов не ре че ни це с ве зни ком
кад и по тен ци ја лом у пре ди ка ти ма про та зе и апо да зе, ни ти вре мен ске
ре че ни це за ис ка зи ва ње не ре фе ре нци јал не про шло сти. У пи та њу су
временске ре че ни це ко је има ју у јед ној или у обје кла у зе об лик модално
употрије бље ног по тен ци ја ла, а из ме ђу кла у за је не ки од при мар но вре -
мен ских ве зни ка. По себ но су ме ђу њи ма за ни мљи ве вре мен ске ре че -
ни це с мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом у обје кла у зе.

Кључ не рије чи и из ра зи: срп ски је зик, сло же на ре че ни ца, вре мен -
ска ре че ни ца, услов на ре че ни ца, по тен ци јал, вре мен ски ве зни ци.

Као што је по зна то, по тен ци јал, мо дал ни гла гол ски об лик, ја -
вља се у пре ди ка ти ма про стих и сло же них ре че ни ца. О овом гла -
гол ском об ли ку го во ри се ре дов но у на шим гра ма ти ка ма, пи са ни су
и по себ ни ра до ви о ње му, ра ни је1 и у но ви је ври је ме2. Овом при ли -
ком по себ но скре ћем па жњу на рад Ире не Гриц кат јер се она ба ви
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ме ног срп ског је зи ка, 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.

1 МУ СИЋ 1896; МУ СИЋ 1898.
2 КРА ВАР 1985, о мје сту по тен ци ја ла ме ђу гла гол ским об ли ци ма у ис ка зи ва -

њу усло ва; ГРИЦ КАТ 1998, ПИ ПЕР 1998. Ов дје тре ба на ве сти и рад РА ДО ВА НО ВИЋ

1978, ма да ни је по све ћен ис кљу чи во ово ме гла гол ском об ли ку.



пи та њем ка ко је до шло до упо тре бе овог мо дал ног об ли ка у вре -
мен ској функ ци ји, на рад Пре дра га Пи пе ра, ко ји се ба ви пи та њем
кон ди ци о нал но сти у про стој ре че ни ци ус по ста вља ју ћи па ра ле лу са
сло же ном ре че ни цом, али и пи та њем упо тре бе по тен ци ја ла у вре -
мен ској функ ци ји. Ми ло рад Ра до ва но вић се у по себ ном ра ду ба ви
пи та њем ра ши ре но сти по тен ци ја ла за про шлост (по тен ци јал 2) и
раз ло зи ма за ње го ву упо тре бу, те ди стинк ци јом из ме ђу по тен ци ја ла
1 и по тен ци ја ла 2. У срп ском стан дард ном је зи ку ја вља ју се за ви -
сно сло же не ре че ни це са об ли ком по тен ци ја ла у пре ди ка ту управ не
и за ви сне кла у зе и вре мен ским ве зни ци ма ко ји по ве зу ју те кла у зе.
Гра ма ти ке и струч на ли те ра ту ра ука зу ју на то да се по тен ци јал ја -
вља, из ме ђу оста лих, у услов ним ре че ни ца ма. Ту се, по ред услов -
них ве зни ка, ја вља и је дан од при мар но вре мен ских ве зни ка – ве -
зник кад, што је са ста но ви шта те ме ово га ра да по себ но ин те ре -
сант но. Та кву мо гућ ност илу стру ју сле де ћи при мје ри.

[1]
1. Кад би сви љу ди и же не го во ри ли са мо че тврт ком, на све ту би би ло мно -

го ма ње глу по сти … (Ду чић, 37).
2. Мо гло би се ре ћи и да чо век не би имао ни је дан дан сре ће кад би знао

за све не сре ће ка кве по сто је по ред ње га и од ко јих па те дру ги љу ди (Ду -
чић, 18).

3. Ка да би се Зе мља, из да на у дан, обр та ла, од ле те ла би нам, при сва ком
ско ку у вис, по при лич но ис под но гу, а кад би се по ме ра ла и у пр о сто ру,
ми би смо у то ку вре ме на мо ра ли ви де ти ка ко се зве зде на дру гим ме -
сти ма хо ри зон та уз ди жу из над ње га, а то ни су ни са ми Ва ви лон ци до
са да опа зи ли (М. Ми лан ко вић, Кр оз ва си о ну и ве ко ве, АСК, 24 ).

4. Кад би се на ша Зе мља, та ко го во ра ше Ари сто те лес, за и ста кре та ла у
пр о сто ру, он да би смо у то ку вре ме на ви ђа ли зве зде не крет ни це у раз ли -
чи тим ме ђу соб ним по ло жа ји ма (Ми лан ко вић, Кр оз цар ство на у ка,
АСК, 76).

5. Кад бих ва ма оста вио има ње, ви не би сте да ли Ву ка ши но вој де ци, мо -
јим уну чи ћи ма, ни гр озд да по је ду (Д. Ћо сић, Ко ре ни, АСК, 72).

6. Стра шно ми се не ка ко до па да тај мо мак Дун ђер ски, ла га ла бих вас кад
би вам ка за ла да то ни је баш мој тип. (М. Ка пор, Бе ле шке јед не Ане,
АСК, 173).

