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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ОБЛИЦИ „WOULD“ И „USED TO“ КАО 
НОСИОЦИ МОДАЛНОГ И ХАБИТУАЛНОГ 

ЗНАЧЕЊА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

САЖЕТАК. У енглеском језику се са значењем хабитуалности употребљавају ра-

зличите конструкције. Would и Used to познати су као типични носиоци

хабитуалног значења и често се називају перифрастичним облицима.

Хабитуални аспект веома је уобичајен у граматици енглеског језика и

указује на понављајућу радњу у оквиру дужег временског периода.

Овај рад се бави испитивањем фреквентности хабитуалних облика у

журналистичком жаргону, присутном у дневним часописима на енгле-

ском језику (The Independent, The Guardian, The Daily Telegraph).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: хабитуални аспект, хабитуалност, модалност, енглески језик.
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Ен\лески језик је је>ан о> језика у којем @осPоје ас@екPи, као на-
чин изражавања различиPих семанPичких >исPинкција. Је>ан о>
ас@екаPа је и Pзв. Ха�и�уални ас�ек� који указује на @онављајуће
@рошле ра>ње, каракPерисPичне за о>ређени >ужи временски
@ерио>. 

Тра>иционална \рамаPика и њени @ре>сPавници, хаMиPуал-
носP смаPрају @о>врсPом им@ерфекPивносPи, заје>но са Pрајним
ас@екPом. Су>ећи @о Pом сPаву, им@ерфекPан оMлик изражава
или хаMиPуалну сиPуацију, или, @ак, сиPуацију @осмаPрану у ње-
ној PрајносPи. Бернар> Комри (Comrie, 1976, сPр. 26) >ефинише ха-
�и�уалнос� на сле>ећи начин: 

„Ха�и�уални ас�ек� је ас@екP који каракPерише сиPуацију која се
>ешава ре>овно или хаMиPуално Pоком >уже\ временско\ @ерио-
>а.“ 

Још је>на >ефиниција хаMиPуалносPи указује на својсPво заје>-
ничко свим хаMиPуалним оMлицима, Mили они @овраPни или не.
Они о@исују сиPуацију каракPерисPичну за >ужи временски @е-
рио>, и Pо @ро>ужен на начин >а сиPуација на коју се о>носи није
@осмаPрана као случајна о>лика >аPо\ моменPа, већ, @ре све\а,
као каракPерисPична о>лика чиPаво\ временско\ @ерио>а (Com-
rie, 1976, сPр. 27). У вези са @оменуPим, Комри Pакође исPиче >а је
веома важно @равиPи разлику између хаMиPуално\ и иPераPив-
но\ (@овраPно\) ас@екPа. За разлику о> ха�и�уално� ас�ек�а, и�е-
ра�ивни ас�ек� се о>носи на >ешавања, која се Pичу @онављања
је>не исPе сиPуације. У вези са Pим, БајMи и осPали и�ера�ивнос�
ви>е као „ас@екP који у@ућује на је>но @онављање о>ређене ра>-
ње, за разлику о> ха�и�уалнос�и, која у@ућује на вишесPруко @о-
нављање ра>ње“ (Bybee et al, 1994, сPр. 160).

Ха�и�уалнос� у ен\леском језику може MиPи изражена на више
начина. ПосPоји више Pеорија у насPојању >а се оMјасни @риро>а
хаMиPуалносPи и њене @овезаносPи са осPалим каPе\оријама.
Тако на @ример, занимљиво је >а се сиPуација може смаPраPи ха-
MиPуалном Mез @овезивања са @ро\ресивношћу (Comrie, 1976,
сPр. 34):

John used to write poems. (су@роPно о> John used to be writing
poems)2

2 Примери @реузеPи из Comrie 1976, сPр. 34–35.
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С >ру\е сPране, @ро\ресивносP не о>ређује хаMиPуалносP Pе си-
Pуација може MиPи смаPрана @ро\ресивном, Mез >овођења у везу
са хаMиPуалношћу (Comrie, 1976, сPр. 35):

John was writing a poem at five o'clock on the fifth of June 1975.
A.D. (али не John used to write / used to be writing…).

