КЕИ КО МИТА НИ

СИНТАКСИЧ КЕ ОД ЛИ КЕ СЛОВЕНСКИХ
СРЕД ЊОВЕКОВНИХ ЗА КОНИ КА
– ПРИ ЛОГ КОМ ПА РАТИВНОЈ СИНТАКСИ
СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИ КА1

1. Циљ рада
Јасно је да се дијахроне промене у језику осветљавају поређењем одређеног језичког феномена у различитим временским пресецима, али дијахрона истраживања могу такође да пру же многе важне информације на
сличан начин као и синхрона или компаративна истраживања. Међу језицима чије су генеа лошке везе јасне, контрастирањем језика од периода протојезика са оним који су наста ли након тога, може се јасно пратити промена
у сваком појединачном језику, као што се може претпоставити и шта је до
дате промене довело. У овом раду, поредећи са датог пола зишта текстове на
јужнословенским дија лектима са текстом на руском језику, разматраћемо
њихове појединачне синтаксичке одлике. Конкретно, ана лизирајући текстове истог жанра наста ле у истом периоду, из синтаксичке перспективе облик
предиката као и дистрибуцију речи, концентрисаћемо се на следећа два феномена: (1) начине за изражавање (моралне/друштвене) обавезе (деонтичка
модалност), (2) размештање енклитика у словенској синтакси.

1
Рад je први пут објављен под насловом Chūsei suravu hōbunken no tōgoteki
tokuchō: suravugo hikaku tōgoron no tame ni, у: Roshiago roshiabungaku kenkyū, No.
35(2003): 11–17.
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2. Грађа
У текстовима истог жанра обично се види сличност садржаја и истоветност тема. Према томе, претпостављамо да се, поредећи такве садржајно
блиске текстове, могу појаснити формалне језичке промене у датим језицима.
Затим, контрастивним поређењем текстова наста лих у кратком временском
раздобљу, може се схватити специфична разлика наста ла у тим језицима
након издвајања из заједничког словенског језика. Узимајући у обзир ове
две чињенице, у овом раду смо као грађу за ана лизу изабра ли следећа три
текста:
1) Винодолски закон, 1288,2
2) Душанов законик, 1349–1354,3 и
3) Псковская судная ֱрамоֳа, 1397−1467.
Први текст, Винодолски закон (надаље VZ) из 1288. године, јесте законски састављен договор између острва Крка, као надређеног, и девет уједињених општина које су чиниле Винодол у северном делу далматинске оба ле у
данашњој Хрватској. Оригинални документ не постоји, а остао је само један
препис са почетка 16. века. У вези са VZ, многи су се већ опроба ли у писању
коментара и ана лизи садржаја, почев од Мажу ранића (1843), Јагића (1880),
па Бараде (1952), Братулића (1988), Маргетића (1998) и других. Копија је написана тада међу чиновницима и писарима коришћењем глагољице, па је
указано на то да је понешто додато и промењено од времена настанка оригина ла (у вези са тим в. нпр. Братулић 1988: 73), али се сматра да и поред тога
верно одговара оригина лу (Херцигоња 1989−1990: 89). Језик јасно пока зује
карактеристике својствене јужнословенском чакавском наречју (на зив потиче од тога што руској упитној заменици чֳо одговара ча) и то са *ě (јат)
испољеним као /и/, тј. припада такозваном икавском изговору. У овом тексту,
поред фототипског издања самог закона, углавном ћемо анализирати управо
Маргетића.
Други текст, Душанов законик (нада ље ДЗ), донео је 1349. године Стефан Душан, српски цар из лозе Немањића, који је у првој половини 14. века
имао највећу власт на Балкану, при чему су 1354. године овом законику
2
Мажу ранић је у Колу проценио да је Виндолски закон објављен 1280. године. Пошто је забележена година на копији нејасна, данас је прихваћена теорија по
којој је година његовога настанка 1288.
3
За преводе примера у овом раду коришћен је: Душанов законик, Београд:
Просве та – Српска књи жевна за дру га, 1986 (уред ни ци Ди ми трије Богдановић,
Милорад Павић, Милорад Ђу рић, Милисав Савић). Оста ли примери превођени су
са јапанског језика (прим. прев.).
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додати још неки чланови. Сматра се једним од најважнијих историјских и
књижевних докумената у средњовековној јужнословенској књижевности,
за који се каже да представља синтезу византијског права и српских обичаја.
Исто као и у случају VZ, оригинални текст не постоји, а до данас је пронађено преко 20 копија класификованих према генеа логији настанка од краја 14.
века до 18. века. У овом раду користићемо се копијом из, верује се, 15. века
која се сматра највернијом оригиналу, тј. такозваним Призренским преписом
с исправкама (Пешикан и др. 1997). Да ље у раду, ДЗ ће се односити на овај
кориговани текст. Ради тумачења текста користили смо и Новаковића (1870)
и Крстића (1997). Од увода до 135. члана ДЗ је написан јужнословенским
штокавским наречјем, али се у деловима додатим 1354. године (од 136. до
186. члана) уочава мешање са елементима црквенословенског (на пример,
према локалном ако користи се црквенословенско аще и сл.), док је *ě прешло у /е/.
Трећи текст, Псковская судная ֱрамоֳа (нада ље ПСГ), јесте текст закона који је био на сна зи око пола века од 1397. године у Пскову, граду који
се средином 14. века развио и осамоста лио као град у близини Новгорода.
У Русији су, од првог устава у словенском свету – Русская ֲравда, по областима стварани разни законски текстови (градски прописи, споразуми, законици
и слично), али смо се овом приликом определили за овај текст јер је временски близак претходним двама јужнословенским текстовима и има чланке
написане по сличној структури, а при томе смо узели у обзир и значај северног руског дија лекта за историју руског језика. У овом раду смо за ПСГ као
основну грађу користили дело Хрисֳомаֳiя (1871−72), а разматра ли смо и
документ који је у пролеће 2003. године објављен на интернету.4 Бројеви пока зани у трећем поглављу ба зирани су на делу Хрисֳомаֳiя.