7. Би ло би ли је по кад би та ко би ло (Вук са но вић, 312).
8. Пре ма Зе ма но вом ми шље њу, си ту а ци ја на Кри му би ла би мно го јед но -

став ни ја ка да не би би ло пре се да на Ко со ва, пре но се че шки ме ди ји (П
6. 3. 2014, Е).

9. Кад би би ло по ње ном рас по ло же њу, го спо ђа Да вил би се вра ти ла од -
мах ку ћи, али су ду жни об зи ри зах те ва ли да оста не на Бла го сло ву …
(Ан дрић, 278).
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10. Кад би се пре бро ји ло, не знам шта би ис па ло (Вук са но вић, 246).

Да би за ви сно сло же на ре че ни ца с ве зни ком кад би ла услов на,
по треб но је да у пре ди ка ту управ не и за ви сне кла у зе бу де об лик по -
тен ци ја ла, што је екс пли цит но као услов на ве ла Мил ка Ивић (ИВИЋ
1995, 144); ако та ко ни је, овај ве зник има вре мен ски ка рак тер. Слич -
но је утвр дио и Сте ва но вић у сво јој ве ли кој гра ма ти ци у по гла вљу
о по год бе ним ре че ни ца ма (СТЕ ВА НО ВИЋ 1991, 906, т. 812), са мо што он
ту ме ђу ова квим при мје ри ма на во ди и оне са вре мен ским об ли ци ма
у пре ди ка ту па и за њих ка же да су ов де по год бе не, са на по ме ном
да мо гу би ти и вре мен ске, па ти ме тач ну кон ста та ци ју при мје ри ма
за му ћу је3. Ов дје је за ним љив по след њи, де се ти при мјер; у ње му се
на услов ну кла у зу на сла ња ре че ни ца с об ли ком пре зен та у пре ди ка ту.
Ме ђу тим, та ре че ни ца би мо гла има ти дру га чи ји рас по ред кла у за:
Не знам шта би ис па ло кад би се пре бро ји ло. По што ни су пред мет
овог ра да, сад се ви ше не ће мо за др жа ва ти на ова квим ре че ни ца ма4.
Ов дје би са мо у ви ду ва жне на по ме не тре ба ло ре ћи то да се у ова -
квим услов ним ре че ни ца ма од ве зни ка при мар но вре мен ског ка рак -
те ра ја вља је ди но ве зник кад; са мо ње га на во ди сва гра ма тич ка и
на уч на ли те ра ту ра, а та ко по ка зу је и гра ђа ко јом сам ја рас по ла гао.
Ова чи ње ни ца је ва жна и ра ди утвр ђи ва ња мо гућ но сти из бо ра ве -
зни ка у услов ним ре че ни ца ма и ра ди оно га о че му ће се го во ри ти у
глав ном ди је лу ово га ра да.

У на шој на уч ној и гра ма тич кој ли те ра ту ри ис ти че се да се об лик
по тен ци ја ла мо же вре мен ски тран сфор ми са ти, тј. да се он ја вља за ис -
ка зи ва ње не ре фе рен ци јал них про шлих рад њи (СТЕ ВА НО ВИЋ 1991,
ИВИЋ 1995, ТА НА СИЋ 2005 и др.). Кад су по сри је ди гла го ли свр ше ног
ви да, он да је по тен ци јал го то во је ди ни спо со бан да ис ка зу је не ре фе -
рен ци јал ну про шлост (ИВИЋ 1995а, ТА НА СИЋ 2005, 461, ТА НА СИЋ 2012,
132–134), дру ги, вре мен ски, об ли ци мо гу слу жи ти тек за ис ка зи ва ње
не ких ви до ва не ре фе рен ци јал них про шлих рад њи (ТА НА СИЋ 2005, на
од го ва ра ју ћим мје сти ма, го во ре ћи о пре те ри тал ним об ли ци ма).

По зна то је та ко ђе (в. горе) да се и у вре мен ским ре че ни ца ма у
пре ди ка ту мо же по ја ви ти и об лик по тен ци ја ла за ис ка зи ва ње не ре фе -
рен ци јал не про шло сти. Та кав слу чај илу стру ју сле де ћи при мје ри.
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3 Слич но се ми је ша ју ства ри и у по гла вљу о по тен ци ја лу (СТЕ ВА НО ВИЋ 1991,
716).

4 Тре ба ре ћи да се при мје ри за по год бе не ре че ни це с об ли ком по тен ци ја ла у
пре ди ка ту апо да зе и про та зе и ве зни ком кад наводе и у сред њо школ ској гра ма ти -
ци (СТА НОЈ ЧИЋ И ПО ПО ВИЋ 2005: 396), те у гра ма ти ци за стран це (МРА ЗО ВИЋ 2009:
159) и у гра ма ти ци СТА НОЈ ЧИЋ 2010: 407 и 408.