Иако су @ро\ресивни оMлици у ас@екPуалном смислу им@ер-
фекPни, @росP оMлик је @ожељан оMлик за изражавање хаMиPуал-
носPи. ПосPоји још формалних начина >а се искаже ха�и�уалнос�
и Pо, кроз у@оPреMу �рос�их оMлика и Pзв. �ерифрас�ичних оMлика,
уз које сPоје @омоћни \ла\оли (н@р. Martin played in the garden /
Martin used to play in the garden / Martin would play in the garden).

Најзначајнија разлика која @осPоји између �рос�их и �ерифра-
с�ичних оMлика, Pиче се @иPања >а ли се хаMиPуалносP која је
њима изражена схваPа као >а се >ешава у PренуPку \овора или не.
ПерифрасPични оMлик није @о>есан, уколико је реч о навици која
је PренуPна (и >аље акPуелна), зMо\ Pо\а шPо он изражава хаMиPу-
алносP, која је о>војена о> PренуPка \овора. Такође, и>енPифико-
вано је све\а неколико времена која мо\у имаPи хаMиPуални
ас@екP који није о\раничен само на @росPа времена. Тако РоMерP
Биник (Binninck, 2005, сPр. 341) указује на @римере @лусквам@ер-
фекPа са хаMиPуалним значењима, заPим на Mу>уће и кон>ицио-
нално will. Поре> Pо\а, Биник скреће @ажњу на >ефиницију хаMи-
PуалносPи, коју је @ону>ио Харисон који 

„хаMиPуалносP ви>и као ас@екP који се о>носи на сиPуацију разву-
чену на >ужи временски @ерио>, или на сиPуацију која се учесPало
>ешава Pоком >уже\ временско\ @ерио>а, све >о Pе мере >а сиPуа-
ција @осPаје каракPерисPично оMележје чиPаво\ временско\ @ерио-
>а“ (Harrison, 2002, @рема Binnick, 2005, сPр. 340). 

С >ру\е сPране, БајMи исPиче >а ха�и�уалнос� може чиниPи
основно или ас@екPуално значење са�ашње� времена, али не и �ро-
шло�. СPо\а је екс@лициPно исPицање хаMиPуално\ значења у ен-
\леском језику чешће у @рошлосPи, шPо је резулPирало називом
Ха�и�уална �рошлос� (would и used to) (Bybee, 1994). 

МАРКЕРИ ХАБИТУАЛНОСТИ

СмаPра се >а @осPоји неколико носилаца хаMиPуално\ значења у
ен\леском језику. Међу њима су will и �ерифрас�ични оMлици
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would и used to. Такође, �рос�о са�ашње и �рошло време мо\у имаPи
хаMиPуално значење и MиPи @раћени временским а>верMијали-
ма, @о@уP always, often, usually, from time to time и >ру\им. Основна
разлика између @ерифрасPичних оMлика (would и used to) и @ро-
сPих оMлика за оMележавање ха�и�уалнос�и јесPе у Pоме шPо �ери-
фрас�ични оMлици нису ком@аPиMилни са PренуPком \овора. Ме-
ђуPим, с оMзиром на чињеницу >а @оменуPа о>војеносP није
семанPичке @риро>е, већ насPаје као конверзацијска им@ликаPу-
ра, као Pаква може MиPи и уклоњена. У реченици „Ruti had a car in
1990, but already back then she used to / would go to work by bus“, си-
Pуација је у@раво Pаква, јер су @ерифрасPично would и used to ком-
@аPиMилни са сPањем о>ређеним PренуPком \овора. Перифра-
с�ични ха�и�уал @ознаP је и као ре�рос�ек�ивни, заPо шPо ну>и
реPрос@екPивни @о\ле> на сиPуацију (сPање) о којој (коме) је реч. 