3. Структурне карактеристике
Један начин да се упознамо са језичким карактеристикама датих текстова јесте посматрање дистрибуције предикатских облика. У табели 1 дате су
бројчане вредности добијене када смо у компјутер унели и уз помоћ програма
обрадили у поглављу 2 наведене текстове. (У случају другачијих верзија или
коригованих текстова, претпостављамо да би се сигурно и ове бројчане вредности разликова ле)

4

Видети на: http://www.pskov.ellink.ru /hist/index.html
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Табела бр. 1
Текст
укупан број речи
глаголски предикати
проценат од укупног броја речи

Облик

број
речи

презент
аорист / имперфект
императив
перфект
кон диционал
фу тур 2(3)
инфинитив
као допу на дру гих глагола
самостална употреба
оста ло
активни партиципи(4)

126
6
63(1)
42
142
10
187
185
0
2(5)
19

VZ
4348
595
13,7%
VZ
проценат
глаголских
предиката
21,2%
10,6%
7,0%
23,9%
1,7%
31,4%

број
речи
842
1
2
98
6
34
47
47
0
0

ДЗ
6775
1030
15,2%

ДЗ
проценат
глаголских
предиката
81,7%
--9,5%
-3,3%
4,6%

ПСГ
5186
739
14,2%

ПСГ
број
проценат
речи глаголских
предиката
356
48,2%
1
-1
-87(2)
12,0%
1,9%
14
1,4%
10
34,1%
252
39
28,8%
213
16

Напомене:
(1) Као у горњем примеру 1, међу императивима има 7 слу чајева када се остварују у форми
ди ректног говора, нпр. помагај, помози.
(2) Облик глаголског придева радног без помоћ ног глагола быֳь има 61 употребу. Кад перфекат има облик ʻпомоћ ни глагол (т.ј. быֳь) + –л’, овај се облик није рачу нао као једна реч
већ две. Зато, иако је број облика који се схватају као перфекат 87, перфекат се појављује у
74 слу чаја.
(3) Дру го будуће време, односно облик ʻбуде + глаголски при дев радни’.
(4) Само као допунски предикати. Не укљу чује партиципе употребљене као именичке детерминаторе.
(5) ʻза + инфинитив’ слу жи за изражавање ци ља, нпр. да би~.