[2]
1. А кад би су тра офи ци ри кре ну ли да ље, на и шли би у пр вој ка са би на та -

кав до чек (Ан дрић).
2. Кад би био по зван да ве че ра при сто лу прин че вом, она га не би ни при -

ме ти ла … (Цр њан ски, 115).
3. Вра ћа ла се тек кад би су тон из јед на чио по цр не ле гра не др ве ћа с не бом, па -

ли ла све тиљ ку и оста ја ла уз њу до зо ре. (Г. Олу јић, Не бе ска ре ка, АСК, 16).
4. Кад би би ла ме се чи на, про во дио сам мно ге буд не ча со ве слу ша ју ћи див -

ну ме ло ди ју пра ће ну све ча ним рит мом атлант ских та ла са ко ји су се ти -
хо од би ја ли од сте но ви те оба ле (М. Пу пин, Са па шња ка, АСК, 118).

5. Кад би се не ки но ви са ве зник ну дио, он би го во рио сво јој прат њи да је
за по чео љу бав ну игру … (Цр њан ски, 130).

У овим ре че ни ца ма по тен ци јал је сво је основ но мо дал но зна че ње
за ми је нио вре мен ским, до шло је до вре мен ске тран спо зи ци је овога
гла гол ског об ли ка. Бит на ка рак те ри сти ка је да се у ова квим ре че ни ца -
ма уви јек ис ка зу је не ре фе ре нцијал на про шлост. То се у гра ма тич -
кој и струч ној ли те ра ту ри углав ном ис ти че у ве зи са по тен ци ја лом
у овим ре че ни ца ма, али се не ис ти че уви јек и то да је по тен ци јал је -
ди ни, или го то во је ди ни, об лик ко ји мо же ис ка зи ва ти не ре фе рен -
ци јал ну про шлост са свр ше ним гла го ли ма. При мје ри илу стру ју раз -
ли чи те мо гућ но сти вид ске ком би на ци је у пре ди ка ти ма управ не и
за ви сне кла у зе. Ви ди се да се у пре ди ка ти ма обје кла у зе са по тен -
ци ја лом мо гу ја вља ти гла го ли свр ше ног или не свр ше ног ви да, а та ко -
ђе да се у управ ној мо же на ћи гла гол свр ше ног ви да пре ма гла го лу
не свр ше ног ви да у за ви сној кла у зи, те да се мо же де си ти и обр ну -
то. Та ко ђе, у јед ној кла у зи мо же би ти пре ди кат у пре те ри тал ном
гла гол ском об ли ку, док је у дру гој по тен ци јал.

Раз ли ка из ме ђу услов них и вре мен ских ре че ни ца са по тен ци ја -
лом за ис ка зи ва ње не ре фе рен ци јал не про шло сти је сте и у то ме што
се код услов них из ре пер то а ра при мар но вре мен ских ве зни ка ја вља
са мо ве зник кад, док се код вре мен ских ја вља ју раз ли чи ти ве зни ци;
не ки при мје ри се на во де и у гра ма ти ци СТЕ ВА НО ВИЋ 1991: 718 и
877, код АН ТО НИЋ 2001: 191. СТА НОЈ ЧИЋ И ПО ПО ВИЋ: 396,ТА НА СИЋ
2012: 140 и 141. Ов дје се не ће мо ти ме ба ви ти ни на во ди ти при мје -
ре са тим дру гим вре мен ским ве зни ци ма, по што се у ли те ра ту ри
они мо гу на ћи, а то и ни је у цен тру па жње ово га ра да.5

Ли те ра ту ра, ме ђу тим, ни је за би ље жи ла још је дан тип ре че ни ца са
об ли ком по тен ци ја ла у при мар ној, мо дал ној функ ци ји у вре мен ским
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5 О вре мен ским ре че ни ца ма са по тен ци ја лом у јед ној или обје кла у зе ви ше
се го во ри у ра ду ТА НА СИЋ 2012.



ре че ни ца ма. Бо ље је ре ћи – ни је се по себ ни је ба ви ла та квим ре че -
ни ца ма. А мо же се на по чет ку по ста ви ти пи та ње: да ли се мо дал на
рад ња ис ка за на по тен ци ја лом мо же вре мен ски од ре ђи ва ти, па он да
и пи та ње: мо же ли се по тен ци јал са мо дал ним зна че њем ја ви ти у
пре ди ка ту вре мен ских ре че ни ца, уоп ште, тј. у пре ди ка ту управ не
или за ви сне кла у зе.

Од го вор на пр во пи та ње ни је те шко да ти: и мо дал не рад ње се
смје шта ју у од ре ђе ни вре мен ски од сјек и он се мо же у ре че ни ци и
ис ка за ти вре мен ском од ред бом, као што се мо же и по ста ви ти пи та ње
кад се вр ши не ка мо дал на рад ња. О то ме свје до че сле де ћи при мје ри.

[3]
1. Зна те ли кад би ме ува ти ли? Ни ка да! (М. Ка пор, Бе ле шке јед не Ане, АСК)
2. Он је та да ка зао да би при па ја ње де ло ва су сед них др жа ва би ло ор га ни -

зо ва но на кон одр жа ва ња ре фе рен ду ма ме ђу ал бан ским ста нов ни штвом
(П. 5. 3. 2014, Е).

3. Ја бих у не ким при ли ка ма за бо ра вио мно ге ства ри …, али не сми јем
(Сте ва но вић 1991, 716).

4. Ње го ву спрем ност да бу де су ров још ју че бих на звао од луч но шћу (Та -
на сић 2005, 460).