Мо>алну @риро>у ха�и�уалнос�и @омињали су мно\и лин\ви-
сPи (Comrie, 1976; Dahl, 1975 и >р.). Већина њих на\лашава >а у Pом
случају мо�алнос� служи како Mи се разликовала ха�и�уалнос� о>
случајно �оновљених си�уација. С Pим у вези, Боне и Дорон на\ла-
шавају >а је ха�и�уалнос� инхеренPно мо>ална, и Pо у оMа своја
оMлика, �рос�ом и �ерифрас�ичном (Boneh и Doron, 2008, сPр. 11 ).
Као >оказ наво>е Pри разло\а: 

1) И �рос� и �ерифрас�ичан оMлик @о>ржавају конPрафакPуале.

In 1952, the students in Utrecht wore a tie in class.

In 1952, the students in Utrecht would / used to wear a tie in class. 

2) С оMзиром на Pо >а су ха�и�уалне реченице мо>алне, Боне и
Дорон >о>ају >а уо@шPеносPи на које оне указују важе је>ино
у и>еализованим верзијама реалносPи, >ок су у реалносPи >о-
звољена о>сPу@ања. СPо\а се хаMиPуална значења у сле>ећим
реченицама не разликују:

Dina smoked after dinner.

Dina would / used to smoke after dinner. 

3) Перифрас�ични оMлик са @омоћним \ла\олима would и used to у
у@оPреMи је и у осPалим мо>алним консPрукцијама, @о@уP
сле>ећих:

А thief might enter. He would take the computer first.

My grandmother baked / used to bake amazing cakes. She would
go out to the garden and pick apples. Then she would return to
the kitchen and shoo everybody out…
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У вези са @реPхо>но наве>еним @римерима, Палмер (Palmer,
2001, сPр. 191) наво>и Гивоново о>ређење ха�и�уалнос�и као „хи-
�ри�не мо�алнос�и“ и Pо оMјашњава неким о>ликама реалиса и
више асерPивне си\урносPи, као и неким о>ликама иреалиса и не-
>осPаPка јасне временске о>ре>Mе. 

ХАБИТУАЛНОСТ У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

Ха�и�уалнос� је у ен\леском језику @рисуPна и исPакнуPа у вели-
кој мери. СPо\а не изненађује @ојава хаMиPуално\ ас@екPа у јези-
ку >невне шPам@е и извешPавању о различиPим >рушPвеним Pе-
мама. Поре> would и used to @оменуPих као маркери ха�и�уално�
ас�ек�а, can је Pакође @ример мо>ално\ оMлика, који може >а
@рими и @онесе хаMиPуално значење. 

ОMлик used to је у ен\лески језик ушао из сPарофранцуско\ и, су-
>ећи @о Оксфор>овом речнику, као је>но о> значења имао је „to
follow a usage or custom“, шPо Mи значило „>ржаPи се оMичаја“. У @о-
чеPку је Pо Mио оMлик као и would, Pј. �рошли о�лик о> \ла\ола use,
који Pа>а није Mио о\раничен на у@оPреMу само у �рошлом време-
ну. МеђуPим, Pоком исPорије @реPр@ело је @ромену, осPајући
само као оMлик у �рошлом времену Pе је ње\ова у@оPреMа у са�а-
шњем времену несPала. Су>ећи @о Квирку и осPалима, used to је
мар\инални мо>ал и не Pолико мо>алан, колико @ре>сPавља @о-
моћни \ла\ол времена и ас@екPа (Quirk и >р., 1985). „Он @ре>сPа-
вља оMичај или сPање које је @осPојало у @рошлосPи“ (Quirk и >р.,
1985, сPр. 140). С Pим у вези, Квирк исPиче >а је @овремено мо\уће
наићи и на ње\ов @рошли оMлик had used to, као у @римеру:

„When Arthur had been a boy at school, he had used to play foot-
ball.“3

Ка>а је реч о ха�и�уалнос�и, оMлик used to има неколико значај-
них каракPерисPика. Тако Лич исPиче >а је „@ојава оMлика used to
са о>ређеним временским а>верMијалом неоMична, али не и @оP-
@уно не@рихваPљива“ (Leech, 1971, сPр. 49). И@ак, заMележена је
чешћа у@оPреMа оMлика used to са нео>ређеним временским а>-
верMијалом: 

? He used to live here in 1914.

I used to live in York sometimes. 