Ови подаци јасно пока зују карактеристичне реченичне обрасце датих
текстова. То можемо на следећи начин груписати (1)~(3).
(1) У VZ су бројне условне и заповедне реченице. Оне се користе по
следећем обрасцу:
(а) Protasis (зависна реченица): ʻако + кондиционал (би… + –л)’, односно
ʻако + презент’;
(б) Apodosis (главна реченица): ʻ(субјекат у трећем лицу) + императив’,
односно ʻимати + инфинитив’ (имати одговара руском глаголу имеֳь, али
се у VZ користи са значењем ʻморати’).
Пример 1:
Iošće: ki bi v gradu hram razbil v noći vola ako bi ukral u nem ter ako bi gdo klical
pomagaite platit ima knezu libar 50.
(3r. 2–4)
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„И још: Ако би неко ноћу у граду на силу ушао у магазу, или ако би тамо нешто
украо, ако би неко викнуо „у помоћ“, кнезу би морао платити 50 либара.“5
(члан 6)

Пример 2:
Iošće: ako s pristavom se ěme niko govedo malo živo za tatbu pristav ima imiti za
to 1 par podplat, a govedo budi onoga, čie e bilo sa svoju pravdu kako e ureeno; da ako
se ěme mer tvo ter e ošće celo pristav ima imiti od nega ednu četert. Ako ni na plnu,
meso ko e ěto bude toga istoga pristava a on čie e bilo meso išći svoe pravde.
(6v. 8–13)
„И још: Ако у присуству пристава6 буде заплењено украдено мало теле живо,
пристав треба да добије тек за један пар ђонова (од ципела), а стока да се врати како је одређено по праву онога чије је било. Ако би пак (стока) угинула али
и да ље била у целом стању сачувана, пристав да за њу узме једну четвртину.
Ако не би била у првобитном стању, заплењено месо би припа ло приставу,
а власник меса би морао да на суду тражи своја права.“
(49. члан)

(2) У ДЗ изузетно је бројан индикативни презент, али је то углавном
због конструкције ʻда + презент’ којом се изражава обавеза:
(а) Protasis (зависна реченица): ʻако (или аще) + презент’
(б) Apodosis (главна реченица): ʻда + презент’
Пример 3:
ако кто попасе жито или виноградь или ливаду грѣхомь. тозѣи попашу тоузѣи попаш, да платїи и що реку доу шевници кои цѣне. ако ли нахва лицωм
попасе. да плати попашу, 6 воловь.
(141r.)
„А ко попасе жито, или виноград, или ливаду, грешком, ту попашу да плати
што рекну ду шевници, који процењују, аколи намерно попасе, да плати попашу и шест волова.“
(члан 75)

Пример 4:
И да се не навѣ де приставь на жену кьди нѣсть моужа дома. ни да се позива
жена без’ моужа нъ да су даа жена моужу глась да греде на соуд. оу том’зїи
моужь нѣсть крывь, догда му даде глась.
(144r.)
„И да пристав не додијава жени када није муж код куће, нити да се позива жена
без мужа, но да жена даде мужу глас, да иде на суд; у томе муж да није крив,
док му се не даде глас.“
(члан 104)
5
Сви цитати су преведени са јапанског језика, сем у слу чају ДЗ за који је коришћено оригинално издање (прим. прев.).
6
Друштвени положај и садржај занимања пристава разликовао се од времена
и места, па је то у царској Русији био неко ко има права полицајца, док је у средњем
веку то углавном било неко занимање у вези са судом. Појављује се у сва три текста
која поредимо у овом раду. В. пр. 4 и 5.
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(3) У ПСГ су бројни примери са предикатом и независним инфинитивом следеће структу ре:
(а) Protasis: ʻа + презент’
У делу који одговара главној реченици (аpodosis) као деонтичка модалност
користи се негативна конструкција (ʻлогички субјекат у дативу + негација’).
Пример 5:
А которой приставъ поѣдеть на татбу, ино ему ѣздъ имати вдвое, платить татю
виноватому, а только не выметъ татбы, ино приставное и дверское латит тому,
кто пристава взѧъ.
(члан 65)
„Ако се пристав нађе пред оним који је украо, да му узме два пу та за путне
трошкове, а да лопов који је крив то (те путне трошкове) плати. Уколико се украдено не би конфискова ло, кога пристав одреди да му плати хонорар и дверское
[ʻпорез’].“

На овај начин разлика у фреквенцији употребе предикатских облика директно осликава разлику у изра зима деонтичке модалности који се користе
у текстовима, као и особености сваког од конкретних језика. Конструкција са
да, која је честа у ДЗ, и данас се много употребљава у јужнословенским језицима. Негативна конструкција која има важну улогу у предикацији у ПСГ
и данас се користи за изражавање модалности у савременом руском језику.
Конструкција са имати се виђа у романским језицима, па је можда треба посматрати као утицај западноевропских језика.