Ка ко се ви ди, рад ња ис ка за на об ли ком по тен ци ја ла са свим се
ре гу лар но вре мен ски од ре ђу је. Ов дје по себ но тре ба скре ну ти па -
жњу на дру ги при мјер, гдје је вре мен ска од ред ба са де вер ба тив ном
име ни цом, и ци је ла та кон струк ци ја мо же се схва ти ти као кон ден -
за тор вре мен ске кла у зе.

При мје ри ко ји сли је де упра во илу стру ју та кве вре мен ске ре че -
ни це код ко јих је у вре мен ској кла у зи не ки вре мен ски об лик, а у
управ ној по тен ци јал са сво јим мо дал ним зна че њем.

[4]
1. Док он та мо да ле ко … бу де учио ве ли ку вој нич ку на у ку, мо гао би му

тко год цу ру пре о те ти … (Ми ло ше вић 1970, 35).
2. Си гур но го ре отац, са оп шта ва ју ћи им Соф ки ну уда ју, у исто вре ме на -

ре ђу је им да ни ко о то ме не пи сне, да не би ко од ком ши лу ка и оста лог
све та до знао док се уда ја не бу де са свим свр ши ла (Ми ло ше вић 1970, 57).

3. Кад до ђе да се мре, же лео бих оста ви ти град ску бу ку и умре ти ве дар
(Ми ло ше вић 1970, 59).

4. А са да … мо гу да иду ку ћа ма, да се спре ма ју … да би би ли го то ви ка да
их по зо ве да до ђу на све ча ност (Ми ло ше вић 1970, 59).

5. За то је он це ле но ћи … мо рао да се … чу ва, да би … пре но што сва не,
оти шао ку ћи (Ми ло ше вић 1970, 63).

6. Чу ли би смо је чим се при бли жи (Сте ва но вић 1991, 878; М. Ла лић, Ле -
леј ска го ра).
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Иако Ксе ни ја Ми ло ше вић у при мје ри ма ко је на во ди не ко мен -
та ри ше по себ но ври јед ност по тен ци ја ла са ста но ви шта опо зи ци је
мо дал на / вре мен ска упо тре ба, ја сно је да га она, ис прав но, схва та
у ње го вом мо дал ном зна че њу.

Сле де ћи при мје ри су по себ но за ни мљи ви: сад се у вре мен ској
кла у зи ја вља по тен ци јал.

[5]
1. Не по сред но пре сво га од ла ска из Трав ни ка, по што би успа вао ве зи ро ву

па жњу, тре ба ло је да ка пи џи ба ша из ва ди дру ги фер ман, ка тил-фер ман,
ко јим се ве зир, као и сви по сред ни и не по сред ни са рад ни ци ра ни јег сул -
та на, осу ђу је на смрт… ( Ан дрић, 48).

2. На је дан пут, стег ну та гр ла и пре не го што би бри знуо у плач и гла сно за -
је цао, чо век окре те гла ву, ухва ти се обе ма ру ка ма за њу, па уста де,
оста ви бо ле сни цу и по ју ри у су сед ну со бу да се ис пла че (Дра ги ша Ва -
сић, Са бра не при по вет ке, 125, АСК).

3. До ста да ље но ва жи во ти ња, бо је пр ља вог се на, из ду же на и гла ва та; пре
но што би чо век мо гао утвр ди ти ка ква је, за кла ња је ви со ка тра ва (В.
Пе тро вић, Афри ка, АСК, 93).

4. Oko ku le se na la zi lo još či stog pro sto ra pre ne go što bi se do šlo do šu me
(Alek san dar Te no di: MI o Me dve du; Ота ше вић6).

У овим при мје ри ма по тен ци јал у вре мен ској кла у зи има не -
спор но мо дал но зна че ње. То се ли је по ви ди у пр вом, Ан дри ће вом,
при мје ру. Ја сно је да се ов дје не мо же го во ри ти о вре мен ској тран -
спо зи ци ји по тен ци ја ла, јер он у слу ча ју вре мен ске тран спо зи ци је
ис ка зу је са мо не ре фе рен ци јал не про шле рад ње, по на вља не рад ње.
А и из са ме ре че ни це, и из ши рег кон тек ста, очи то је да ту ни је по -
сри је ди по на вља ње, ра ди се о по је ди нач ном до га ђа ју у про шло сти.
Ова кве ре че ни це, ко ли ко ми је по зна то, ни су за би ље же не у на шој
ли те ра ту ри: ре че ни це у ко ји ма вре мен ски ве зни ци чу ва ју сво је вре -
мен ско зна че ње, а по тен ци јал у вре мен ској кла у зи чу ва сво је мо -
дал но зна че ње.

И при мје ри ко ји сли је де слич ни су; раз ли ка је у то ме што у њи -
ма по тен ци јал с мо дал ним зна че њем до ла зи у пре ди ка ту управ не и
за ви сне вре мен ске кла у зе.

[6]
1. Али, та ко би исто би ло и он да кад би се је гу ља ме та мор фо зи ра ла у дру -

ги ка кав створ, у об ли ку ко га је она мо жда и би ла хва та на, али се ни је
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зна ло да то ни је ни шта дру го но не гда шња, сад ме та мор фо зи ра на је гу -
ља (М. П. Алас, Ро ман је гу ље, АСК, 54).

