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КЕ И КО МИ ТА НИ

СИН ТАК СИЧ КЕ ОД ЛИ КЕ СЛО ВЕН СКИХ 
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НИХ ЗА КО НИ КА 

– ПРИ ЛОГ КОМ ПА РА ТИВ НОЈ СИН ТАК СИ 
СЛО ВЕН СКИХ ЈЕ ЗИ КА1

1. Циљ ра да

Ја сно је да се ди ја хро не про ме не у је зи ку осве тља ва ју по ре ђе њем од-
ре ђе ног је зич ког фе но ме на у раз ли чи тим вре мен ским пре се ци ма, али ди ја-
хро на ис тра жи ва ња мо гу та ко ђе да пру же мно ге ва жне ин фор ма ци је на 
сли чан на чин као и син хро на или ком па ра тив на ис тра жи ва ња. Ме ђу је зи-
ци ма чи је су ге не а ло шке ве зе ја сне, кон тра сти ра њем је зи ка од пе ри о да про-
то је зи ка са оним ко ји су на ста ли на кон то га, мо же се ја сно пра ти ти про ме на 
у сва ком по је ди нач ном је зи ку, као што се мо же прет по ста ви ти и шта је до 
да те про ме не до ве ло. У овом ра ду, по ре де ћи са да тог по ла зи шта тек сто ве на 
ју жно сло вен ским ди ја лек ти ма са тек стом на ру ском је зи ку, раз ма тра ће мо 
њи хо ве по је ди нач не син так сич ке од ли ке. Кон крет но, ана ли зи ра ју ћи тек сто-
ве истог жан ра на ста ле у истом пе ри о ду, из син так сич ке пер спек ти ве об лик 
пре ди ка та као и ди стри бу ци ју ре чи, кон цен три са ће мо се на сле де ћа два фе-
но ме на: (1) на чи не за из ра жа ва ње (мо рал не/дру штве не) оба ве зе (де он тич ка 
мо дал ност), (2) раз ме шта ње ен кли ти ка у сло вен ској син так си.

1 Рад je пр ви пут об ја вљен под на сло вом Chūsei su ra vu hōbunken no tōgoteki 
tokuchō: su ra vu go hi ka ku tōgoron no ta me ni, у: Ros hi a go ros hi a bun ga ku kenkyū, No. 
35(2003): 11–17.
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2. Гра ђа

У тек сто ви ма истог жан ра обич но се ви ди слич ност са др жа ја и исто-
вет ност те ма. Пре ма то ме, прет по ста вља мо да се, по ре де ћи та кве са др жај но 
бли ске тек сто ве, мо гу по ја сни ти фор мал не је зич ке про ме не у да тим је зи ци ма. 
За тим, кон тра стив ним по ре ђе њем тек сто ва на ста лих у крат ком вре мен ском 
раз до бљу, мо же се схва ти ти спе ци фич на раз ли ка на ста ла у тим је зи ци ма 
на кон из два ја ња из за јед нич ког сло вен ског је зи ка. Узи ма ју ћи у об зир ове 
две чи ње ни це, у овом ра ду смо као гра ђу за ана ли зу иза бра ли сле де ћа три 
тек ста:

1) Ви но дол ски за кон, 1288,2 
2) Ду ша нов за ко ник, 1349–1354,3 и
3) Псков ская суд ная ֱра мо ֳ а, 1397−1467.
Пр ви текст, Ви но дол ски за кон (на да ље VZ) из 1288. го ди не, је сте за кон-

ски са ста вљен до го вор из ме ђу остр ва Кр ка, као над ре ђе ног, и де вет ује ди ње-
них оп шти на ко је су чи ни ле Ви но дол у се вер ном де лу дал ма тин ске оба ле у 
да на шњој Хр ват ској. Ори ги нал ни до ку мент не по сто ји, а остао је са мо је дан 
пре пис са по чет ка 16. ве ка. У ве зи са VZ, мно ги су се већ опро ба ли у пи са њу 
ко мен та ра и ана ли зи са др жа ја, по чев од Ма жу ра ни ћа (1843), Ја ги ћа (1880), 
па Ба ра де (1952), Бра ту ли ћа (1988), Мар ге ти ћа (1998) и дру гих. Ко пи ја је на-
пи са на та да ме ђу чи нов ни ци ма и пи са ри ма ко ри шће њем гла го љи це, па је 
ука за но на то да је по не што до да то и про ме ње но од вре ме на на стан ка ори ги-
на ла (у ве зи са тим в. нпр. Бра ту лић 1988: 73), али се сма тра да и по ред то га 
вер но од го ва ра ори ги на лу (Хер ци го ња 1989−1990: 89). Је зик ја сно по ка зу је 
ка рак те ри сти ке свој стве не ју жно сло вен ском ча кав ском на реч ју (на зив по-
ти че од то га што ру ској упит ној за ме ни ци чֳо од го ва ра ча) и то са *ě (јат) 
ис по ље ним као /и/, тј. при па да та ко зва ном икав ском из го во ру. У овом тек сту, 
по ред фо то тип ског из да ња са мог за ко на, углав ном ће мо ана ли зи ра ти упра во 
Мар ге ти ћа.