4. Дистрибуција и положај енклитика
4.1. Синтаксичке карактеристике језика одређују се на основу структуре
и редоследа. Под структу ром се подра зумева однос реченичних конституената (управљање, слагање, паратакса итд.), док је редослед везан за линеарни
низ конституената. Једноставно представљено то даје скицу бр. 1.
Јасно је да се појединачним разматрањем датих елемената, уз помоћ
њиховог природног повезивања, осветљава синтаксичка структу ра једног
језика, али ће њихов редослед, и то посебно елемената у непосредном суседству, бити предмет наше пажње у да љем току рада.
4.2. При поређењу савременог руског и јужнословенских језика јавља
се неколико великих разлика, а међу њима је и (не)постојање енклитика.
Ако енклитике одредимо као „независне речи које немају сопствени
акценат већ захтевају фонолошког домаћина“, можемо их одвојити од осталих
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елемената захваљујући карактеристикама на које указује Цвики (Zwicky 1977)
уопштено на следећи начин:
– не стоје на почетку клаузе,
– постоји реч истог значења али са акцентом (на пример, у руском према
дативу ми заменице првог лица мне постоји и мени),
– синтаксички се појављују на специфичним местима.
Овоме одговарају енклитике из савремене стандардне јужнословенске
штокавштине, а њихов распоред је као на скици бр. 2:
Скица бр. 1
Синтаксичке
карактеристике

Структура (structure)
Веза међу реченичним
конституентима

Управљање
(government)

Слагање
(agreement)

Редослед (alignment)
линеарна
распоређеност

Паратакса
(parataxis)

Суседство
(adjacency)

Параметар
управног
члана (head
paramater)

Устаљеност /
неустаљеност
редоследа

Поткатегоризација
(subcategorization)

Скица бр. 2
заменички енклитички
реченична
глаголски енклитички
партикула
облици
облици
ли
презент гл. бити
датив
акузатив/генитив
сам, си, смо, сте, су, (је)
ми, ти, му,
ме, те, га,
аорист гл. бити
јој
је (ју)
бих, би, бисмо, бисте
нам, вам, им нас, вас, их
енклитички облик гл. хтети
ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете
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повратна
заменица
се (си)

Као што то репрезентују заменичке енклитике, енклитике одликује да,
како је ука зивано у литерату ри, „дола зе иза првог акцентованог елемента у
клаузи (обично речи, али има случајева када конструкција обухвата више од
две речи)“ (Мейе 1951: 386 и др.). Овај особени положај енклитика, што је у
индоевропским језицима демонстрирао Ј. Вакернагел, понекад се по њему назива Вакернагелова позиција, или се пак по томе што се јавља на другом месту
од почетка клаузе назива друго место (у овом раду нада ље означено са W2).
Узгред, у језицима је опште правило да се елементи синтаксички тесно повезани појављују на блиским позицијама, те су у немаркираном реду речи елементи у непосредном суседству најближи, што се слаже и са нашим искуством
и са описаним чињеницама. Зато ће у глаголској синтагми, уколико то нечим
другим није нарушено, управни члан и допунски члан, тј. парафраза управног
члана (помоћни глагол) и допунски члан (глаголски придев или инфинитив),
односно глагол и елемент његове поткатегорије (допунска реч) обавезно бити
један поред другог. Ако је то тако, онда можемо сматрати да се члан који се
појављује ван суседне позиције (у овом случају позиције W2) остварује у маркираном реду речи, тј. помера на другачију позицију, из одређеног разлога,
било због своје функције у конверзацији било због прозодијске неопходности.
4.3. Ако овде погледамо ситуацију у дата три текста, можемо видети
да се енклитички облици заменица појављују на начин који је прика зан у
табели бр. 2:
Табела бр. 2
личне заменице
му 13
га 8
им 1
повратна заменица

VZ
30
јој 1
ју 4
их 3
80

ДЗ
129
му 47
га 39
им 23

ју 1
их 19
212

ПСГ
0

96*

Напомена:
Све повратне партикуле у ПСГ јесу чланови поткатегорије и у оригина лу су исписане изнад
глагола, што би у савременој језичкој варијанти одговарало глаголима са -ся. Овде их не рачунамо као обавезан облички елемент већ као енклитике, тј. исто као у јужнословенским језицима.