2. Све сам слу ти ла да ћеш баш ти од не куд на и ћи – пре ну га, са свим из
бли зи не, Бран кин глас. Глас жи во тво ран ко ји раз би ја ма глу, ли је чи и
по ди же из мр твих.
Ви дио је пред со бом два ми ла на сми ја на ока, два ока ко ја су сад би ла
чи тав је дан сви јет. Од не кле је чуо и свој ро ђе ни глас, из ми је њен и му -
као:
– Ја бих се и вра тио кад бих ви дио да те не ма с че том (Ћо пић, 53).

3. Ди пло ме не би мо ра ле да се но стри фи ку ју у зе мља ма Европ ске уни је.
На овај на чин ми би смо ствар но ушли у ЕУ пре не го што би ушла Ср -
би ја (НИН 26. 7. 2012, 55).

4. Ti si nov u ovom gra du i ni kom ne ćeš bi ti sum njiv što se ras pi tu ješ. Sa na -
ma dvo ji com bi, me đu tim, bi la sa svim dru ga pri ča i ve ro vat no bi nas i uhap -
si li  pre ne go što bi smo sti gli ne što da po ku ša mo (Alek san dar Te no di: MI o
Me dve du, 2012, Ота ше вић).

5. И да Ма ну лаћ ни је био она кав ка кав је, да ни је јед на ко чу вао ду ћан и се -
део пред ду ћа ном и с оцем се раз го ва рао, Ма не би га ма ка ко иза звао –
ка ко је љут био на ње га – и по ту као се с њим чим би га пр ви пут срео
и на шао. (Сре мац, Зо на Зам фи ро ва, АСК, 47).

6. И та ко ми се чи ни ло да би се то све по че ло сну ра ти и од мо та ва ти  чим
бих  сту пио но гом у со бу где су бо ле сни ци (Л. Ла за ре вић, При по вет ке,
АСК, 4).

7. Је то, бра те Бр не, ти би нам могâ би ти ме штар у све му а за вр ти ја си у
гла ву да би пр сну ја ка во де ни ми јур чим би изаша на ари ју. Ка ко  се  то
мо же ра зу ми ти? (С. Ма та вуљ, Ба ко ња фра Бр не, АСК, 110).

8. Да сам на твом ме сту, ја бих се до бро раз ми слио пре не го што бих ова -
ко не што на пи сао и јав но из нео (Ота ше вић).

9. Ма да, мо рао бих да по ста вим не ка пи та ња про из во ђа чи ма пре не го
што бих од лу чио ... (Ота ше вић).

10. По тре бан ми је про грам по мо ћу ко јег бих мо гао да спа сим од ре ђе не по -
дат ке са тог хар да пре не го што бих га фор ма ти рао (Ота ше вић).

11. Пре не го што би смо на ста ви ли с ра дом Скуп шти не, же лео бих да вам
из не сем за кључ ке рад ног пред сед ни штва (Ота ше вић).

12. Тре ба ло би да де фи ни ше мо шта би то тех нич ки зна чи ло  пре не го  што
би смо да ље раз го ва ра ли о то ме – об ја снио је Ку сту ри ца (Ота ше вић: Да -
нас).

13. У су прот ном, она би мо гла да ка же са мо јед ној осо би, та јед на осо ба
сле де ћој и пре не го што би сте треп ну ли, це ла кан це ла ри ја би бру ја ла
о то ме (Ота ше вић: 24 ча са).

14. Не по сред но пре но што би скли зну ла из ме ђу Га ни ме да и Лу ци фе ра,
Евро па би се пре тво ри ла у зло коб ни, цр ни диск, оиви чен пр сте ном јар -
ко цр ве ног пла ме на (Ота ше вић).
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15. Фи лип је нај пре ка зао да би во лео да зна шта она ми сли о то ме пре но
што би се усу дио на тај ко рак ... (Ота ше вић).

16. Учи нио бих мно ге ства ри пре но што би уоп ште до шло до пре го во ра
(Ота ше вић).

17. Док би сте ви ше та ли по ред Са ве, ја бих за вр шио по сао у пред у зе ћу
(Разг.).

И у овим ре че ни ца ма ве зни ци има ју сво је вре мен ско зна че ње,
а по тен ци јал има сво је при мар но, мо дал но, зна че ње. Уоста лом, у
услов ним ре че ни ца ма се и не мо гу на ћи дру ги ве зни ци са спи ска
вре мен ских сем ве зни ка кад. Нај ре ђе су ова кве ре че ни це упра во с
вре мен ским ве зни ком кад; та ко се че сто ја вља ју по год бе не ре че ни -
це. За то је по треб но да буде на не ки на чин ис кљу че на мо гућ ност
та квог ту ма че ња ре че ни це да би она би ла вре мен ска, што у на ве де -
ним при мје рима и је сте слу чај. У пр вом при мје ру се тај ве зник ди -
рект но на сла ња на вре мен ски при лог он да7. У дру гом при мје ру из
ши рег кон тек ста се ви ди да је ри јеч о вре мен ској ре че ни ци, ма да у
ова квим ре че ни ца ма ни је ла ко утвр ди ти гра ни цу из ме ђу ова два ти -
па ре че ни ца. У оста лим при мје ри ма ни је спор но да се ра ди о вре мен -
ским ре че ни ца ма по што је ја сно да се не ра ди о пр о шлим по на вља -
ним рад ња ма.