3 Пример из Huddlestone и Pullum, 2002, сPр. 115.
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Поре> наве>ених о>лика used to је, Pакође, веома неоMично сре-
сPи у не\аPивном оMлику, мож>а Mаш из разло\а шPо \оворници-
ма није нарочиPо @ријаPно из\оварање оMлика usedn’t to и usen’t
или didn’t use. УоMичајена је ње\ова @ојава у афирмаPивном оMли-
ку и сви @римери које смо @ронашли у @ре\ле>аним чланцима из
>невних новина Pо и >оказују: 

He also talks of grinding out scores, in the way that Boycott used
to grind out runs.4

There was once a golf correspondent for a respected newspaper
who, from beside the green, used to urge slow players to “get on
with it, don't you know my life is ebbing away.”5

The nerves of Kanga Tryon, a designer used to working with su-
permodels on the catwalks of the world than schoolgirls-were
fraying faster than an unfinished hem.6

Наве>ене реченице @оказују >а Pрећа реченица о> Pри, иако на
@рви @о\ле> хаMиPуална, у свом сушPинском значењу за@раво и
није. С >ру\е сPране, @рва и >ру\а реченица су Mез сумње хаMиPу-
алне и слажу се са сле>ећим о>ре>Mама:

– све реченице су афирмаPивне (схо>но чињеници >а used to
није @ожељно у не\аPивном оMлику).

– Све реченице су у Pрећем лицу је>нине.

– Used to је у свим наве>еним @римерима @раћено не-с�а�ич-
ним \ла\олима.

– Пожељно у у@оPреMи уз суMјекPе који су живи (живо лице).

– У свом хаMиPуалном значењу used to чесPо уз сеMе везује и
оMлик would, a нека>а и још је>но used to:

When I used to fly with my parents, I always told the security
guards “No guns or bullets!” 

When I used to fly with my parents, I would always tell the secu-
rity guards …

Because when he used to drink, he used to be very violent
towаrds me.7

4 The Independent, елекPронска верзија, 10.04.1989, @рисPу@љено 10. 05. 2017.
5 The Guardian, елекPронска верзија, 11.11.1989, @рисPу@љено 10. 05. 2017.
6 The Daily telegraph, елекPронска верзија, 08.04.1992, @рисPу@љено 10.05.2017.
7 Примери из Binnick, 2005, сPр. 365.
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Will и Would су Pакође маркери (носиоци) ха�и�уално� значења,
@оре> већ @ознаPе уло\е \ла\ола would у кон>иционалима. Would
је инхеренPно хаMиPуално\ значења и нису му @оPреMни @осеMни
>о>аци, како Mи ње\ово значење Mило @роPумачено као хаMиPуал-
но. Су>ећи @о Квирку „will и would @ри@а>ају ценPралним мо>а-
лима и оMа @осе>ују мо\ућносP @реношења хаMиPуално\ значе-
ња“ (Quirk и >р., 1985, сPр. 228). У вези с Pим, БајMи исPиче >а оMа,
још из >оMа сPароен\леско\, имају заMележену у@оPреMу у хаMиPу-
алном значењу. Would је кроз исPорију @реPр@ело значајне се-
манPичке @ромене. У мо>ерном ен\леском оно је @ре@ознаPо @о
својој у@оPреMи у кон>иционалима, али је и ње\ова у@оPреMа у
хаMиPуалном значењу релаPивно уоMичајена. 

Сле>ећи @римери хаMиPуално\ would у уку@но 12 чланака о со-
цијалним Pемама и слоMо>ном времену у из>ањима Ин>е@ен-
>енPа, Гар>ијана и Дневно\ Pеле\рафа, указују на Pо >а се хаMиPу-
ално would оMично јавља:

– Са суMјекPом у Pрећем лицу, заменицама или именичким
фразама (He would have…; – A reasonable parent… ; Francis Ba-
con who would…)

– Уз с�а�ичне и ак�ивне \ла\оле (Would have, would act, would
help…)

О> уку@но 107 @римера @ојављивања \ла\ола would у @ре\ле>а-
них 12 новинских чланака, заMележили смо 6 јасно ха�и�уалних
значења ово\ \ла\ола у сле>ећим реченицама:

