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О НАЧИНСКИМ РЕЧЕНИЦАМА С ВЕЗНИКОМ (А) ДА

1.
ч

OBaj прилично редак тип зависних реченица могу да илуCTpyJY следепи примери:
Изми]енили су се управо троица. И сваки je отпирио
из Дангубице, а да се ни с ким поздравио нще (С. Норовип,
AjeAa II, Capajeeo, 1953, 35). — Држи по jeAHy кравицу и
живи ево дваест година, а да нще ни мраву на жао учинио
(И. CavioKOBAiija, Приповщетке, Београд, 1936, 155). — Про
шло je неколико дана, а да се нщедном нще обратио лудима око себе (Ф. Давид, Бунар у TaMHOJ шуми, Београд,
1964, 68). — А он се, да и сам нще знао како, почео ради нечега оправдавати, плести и замрсивати (Н. Симип, Друга
обала, Загреб, 1963, 99). — A OHaj „невини" сад зна да може
да седи join неделима а да га КараЬоз више не погледа (И.
Андрип, Проклета aBAHJa, Београд, 1962, 33). — Кад си за
Божип долазио купи, како си смео да проЬеш кроз Паланку
а да не свратиш код мене (Д. Носип, Корени, Београд, 1954,
154). — 1език ce pa3BHJa и сам, ,д!знутра", он je у сталном
току; iiHJeAan минут не npobe, а да се у н>ему не учини чека
инфинитезимална промена (Б. ПоповиК, Чланци и преда
вала, Београд, 1932, 185). — Никад mrje дошао а да joj макар прегршт шекера не донесе (Д. НосиЬ, 45). — Иван BHAje
да се не може тако у OAHjeAy сакрити, а да не буде смиjeuiHO (Н.СимиК, Закони и огньеви, Загреб, 1947, 158). — Не
може се, младиЬу moj, [. . .] не може се играти целог жи
вота улога жртве а да се коначно и не постане жртвом (Д.
Киш, Башта, пепео, Београд, 1972, 117).
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Главно обелея^е ових реченица je везник да, kojh увек
CTOJH на почетку речеяице, тако да се овде, за разлику од не
ких других реченица са да, не догаЬа да неки реченични члан
буде распореЬен испред везника. Да се, меЬутим, ретко jaBA>a
само, веЬ му обично претходи везник а\ kojh се овако факултативно употребл>ава и код nojeAHnnx других типова реченица
са везником да. Уз то, за ове речеяице je карактеристично и то
да je н>ихов предикат — сем неких изузетака (в. т. 7) — у одричном облику.
Наведене зависне реченице служе за то да поричупи реализащцу неке пратилачке раднье окарактеришу радньу исказану
у ynpaBHOj реченици. Тако у првом примеру значен>е зависне
реченице може се интерпретирати као: Сваки je крытом отпирио, сваки je отпирио без поздрав/ьагъа,2 сваки je отпирио не
поздравивши се ни с ким.
Пошто се оваквим реченицама, дакле, карактерише радн>а
управне реченице, оне се могу сврстати у начинске, мада се
н>има не oApebyje толико начин у ужем смислу колико нека
околност од Koje зависи карактер, смисао, значаj, AOManiaj и
ел. радн>е управне реченице. При томе видски, временски и модални односи измеЬу управне и зависне реченице могу бита
различити, али je за смисао целе сложене реченице — као што
Ьемо дал>е показати — битно да ли je предикат управне рече
нице потврдан или одричан. Уз то, у nojeAHHHM типовима ових
реченица начинско значение може добити и неке друге семантичке HnjaHce, нпр. концесивну или условну.