Распоред заменичких енклитика у јужнословенским текстовима појављује се на следећа три начина:
(А) # (i-) P-CL X..
(B) # (i-) P X-CL....
(C) # (i-) P X....V-CL
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У наведеном # стоји за границу клаузе, а -CL за додату енклитику. Елемент на почетку клаузе (или синтагме) који носи акценат и који може бити
ʻдомаћин’ за енклитику обележен је са Р, а X представља извесну реч, односно синтагму, која следи. Јављање проклитика, речи које стоје на почетку
клаузе попут везника и или а, обележено је са (i-) испред Р. У основи, –CL у
(А) одговара W2 позицији, док је у (В) оно померено за једно место уназад (после прве акцентоване јединице појављује се други елемент на који се енклитика наслања), а у (С) се елемент глаголске допуне на ла зи на немаркираном
месту, односно месту директно уз глагол (како је реч о енклитици, природно
је да дола зи после глагола). Редослед у (С) ћемо на звати V(erb) H(ead) R(ight)
M(ark). Што се тиче (А), могуће је извршити да љу потподелу у слу чају када
је Р ознака допуне (COMP) и за слу чај када су у питању оста ли реченични
конституенти (означени са Y) (ипак, ова потподела је незнатна варијација у
оквиру аргументације о позицији W2).
Примери за (А) у VZ:
Пример 7:
Ako bi se ka žena našla tvar nica # Y-CL X ter
bi se mogla

# COMP-CL X
skazati svedočast vom verovanim
(59)
„Ако би нека жена била вештица, у слу чају да то може да докаже човек коме
се да веровати“

Пример 8:
ako bi ki rotu imel s kim more mu ju dobro

# COMP-CL

#

Y-CL

X

prostiti ako oće
(8v. 22–23)
„Ако се двоје људи међусобно закуну, ако један жели, може то раскину ти.“
(69. члан)

Примери у ДЗ:
Пример 9:
ако ли боудѣ пришьль нахва ли цомь, # СОМР-CL X да моу се ωбѣ роуцѣ
ωтеѣску.
(88)
„Ако ли је дошао (да убије, прим. прев.) хотимично, да му се обе руке отсеку“

Пример 10:
а да # (-і) СОМР-CL Х моу се не вѣроује
ни оу чемь шо глаголје догда му се исправіи

# СОМР-CL

(163)

Х

„а да му се не верује ни у чему што говори, док се парница не сврши.“

У ДЗ се искључиво користи редослед (А), као што је доминантан и у VZ.
Нада ље следе примери који се могу видети само у VZ.
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Пример за (В):
Пример 11:
ako s pristavom se ĕme niko govedo malo živo

# СОМР

X-CL

za tatbu...

(исто као пример 2)

Пример за (С):
Пример 12:
kada bude nika škoda pred nim činiti se vapii

# СОМР

X

V-CL

tada pomagaite
(4r. 7–80)
„Када се пред њим (чуварем) деси нека штета, нека виче „помагајте“.
(члан 23)

Као и у (В), распоред који није ни W2 ни VHRM јавља се у малом броју
слу чајева и вероватно би га треба ло посматрати као феномен који настаје
услед окружења (питање зашто се позиција помера уна зад за једно место у
односу на W2 морало би да се засебно разматра). Затим, ако узмемо да је у ДЗ
увек случај (А), карактеристике оба јужнословенска језика по питању позиције заменичких енклитика потврђују следећу тенденцију:
W2 » VHRM
(отворена лева страна означава да је она преферирани избор)
То што је маркирана позиција W2 поста ла доминантна у односу на, у
основи немаркирану, позицију VHRM вероватно је последица развоја енклитичког система и карактеристике енклитика да на основу међусобне ʻпривлачности’ формирају фонемске групе. Ако претпоставимо да се тенденција ка
остваривању у позицији W2 дешава услед груписања енклитика у синтагми
на основу ове привлачности, можемо закључити да то ојачава тежњу глагола
ка тој позицији, што резултира тиме да се и појединачне енклитике лакше
појављују на том истом месту, чинећи позицију W2 приоритетним избором.
Уз то, овај процес може да се посматра и у супротном правцу, као тенденција
у руском језику ка нестанку енклитика, који ћемо да ље посматрати.
4.4. Што се тиче северноруског дијалекта, познато је да су одавно постоја ле групе енклитика које су заузима ле W2 позицију (нпр. За лизняк 1995:
167−168). Њихов распоред био је у основи као на скици 3:
Скица бр. 3
реченичне партикуле
(же, ли, бо)

бы

заменичке енклитике
датив (ми, ֳи, си)
акузатив (мя, ֳя, ся) итд.
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презент глагола быть
есмъ, еси, есмъ, есֳе