У овим ре че ни ца ма ни је из вр ше на вре мен ска тран сфор ма ци ја
по тен ци ја ла; он ни је упо три је бљен вре мен ски. С дру ге стра не, ово
ни су по год бе не ре че ни це. Ра ди се, да кле, о вре мен ским ре че ни ца -
ма са мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом у об ли ку пре ди ка та.
Оне се ја вља ју у раз ли чи тим функ ци о нал ним сти ло ви ма срп ског
је зи ка. Иако се ја вља ју у раз ли чи тим функ ци о нал ним сти ло ви ма,
иако се ја вља ју и у књи жев ним дје ли ма ко ја при па да ју срп ској кла -
си ци, на ша гра ма тич ка ни лин гви стич ка ли те ра ту ра ни су за би ље -
жи ле овај тип вре мен ске ре че ни це. Ме ђу тим, у је зи ку штам пе на -
шло се до ста при мје ра са ова квим вре мен ским ре че ни ца ма – код
ко јих се об лик мо дал ног по тен ци ја ла ја вља у обје кла у зе. То би мо -
гло го во ри ти и да у са вре ме ном срп ском је зи ку ра сте фре квен ци ја
ова квих реченицa. Не ко ли ко пр о на ђе них при мје ра не што дру га чи је
струк ту ре ре че нич не, гдје је у управ ној кла у зи не ки дру ги гла гол ски
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об лик – вре мен ски или им пе ра тив [5], упу ћу је на за кљу чак да се у
са вре ме ном срп ском је зи ку рад ња управ не кла у зе све че шће вре -
мен ски де тер ми ни ше вре мен ском кла у зом са об ли ком по тен ци ја ла
с ње го вом при мар ном, мо дал ном ври јед но шћу. С дру ге стра не, при -
мје ри из књи жев но у мјет нич ког сти ла иду у при лог за кључ ку да се
ове ре че ни це мо ра ју узи ма ти у об зир кад се го во ри о вре мен ској ре -
че ни ци у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку.

Са да, кад има мо три ти па ре че ни ца ко је се ја вља ју с по тен ци ја -
лом и ве зни ци ма при мар но вре мен ским ко ји се мо гу ја ви ти из ме ђу
управ не и за ви сне кла у зе – по год бе не, вре мен ске с вре мен ском упо -
тре бом по тен ци ја ла и вр е мен ске с мо дал ном упо тре бом по тен ци -
ја ла – ну жно се по ста вља пи та ње мо гу ли се те ре че ни це и ка ко се
мо гу иден ти фи ко ва ти, тј. ме ђу соб но раз ли ко ва ти. Вре мен ске ре че -
ни це за ис ка зи ва ње не ре фе рен ци јал не про шло сти ла ко се иден ти -
фи ку ју јер се уви јек мо же утвр ди ти по сто ја ње јед ног од два мо мен та
ко ји их иден ти фи ку ју: ис ка зи ва ње про шло сти, а он да и не ре фе рен -
ци јал ност у њи ма ис ка за не рад ње8. А оне се фор мал но мо гу по ду -
да ра ти са услов ним са мо уко ли ко је по сри је ди ве зник кад и по тен -
ци јал у обје кла у зе. Раз ли ко ва ње ових вре мен ских ре че ни ца од вре -
мен ских ре че ни ца с мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом не
пред ста вља про блем по што се мо дал на упо тре ба по тен ци ја ла раз -
ли ку је од тран спо но ва ног по тен ци ја ла: тран спо но ва ни по тен ци јал
ре фе ри ше о про шло сти, а мо дал ни у свим на ве де ним вре мен ским
ре че ни ца ма има бу ду ћу вре мен ску пер спек ти ву.

Оста је је ди но про блем раз ли ко ва ња дви је вр сте ре че ни ца с ве -
зни ком кад и мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом: услов них и
вре мен ских ре че ни ца с тим ве зни ком и по тен ци ја лом у обје кла у зе,
кад уз ве зник не ма ко ре фе рен та ко ји би упу ћи вао на ње го во вре -
мен ско зна че ње. Та кав слу чај илу стру ју сље де ћи при мје ри.

[7]
1. Али Љу бо мир Ма џар сма тра да би део те за ди вљу ју ће оча ра но сти од -

мах био сма њен, ако не би и иш че зао, кад би вам се ус пут пре до чио
огром ни хр ват ски спољ ни дуг (НИН 11. 03. 2010, 34). 

2. Од го во рио сам му, шта би ре кли пе ша ци, кад би чу ли ка ко се ми нећ ка -
мо. А они под та квим при ли ка ма жи ве стал но. Уоста лом, ако шта бу де,
он ме мо же увек од ме ни ти (С. Ја ко вље вић, Срп ска три ло ги ја, 83, АСК).

3. Се ћам се ње го ве, го то во фа на тич не од бој но сти пре ма ме ха ни зми ма, и
пи там се шта би он да нас ре ка о  кад би чуо ауто мат ски кла вир, гра мо -
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фон, ра дио, а да не спо ме нем чу до ви шни би о скоп! (Пу пин, Од па шња -
ка до уче ња ка,75, АСК). 