1 Т. Маретип je сматрао, свакако на основу примера из Вукових
дела, да je употреба самог да обични]а (Gramatika i stilistika hrvatskoga Hi srpskoga knjiíevnog jezika, Zagreb, 19312, стр. 460); али наш
материал, узет из je3HKa вейег 6poja ерпских и хрватских писаца,
говори супротно.
2 Уп.: Сад HHJe то што HHJecy имали познаника, па се HHjecy
имали с ким опраштати. Не! Него се л>удн заплели у дугове до грла.
Па су нашли за паметни]е да оду без onpowxaja (С. Еоровип, 1. cit.).
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2.
Ове реченице с (а) да, меЬутим, нису увек класификоване
као начинске, веН и као последичне или супротне. Тако се у
Rjeâniku hrvatskoga Hi srpskoga jezika JAZU (s. v. da) примери ових реченица наводе за]едно са другим реченицама у коJHMa je везник да еквивалентан лат. quin, а то су HaJBetuiM де
лом последичне реченице. Ни А. Мусип не H3ABaja примере ових
реченица од последичних3. Т. МаретиЬ их, опет, спомин>е тамо
где говори о супротном значен>у везника да*. П. Губерина nojeдине реченице с (а) да класифику]"е као консекутивне, а друге
као концесивне5, с тим што термин концесиван употребл>ава у
ширем значен/у него што je yo6H4ajeHO, тако да н»име обухвата
све типове супротности. М. С. ЛалевиЬ á да и да спомише као
супротне везнике6. Y речнику српскохрватског кгьижевног и народног ¡езика CAHY (s. v. да) ова употреба везника да1 означена
je као начинска. А М. Стевановип у неким cAy4ajeBHMa употребе (а) да налази супротно, а у неким начинско значение8.
Разлике меЬу споменутим имплицитним или експлицитним
класификащцама у ствари су одраз комплексне природе датих
реченица: реченицама са (а) да се, истина, oApebyje радн>а
управне реченице, али оне HMajy и таквих особина kojh их приближaвajY напоредним — и то супротним — реченицама. На
йме, и реченицама са (а) да HCKa3yje се радша Koja се надове3yje на неку другу радн>у, што се огледа и у н.иховом распореду
jep оне обично стоje иза управне реченице или се евентуално —
слично парентетичким реченицама са а — умепу у н>у, али се
не jaBA>ajy на апсолутном почетку сложене реченице. Y3 то, од5 Reöenice s konjunkcijom „da" и hrvatskom jeziku, Rad JAZU,
knj. 142 (1900), стр. 10.
4 Нав. дело, стр. 460.
5 Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes
en français et en croate, Zagreb, 1939, стр. 89 и 218.
* Синтакса српскохрватскога кгъижевног \езика, Београд, 1962,
стр. 216.
7 „[. . .] када се, у одрично] зависши реченици, износе околности без KOJHX се радн>а главне реченице не врши, одн. Koje n30CTajy
при н>еном вршен.у" (1. cit.).
* Савремени српскохрватски ¡език, II (Синтакса), Београд, 1969,
стр. 769 и 789.
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рични карактер ових реченица, tj. изоста]ан>е н>има означене
радн>е, носи у себи и извесну супротност, односно несагласност
у односу на вршен>е радн>е управне реченице. Оба ова момента
— надовезиван>е и извесна супротност, Haj6oA.e се испол>ава]у
у могупности употребе везннка а испред да. Из н>их такоЬе проистиче могупност да се ове реченице, ако je у ynpaeHoj реченици прост потврдни предикат, претворе у супротне реченице
са везником а9; уп. нпр.:
Улицама, зидовима, стаклнма и металом л>уди су били
ограЬени а да то нису ни знали (Г. OAyjnh, Не буди заспале
псе, Београд, 1964, 146), и: Улицама, зидовима, стаклима и
металом л>уди су били ограЬени а нису то ни знали.
МеЬутим, одмах се уочава извесна разлика у стилском
ефекту, коja баш и потиче од одредбеног карактера jeAtrax и
напоредног карактера других реченица. Jep, реченице с (а) да
образу]у смисаоно jcahhctbo са управном реченицом и при том,
ако су постпоноване и тесно везане за управну, обично носе
информативно тежиште целе сложене реченице. Насупрот томе,
у напоредним реченицама oceha ce abojctbo, tj. у питаньу су две
радн>е Koje, истина, o6pa3yjy целину, али нису jeAHHCTBeHe, него
свака за себе такоЬе чини jeAHy целину. Ту, дакле, друга рече
ница не OApebyje прву, веК je, као напоредна, координирана
с нюм. А као доказ да се не ради о напоредним, него о зависним
реченицама може да послужи и следепи пример, у коме се ре
ченица са (а) да свакако Be3yje за глаголски прилог, што код
напоредне реченице не би било могуЬе:
— Хеее — церио се Брадон»а дал>е и тражио по цеповима нетто, посежуИи рука.иа расщано, а да mije извлачио
ншита (Н. СимиЬ, Закони и огшеви, 131).
' Ако je у ynpaBHOJ реченици одрични или пак сложени (модални) предикат, овакво претваран.е HHJe Moryhe jep су — као што
Ьемо видети (т. 4—6) — у тим cAVMajeBHMa глагол управне реченице
и зависна реченица cnojeHH у jeAHy целину у односу на негащцу
или на модални глагол. Уз модални глагол се, евентуално, може срести напоредна инфинитивна синтагма, као у примеру:
И нема тога kojh би пред тим погледом могао слагати а не
поцрвенети (С. РанковиЬ, Горски цар, Београд, 1954, 34).
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Да се, с друге стране, не ради ни о последичним реченицама, показу)'е веЬ чшьеница што радн>а реченице с везником
(а) да може и да претходи раднл управне реченице, нпр.:
Али никако не могу да схватим [. . .] како то да сваке
нопи заспим а да нисам успео да ухватим Taj тренутак када
анЬео сна [. . .] dohe да ми ceojuM крилима заклопи очи (Д.
Киш,21).
А ни у другим примерима изостанак радн>е реченица са (а) да
не може се сматрати као последица вршеаа радьье управне ре
ченице. Ипак, ове начинске реченице и последичне реченице са
корелативом у ynpaBHOJ доста су блиске пошто и jeAHe и друге
служе за карактеризащцу управне радн>е.