Ипак, од њих су енклитички облици личних заменица и глагола быֳь
престали да се користе, а као енклитике су остале само реченичне партикуле
(ли и сл.), знак за кондиционал (бы) и обележје повратних глагола (ся). Посматрајући податке из ПСГ-а, видимо да се не користе енклитички облици личних заменица, а презент глагола быֳь се користи као помоћни глагол за перфекат, и то од 74 облика за перфекат само у 13 слу чајева,7 док се у оста лим
примерима с тим значењем самостално употребљава глаголски придев радни
на -л. Очито је да се у руском језику види процес нестанка енклитика. У вези
са ся, ако чињеницу да се оно не појављује на позицији W2, већ се у рукопису
на лази изнад глагола посматрамо као ознаку елемента у непосредном суседству глагола, онда можемо, из разлога које смо навели у 4.3, сматрати да се
оно налази у позицији VHRM. У том случају, процес у ком су руски повратни
глаголи поста ли глаголи са ся јесте у тесној вези са нестанком позиције W2
– што можемо, у односу на раније дат положај енклитика у јужнословенским
језицима, посматрати као промену супротног правца. Другим речима, можемо претпоставити да је нестајањем система енклитика (томе су вероватно
допринеле промене акценатског система јужнословенских језика) транзиција у позицију W2 поста ла отежана, па је и ознака повратних глагола, која
је припада ла глаголској поткатегорији, оста ла на немаркираној VHRM позицији, што је поста ло јача тенденција (скица бр. 4).
Скица бр. 4
ју жнословенски језици
руски
(штокавско, чакавско наречје)
Губљење енклитика
Ра звој енклитика
– форми рање гру па међусобним ʻпривлачењем’ – не форми рају се гру пе
– отежано померање ка W2 позицији
енклитика
– кретање ка W2 позицији
– слабљење W2 позиције
– очвршћавање W2 позиције
– W2 < VHRM
– W2 > VHRM

Наравно, у исто време када и ПСГ, у још старијим документима, и даље
се може наићи на индикатор повратних глагола у позицији W2, односно у неприпојеној позицији (ипак, приметно је да се у таквим текстовима у великом
броју случајева заједно појављују и енклитички облици заменица). У складу
7
Међу њима је један пример са другим лицем једнине ʻеси+–и’, десет примера
са првим лицем једнине ʻесми(sic)+–л’. Оста ло су примери са трећим лицем једнине ʻесֳь+–л’, али то су облици попут есֳь были ʻ(људи) су пуца ли’, были ֳо и есֳь
ʻТај човек (ти људи?) су дошли код мене’, који су већ смењени од првобитног уопштеног облика.
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са тиме, мора ла би се и чињеница да се у ПСГ повратни глаголи појављују
само у позицији VHRM посматрати као специфична особеност једног језичког
варијетета, али у исто време на основу ње може се јасно предвидети судбина
индикатора повратних глагола која се у току каснијег развоја руског језика
уста лила.

5. Наредни задатак – према компаративној синтакси
Дијахроне промене руског језика веома су утица ле на промену начина
приказивања функционалних категорија. Тачније речено, у перфекту помоћни глагола быֳь, који је носио ознаку за време и лице, нестао је; лице је почело да се исказује кроз реч у положају субјекта (именица, заменица), а време
је, с друге стране, апсорбовано у глаголски придев и овај облик је самостално
почео да врши функцију прошлог времена. Затим, индикатор кондиционала,
енклитика бы, фонетски се спојила са претходним елементом, као у чֳобы,
или се променила у партикулу за конјунктив, а енклитика ли, која се појављива ла првобитно у позицији W2 и управља ла целом реченицом, почела је да
се употребљава и на нивоу синтагме. Све ово може се схватити као феномен
повезан са повлачењем енклитичког система и губљењем позиције W2.
На овај начин словенски језици, који иначе показују снажну повезаност
у падежном систему и другде, синтаксички су другачији, те се руски језик,
који је без енклитика, разликује од оних словенских језика који функционалне категорије обједињују градећи групе енклитичких облика у специфичној
позицији W2. Питањем словенских енклитика бавили су се Френкс и Ха лавеј (2000) и други, али се не може рећи да су постигнути значајни резултати
на пољу теоријске ана лизе ба зиране на генеративној граматици. Да би се на
овај начин упоређивала синтаксичка структура словенских језика неопходан
је оквир који би омогућио интегрисано синтаксичко бележење функционалних категорија које се појављују у синтаксичким конструкцијама као спој
лексичког и граматичког елемента.
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