4. По што би сте утвр ди ли ка ко је крај рад ног вре ме на при лич но про из -
вољ на ка те го ри ја, кре ну ли би сте ку ћи (Ота ше вић: По ли ти ка).

У срп ском је зи ку, ре ко смо, че сто се ја вља ју услов не ре че ни це са
ве зни ком кад и об ли ком по тен ци ја ла у управ ној и за ви сној кла у зи.
С дру ге стра не, ви дје ли смо да се вре мен ске ре че ни це ова кве гра -
ма тич ке струк ту ре ја вља ју ри јет ко. За то се ре че ни це ова кве гра ма -
тич ке струк ту ре нај че шће ра зу ми је ва ју као услов не. Са мо из у зет но
у не ким при мје ри ма, ка кви су ови по мо ме ми шље њу, вре мен ска
ком по нен та ве зни ка кад ни је са свим по ти сну та. Да је та ко мо гу ће
схва та ти ре че ни це у овим при мје ри ма, да је нам пра во чи ње ни ца да
у срп ском је зи ку за и ста има мо и вре мен ске ре че ни це с мо дал но
упо три је бље ним по тен ци ја лом у за ви сној и управ ној кла у зи, са ве -
зни ком кад с вре мен ским зна че њем, ка кав слу чај илу стру ју два при -
мје ра из гру пе [6]. Слич на си ту а ци ја је и у ов дје че твр том при мје ру,
гдје се у ре че ни ци на ла зи ве зник по што. Он је да нас под јед на ко чест
у узроч ним и вре мен ским ре че ни ца ма, сто га у овом слу ча ју не ма мо
мо гућ ност да раз ри је ши мо хо мо ни ми ју. Ов дје бих са мо у ви ду на по -
ме не ре  као да ово ни је и је ди ни слу чај да се у синт ак си не мо же са
си гур но шћу раз ри је ши ти хо мо ни мич ност не ке кон струк ци је.

Све ре че но мо же се све сти на сље де ће. По зна то је да се у са вре -
 ме ном срп ском је зи ку ја вља ју сло же не ре че ни це с об ли ком по тен -
ци ја ла у обје кла у зе и вре мен ским ве зни ци ма. У јед ном слу ча ју по -
тен ци јал се вре мен ски тран сфор ми ше и ре че ни ца ма се, са раз ли -
чи тим вре мен ским ве зни ци ма, ис ка зу ју про шле не ре фе рен ци јал не
рад ње; у дру гом слу ча ју по тен ци јал има мо дал ну ври јед ност и ра -
ди се о по год бе ним ре че ни ца ма; ту се ја вља ис кљу чи во ве зник кад. 

Ме ђу тим, у срп ском је зи ку се ја вља ју и вре мен ске ре че ни це с
об ли ком по тен ци ја ла с мо дал ним зна че њем у јед ној или обје кла у -
зе и не ким од вре мен ских ве зни ка. Мо гу се из дво ји ти три под ти па
та квих ре че ни ца. У пр вом ти пу у управ ној кла у зи је у пре ди ка ту  мо -
дал но упо три је бљен по тен ци јал, а у вре мен ској не ки вре мен ски гла -
гол ски об лик [4]. У дру гом ти пу је обр ну то: у управ ној кла у  зи је
не ки вре мен ски гла гол ски об лик, а у вре мен ској је мо дал но упо три -
је бљен об лик по тен ци ја ла [5]. Нај че шће су, па и нај за ни мљи ви је,
вре мен ске ре че ни це са мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом у
обје кла у зе и не ким од вре мен ских ве зни ка ме ђу њи ма; да кле и по -
тен ци јал и ве зник чу ва ју сво је при мар но зна че ње [6]. Ни оне се
ипак не ја вља ју по себ но че сто. Ово, да кле, ни су ни по год бе не ре че -
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ни це с ве зни ком кад, ни вре мен ске ре че ни це за ис ка зи ва ње не ре -
фе рен ци јал не про шло сти – о јед ним и дру гим у ли те ра ту ри је већ
пи са но.