Смисао сложене реченице са (а) да, као што смо веп напоменули, умногоме зависи од предиката управне реченице. Hajчешпе се ради о простом потврдном предикату, као у примеру:
IlocAHJe тога првога AOMJeHKa прошло je неколико rjeдана, а да нисам Hutdje сусрео Лауре (А. Ковачип, AjeAa II,
Загреб, 1950, 124).
Y там CAy4ajeBHMa радн.а зависне реченице заиста roocTaje. Уз
то, за такве смо реченице рекли да су блиске супротним, и то,
APAaJMO, утолико више уколико je веза управне и зависне рече
нице AaöaBHJa и уколико je супротност Jana.
А изразиттц'а несагласност caдpжaja управне и начинске
реченице jaBA>a се обично тамо где би се из вршен>а радн.е
управне реченице очекивало и вршегье радн.е зависне реченице.
Ту се, дакле, oceha HnjaHca концесивне супротности (у 3aBHCHOj
реченици би се могло употребити ипак). Примери:
Два месеца je остао у затвору „под истрагом" а да га
нико Huje честито саслушао (И. АндриЬ, 9). — Трговчева
куЬа с верандой [. . .] у Kojy je толико пута залазила, а да
се никада нще могла привикнути на н>ену хладну чистоhy [. . .] (H. СимиИ, Бркипи из Бара, Београд, 1956, 108).

160

Haiuje3HK

Св. 2—3

Ако пак вршен>е раднье управне реченице нщ'е у складу са
невршен>ем радн>е начинске реченице, онда се такоЬе разшца
нюанса концесивног значена, али овога пута обрнутог смера,
Tj. зависна реченица Aoönja семантичку нюансу Koja je унеколико приближава допусним реченицама; нпр.:
А сада се вуче по CBHJeiy као noKoJHHK, а да joui нще
ни умро (М. Крлежа, Повратак Филипа Латиновипа, Београд, 1964, 187).'° — Тврдоглавост kojom je нареЬивао, а да
нще био овладао ни елементарним начелима во\ничког руковоЬенм, стаj ала je главе више од сто хил>ада boj пика ше
сте немачке apMHJe (Политика, 4. II 1973, 6).