Every year he would have half a dozen nine and ten years old in
his class who could barely read. 8

In the meantime, his assistant, Mr. Ronnie Moran, would act as a
caretaker manager.9

On each occasion the Irishman tried to make a comeback, his
back would break down.10

Goodman was always hard up and enjoyed the friendship and
generosity of friends such as Francis Bacon who would help him
out.11

8 The Independent, елекPронска верзија, 10. 07. 1989, @рисPу@љено 11. 05. 2017.
9 The Guardian, елекPронска верзија, 10. 07. 1989, @рисPу@љено 11. 05. 2017.
10 The Guardian, елекPронска верзија, 13. 12. 1989, @рисPу@љено 11. 05. 2017.
11 The Independent, елекPронска верзија, 10. 07. 1989, @рисPу@љено 11. 05. 2017.
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We devised a sort of Great Egg Race for the children – Rover gave
us some materials which would normally have gone on the scrap
heap, lent us a hall and judged the competition.12

A reasonable parent, however anguishing the decision, would
put his or her own child’s welfare in the forefront of the deci-
sion.13

Taкође, у @оје>иним случајевима заMележено је @реузимање
ха�и�уално� значења о> сPране мо>ално\ \ла\ола can:

He can watch his Spanish league champions in the same dispas-
sionate way that he would watch a Bulgarian second division
match.14

Ис@иPујући фреквенPносP оMлика would, used to и can у >невним
новинама на ен\леском језику, мо\уће је закључиPи >а је у Pом
смислу најизраженија у@оPреMа мо>ала used to и would, као и >а
фреквенPносP њихове у@оPреMе у изражавању ха�и�уалнос�и ва-
рира. Са циљем >а ис@иPамо @ојаву и фреквенPносP @римене ха-
�и�уалнос�и у новинском жар\ону и извешPавању о >рушPвеним
Pемама, за @римерима смо Pра\али у Pри >невна часо@иса. Иако
је случај Pакав >а смо у @ре\ле>аних 107 @римера ус@ели >а заMе-
лежимо све\а 10 @римера хаMиPуално\ значења изражено\ оMли-
цима would и used to, Pакав исхо> не умањује значај Ха�и�уално�
ас�ек�а у ен\леском језику. Пронађени @римери све>оче о улози
�ерифрас�ичних оMлика у изражавању ха�и�уалнос�и у свако>-
невном жар\ону, као и >а су @ронађени @римери у скла>у са о>-
ликама, које каракPеришу @римену ових оMлика у циљу изража-
вања хаMиPуалносPи у језику. Поре> @оменуPих �ерифрас�ичних
оMлика @ознаPо је и >а �рос�и о�лици, као и мо>ални \ла\ол can,
мо\у у о>ређеним сиPуацијама @ренеPи ха�и�уално значење, шPо
смо и заMележили у је>ном о> @римера. 
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SUMMARY WOULD AND USED TO AS MARKERS 
OF MODALITY AND HABITUALITY IN ENGLISH

This paper explores habitualness in the English language and modal
verbs used to and would as traditional markers of Habituality. Accord-
ing to Bernard Comrie, Habitual Aspect and Progressive Aspect are
sub-categories of imperfectivity. Nevertheless, it is essential to make a
difference between the two. The term habitual refers to plural events,
but even so, it is not the same as accidental event of plurality. The
feature common to all habituals, whether or not they are also itera-
tive, is that they describe a situation viewed over an extended period
of time. Regarding this, Comrie also reminds that the „trait referred
to is a characteristic feature of the whole period and not an inciden-
tal property of the moment“ (Comrie, 1976, p.27). Would and used to
are the most explicit markers of habituality and are most commonly
used forms to express habitualness. Simple forms are also known to
have a habitual meaning, as well as the modal auxiliary can, which
may occasionally convey the habitual reading as well. 

The matter of what exactly makes a feature characteristic for the
certain period of time is in fact more conceptual than linguistic.
When we manage to determine what repeated action proves to be
really habitual, we can then use explicitly habitual forms. Even then,
it will be more of a conceptual matter than a linguistic one. 

КEYWORDS: habitual aspect, habitualness, modality, English language.
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