По ста вља се пи та ње ка ко се ове ре че ни це раз ли ку ју од вр е мен -
ских ре че ни ца с по тен ци јал ом за ис ка зи ва ње не ре фе ре н цијал не
про шло сти, на јед ној стра ни, и од по год бе них ре че ни ца – кад кла -
у зе спа ја ве зник кад, на дру гој стра ни. Од вр е мен ских ре че ни ца за
ис ка зива ње не ре фе рен ци јал не про шло сти ове ре че ни це се ре ла тив -
но ла ко раз ли ку ју, мо дал на и вре мен ска упо тре ба по тен ци ја ла се
пре по зна је; оне се смје шта ју у раз ли чи те кон тек сте, оне с вре мен -
ском тран сфор ма ци јом по тен ци ја ла ре фе ри шу о про шло сти, док
ре че ни це с мо дал ним по тен ци ја лом има ју бу ду ћу вре мен ску пер -
спек ти ву. Кад је по сри је ди ве зник кад, он да су ове ре че ни це хо мо -
ни мич не и с по год бе ним ре че ни ца ма. Та хо мо ни ми ја се нај си гур ни -
је раз ре ша ва ако је уз ве зник не ка ри јеч ко ја упу ћу је на ври је ме (од -
мах, он да) или у окви ру ши рег кон тек ста. Ни је уви јек мо гу ће раз -
ри је ши ти хо мо ни мич ност та квих ре че ни ца, што ни је је ди ни слу чај
у син так си. Исти на, ова кве ре че ни це се че шће ра зу ми је ва ју као по -
год бе не; то ме је мо гла дје ли мич но до при ни је ти и гра ма тич ка ли те -
рату ра, ко ја и не по ми ње ре че ни це та кве струк ту ре с вре мен ским
зна че њем. Кад је по сри је ди ве зник по што у ова квим ре че ни ца ма,
тре ба има ти у ви ду да се и оне, као и вр е мен ске ре че ни це с вре мен -
ским гла гол ским об ли ци ма, до во де и у од нос са узроч ним ре че ни -
ца ма. И ту се не мо же уви јек чвр сто раз гра ни чи ти зна че ње уколи -
ко уз ве зник по што не ма ка кве ри је чи ко ја упу ћу је на ње го ву вр е -
мен ску ин тер пре та ци ју (од мах, тек, убр зо).

Иако се ова кве ре че ни це ја вља ју у раз ли чи тим функ ци о нал ним
сти ло ви ма, иако се ја вља ју, исти на ри јет ко, и у књи жев ним дје ли ма
ко ја при па да ју срп ској кла си ци, на ша гра ма тич ка ни лин гви стич ка
ли те ра ту ра ни су за би ље жи ле овај тип вре мен ске ре че ни це. Раз лог
за то је сва ка ко и у чи ње ни ци да се оне ја вља ју ре ла тив но ри јет ко
у је зи ку. Ме ђу тим, у је зи ку штам пе на шло се до ста при мје ра са ова -
квим ре че ни ца ма. То би мо гло го во ри  ти и о то ме да у са вре ме ном
срп ском је зи ку ра сте фрек вен ци ја њи хо ва. Чи ње ни ца да се ове вре -
мен ске ре че ни це, с по тен ци ја лом у обје кла у зе, ја вља ју ре ла тив но
че сто у је зи ку да на шње штам пе, да се ја вља ју и у књи жев но у мјет -
нич ком сти лу, кроз два де се ти ви јек, упу ћу је на за кљу чак да је њи -
хо ва по ја ва у по сљед ње ври је ме у по ра сту и да их, али и дру га два
по ми ња на ти па, мо ра ре ги стро ва ти и на ша гра ма тич ка ли те ра ту ра.
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Сре то З. Та на сич

К ВО ПРО СУ О ВРЕ МЕН НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ
С ПО ТЕН ЦИ А ЛОМ  В СКА ЗУ Е МОМ

Р е з ю м е

В на сто я щ ей ра бо те ре чь идет о пред ло же ни ях с фор мой по тен ци а ла
/со сла га те ль но го на кло не ния/ в ска зу е мом и вре мен ны ми со ю за ми ме жду
кла у за ми. Ав тор ука зы ва ет на не ко то ри ые ти пы вре мен ных пред ло же ний,
о ко то рых в на шей лин гви сти че ской ли те ра ту ре до сих пор не бы ло ре чи.
Из вест но, что в серб ском язы ке име ют ся вре мен ные пред ло же ния с фор -
мой по тен ци а ла, в ко то рых вы ра жа ет ся не ре фе рен ци а ль ное про шлое, и
услов ные пред ло же ния с фор мой по тен ци а ла в обе их кла у зах с со ю зом
кад. В дан ной ра бо те рас сма три ва ют ся пред ло же ния, в ко то рых  име ет ся
в од ной или в обе их кла у зах фор ма по тен ци а ла с мо да ль ным зна че ни ем,
где ме жду кла у за ми на ли че ству ет ка кой–ни бу дь пер вич но вре мен ной со -
юз. Сре ди них осо бен но вы де ля ют ся ин те ре су ю щ ие нас вре мен ные пред -
ло же ния с мо да ль но упо тре блен ным по тен ци а лом во вре ме ной кла у зе и
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пред ло же ния с мо да ль но упо тре блен ным по тен ци а лом в обе их кла у зах. В
та ких пред ло же ни ях по тен ци ал со хра ня ет свое мо да ль ное зна че ние, а со -
юз со хра ня ет свое вре мен ное зна че ние. Ав тор, на осно ва нии ана ли за язы -
ко во го ма те ри а ла, при шел к вы во ду, что зде сь ре чь идет о вре мен ных
пред ло же ни ях, и пред ла га ет те зис, на пра вля ю щ ий на на ли чие в со вре -
мен ном серб ском язи ке тен ден ции, со гла сно ко то рой де й ствие глав ной
кла у зы, от но си те ль но вре ме ни, де тер ми ни ру ет ся вре мен ной кла у зой с
фор мой по тен ци а ла в его пер вич ном, мо да ль ном зна че нии.

Клю че вые сло ва: серб ский язык, сло жное пред ло же ние, вре мен ное
пред ло же ние, услов ное пред ло же ние, по тен ци ал/ со сла га те ль ное на кло -
не ние / , вре мен ные со ю зы.
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