Ако je предикат управне реченице сложен са модалним гла
голом, модално значенье се не односи на саму радвъу управне
реченице, него на н»ен cnoj са начинском реченицом11. На при
мер, ако се ради о глаголу моки, н>име се не yKasyje на могуНност вршен.а радн>е датог предиката, него на могуМност вршен>а те радвье при одсуству раднье начинске реченице. Зато су
овде — а то важи и за све CAy4ajeße са одричним предикатом
у ynpaBHOJ реченици — управна и начинска реченица тесно
ciiojene. Примери:
Она Huje могла noJMHTH да 40ßjeK може cbojhm чув
ством за себе живjeти а да га не odaje (J. Козарац, Мртвн
капитали, Београд, 1963, 68). — Kpaj таквих прщател>а као
што je он могла би и да умре а да ти прщател>и не би за
н>у показали савршено никаква заниман>а (М. Крлежа, 178).
— Хт]еде rrpohn noKpaj Руменке а да je и не погледа (Н. СимиЬ, Закони и огньеви, 25). — Joui час npnje Чемеркип се
10 Уп.: . . . иако joui HHJe ни умро.
11 Пример наведен у Речнику српскохрватског кн?ижевног и народног ¡езика САНУ (дал>е: PCAHY) s. v. а:
Она je CMJeAa радити све ... а да ce HHJe усудио нитко при
говори™ (Б. ЛивадиИ, Новеле, Загреб, 1910, 44)
представл>а jeAaH од ретких изузетака од овога. (Пошто у овом при
меру нема тесне везе начинске реченице са управном, она се може
претворити у супротну; ул.: ... a imje се усудио нитко приговори™.)
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надао да ЬЪемац може пропи поред ibera а да га не примиjeru (M. Лалип, Свадба, Београд, 1966, 171). — И било ти je
криво што током целог лета нема места где би човек могао
да се разбашкари а да не наиЬе неки такав пар (М. Миланков, Време мушких, Београд, 1963, 7).
И овде се — реч je о потврдном предикату — могу jaBHTH
концесивне нщансе:
а) Могла би говорити десет дана, а да никад не сустане
(С. БоровиЬ, 48). — Он je могао joui милщуне глупости псчинити, а да не постигне ништа (Н. Симип, "Закони и опьеви,
240). — Била je витка, али неспретна и од оне врете девоjaKa о Kojy сте у стан>у да се саплетете а да je не приметите
(Г. OAyJHh, 31).
б) Умео je да се нал>ути а да му нико нще пружио по
вода за то (наш пример).
5.

Одрични предикат управне реченице Aaje посебно значенье
ueAOJ cлoжeнoj реченици. Найме, као ни модалност, ни негаци ja се не односи на радн>у управне реченице узету за себе, tj.
не пориче се вршен>е те раднье као такве, веЬ се негира веза гла
гола и начинске реченице. Тиме се, у ствари, noKa3yje да je
радн>а управне реченице обавезно прапена радшом зависне ре
ченице. Пример:
Hehy OTuhu а да ти се не \авим (наш пример).
Ове реченице се, меЬутим, pebe тичу овакве jeAHOKpaTHe
радн>е, веЬ се обично односе на неку радньу Koja се понавла.
'Гада се ниша означава да зависна радвьа нщедном не H3ocTaje,
што значи да вршеае управне радн>е имплицира и вршенье за
висне. Ту се, према томе, истиче стална веза Koja nocroJH измеЬу дате две раднье. Примери:
Знаш, господине, да не npobe HHJeAHe ноНи а да се он
код н>их не наЬе (Б. такшип, Приповетке, Београд, 1966, 59).
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— Откако се удала не би прошао дан а да не би са deuje-три
рщечи поздравила ceojy MajKy и послала joj ма naJMatby
милошту (J. Козарац, 97—98). — Могу репи, пикал нисам
био OBAje на овим терасама, окружен шутл>ивим чемпресима, а да ме ниje захватила жел>а, да се смирим и размишлам (J. Барковип, ПоЬимо часак умрщети, Загреб, 1958,
45). — HHJeAHy стварчицу HHJe дотакао а да нще рекао гд]е
je набавио, кад и како (R. CnjapHh, Бихорци, Титоград,
1966, 34).
А уколико рад!ьа начинске реченице претходи радн>и
управне и може се схватити као неопходна за н>ену реализащцу,
реченица са (а) да добща и условно-временску нюансу; нпр.:
Вал>а знати да колико год пута Ulnjaic у OcHJeK доЬе,
никад не nobe купи а да се добро не najede рибе (В. Кораjau, IÜHJauH, Загреб, 1964, 20)u. — Хари Трумэн вели [...] да
никада HHJe донео н^едну државну одлуку а да нще „консултовао ceojy Беси". Линдон Цонсон корака не би направио да нще прво питао за мишл>ен>е ceojy „Леди Берд" (По
литика, 11.11 1973,5).

Одрични сложени предикат управне реченице обично у
свом саставу има глагол мопи, kojhm се овде yKa3yje на немогупност изоста]ан>а радн,е начинске реченице приликом реали
зации радн>е управне реченице; примери:
Стране л>уде проматрао je yBHJeK искоса каменотврдим
и хладним погледом, kojh Ружа нще могла подни)'ети, а да
joj се читава нутрина не ускомеша (И. Дончевип, Безимени,
Загреб, 1965, 76). — TaAHJa ЧемеркиЬ, kojh je сматрао да се
у iberoBoj близини не може догодити никаква несрепа а да
и Нзега не захвати, страшно се зачуди (М. Лалип, 163). —
[. . .] све уходано и тако одреЬено да се ништа не може додати, ни одузсти, а да се не поремети освештани ред ствари
а Yn.: . . . док се добро не HajeAe рибе, или: пре него што се до
бро наjеде рибе.
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(Г. Олу}ип, 207). — И Moja MaJKa, врло мала и лака, свежа»
KOCTHJY и крпа kojh нисам могао да погледам а да не задрхтим (Исто, 227—228).
Као и код простог одричног предиката, и овде се може поjaBirra HHJaHca условног значен>а:
Нщедна велика HAeja ниje могла победити, а да ниje
била скупо плапена (Д. Павловип, YjeAHH>eH>e Немачке, Београд—Загреб, 1898, 32 — PCAHY s. v. а).
7. ,
С друге стране, веп смо рекли да je за зависне реченице
с (а) да типичан одрични предикат, али да се могу срести и неки
кзузеци. Haj4euihe се ради о томе да се извесна nojaea делимично
peaAH3yje, а делимично не. Ово се може исказати одричном реченидом — ако ce Herairnja на неки начин ограничи, као у следеЬем примеру:
Био je [то] OHaj дошл>ак што je npocjeAHo с н>име лето,
да му скоро нитко не чу глас (Н. Симип, Закони и огн>еви,
141).
Али се може употребите и потврдна реченица у kojoj he се не
кой речи за изузиманье сузите обим noJMoea обухваЬених глаголском радн.ом, нпр.:
Задрхтале би запал>ене ватре по бреговима и одразиле
се у н.еним 3jeHaMa TajaHCTBeHo и врло далеко попут златних и лепршавих лептирица Koje се изгубе ненадно, а да
смо им сагледали само THTpaj (H. Химий, Закони и опьеви,
129).° — МеЬутим, Шмит je новинарима сам открио главну
карту, Kojy je све време у рукама држао, а да je за н.у знао
само сасвим узак круг око Бранта (НИН, 18. II 1973, 33).
Сличай je и пример:
Све вепма их хватала нека суморна мучал>ивост, те би
прошао цио дан а да би ¡едва нajнyжниjy pnje4 прогово
рили (J. Козарац, 104).
u Yn.: ... а да им нисмо сагледали ништа друго него само
титра).
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Понекад се, меЬутим, могу jammi и другачщи случа]еви.
Ево jeAHor таквог примера:
BecKpaJHo се не може завлачити рука у цепове потрошача, а да то остане без последица (Политика, 13. II 1973, 7).
И у OBoj реченици, ипак, nocTojn извесна веза измеЬу позитивног и негативног значен>а jep je остати без последица еквивалентно са не донети (немати) последице.
8.
И на Kpajy, кад je реч о начинским речегащама са везником
(а) да, треба споменути и сордне начинске реченице са без да;
примери:
Мучим се у паклу без да игди помопи налазим (И. Гарашанин, Писма I, Београд, 1931, 405 — PCAHY s. v. без). —
1език му се мота у устих, без да помет и срце шта о томе
знаду (П. ПрерадовиЬ, AjeAa II, Загреб, 1919, 65 — PCAHY
s. v. без). — Оно срце одавна скамен>ено, они 40BJeK, kojh
je гледао гомиле мртвщех, тисупе по^ечених глава, слушао
плач робл>а и цилик Ajenn, без да му се дотужи, све се одjeAHOM ражали и oMje4H (С. М. Л>убиша, Припови|ести црногорске и приморске, Београд, 1924, 74—75).
По функции и значешу ове две врете реченица су еквивалентне. Ипак, меЬу н>има nocToje и извесне синтаксичко-семантичке разлике: реченицама са (а) да негира се реалиэованье дате
рад!ье, док се онима са без да изриче н>ено одсуство. Дакле,
исти реални caдpжaj се код првих HCKa3yje помойу негативног
значегаа, а код других помопу привативног. Уз то, реченице са
без да HMajy H3pa3HTnJH прилошки, односно одредбени карактер, уз одсуство нюансе супротности Koja nocTOJH у речени
цама са (а) да.
МеЬутим, без обзира на синтакенчко-семантичку еквивалентност, ове две врете начинскнх реченица са гледишта кн.ижeвнojeзичкe норме не представл^у синониме пошто се рече
нице са без да cMaTpajy je3H4Kn неприхватл>ивим варваризмима.
Лзубомир Поповип