Дру ги текст, Ду ша нов за ко ник (на да ље ДЗ), до нео је 1349. го ди не Сте-
фан Ду шан, срп ски цар из ло зе Не ма њи ћа, ко ји је у пр вој по ло ви ни 14. ве ка 
имао нај ве ћу власт на Бал ка ну, при че му су 1354. го ди не овом за ко ни ку 

2 Ма жу ра нић је у Ко лу про це нио да је Вин дол ски за кон об ја вљен 1280. го ди-
не. По што је за бе ле же на го ди на на ко пи ји не ја сна, да нас је при хва ће на те о ри ја по 
ко јој је го ди на ње го во га на стан ка 1288.

3 За пре во де при ме ра у овом ра ду ко ри шћен је: Ду ша нов за ко ник, Бе о град: 
Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, 1986 (уред ни ци Ди ми три је Бог да но вић, 
Ми ло рад Па вић, Ми ло рад Ђу рић, Ми ли сав Са вић). Оста ли при ме ри пре во ђе ни су 
са ја пан ског је зи ка (прим. прев.).
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до да ти још не ки чла но ви. Сма тра се јед ним од нај ва жни јих исто риј ских и 
књи жев них до ку ме на та у сред њо ве ков ној ју жно сло вен ској књи жев но сти, 
за ко ји се ка же да пред ста вља син те зу ви зан тиј ског пра ва и срп ских оби ча ја. 
Исто као и у слу ча ју VZ, ори ги нал ни текст не по сто ји, а до да нас је про на ђе-
но пре ко 20 ко пи ја кла си фи ко ва них пре ма ге не а ло ги ји на стан ка од кра ја 14. 
ве ка до 18. ве ка. У овом ра ду ко ри сти ће мо се ко пи јом из, ве ру је се, 15. ве ка 
ко ја се сма тра нај вер ни јом ори ги на лу, тј. та ко зва ним При зрен ским пре пи сом 
с ис прав ка ма (Пе ши кан и др. 1997). Да ље у ра ду, ДЗ ће се од но си ти на овај 
ко ри го ва ни текст. Ра ди ту ма че ња тек ста ко ри сти ли смо и Но ва ко ви ћа (1870) 
и Кр сти ћа (1997). Од уво да до 135. чла на ДЗ је на пи сан ју жно сло вен ским 
што кав ским на реч јем, али се у де ло ви ма до да тим 1354. го ди не (од 136. до 
186. чла на) уо ча ва ме ша ње са еле мен ти ма цр кве но сло вен ског (на при мер, 
пре ма ло кал ном ако ко ри сти се цр кве но сло вен ско аще и сл.), док је *ě пре-
шло у /е/. 

Тре ћи текст, Псков ская суд ная ֱра мо ֳ а (на да ље ПСГ), је сте текст за-
ко на ко ји је био на сна зи око по ла ве ка од 1397. го ди не у Пско ву, гра ду ко ји 
се сре ди ном 14. ве ка раз вио и оса мо ста лио као град у бли зи ни Нов го ро да. 
У Ру си ји су, од пр вог уста ва у сло вен ском све ту – Рус ская ֲрав да, по обла сти-
ма ства ра ни ра зни за кон ски тек сто ви (град ски про пи си, спо ра зу ми, за ко ни ци 
и слич но), али смо се овом при ли ком опре де ли ли за овај текст јер је вре мен-
ски бли зак прет ход ним два ма ју жно сло вен ским тек сто ви ма и има члан ке 
на пи са не по слич ној струк ту ри, а при то ме смо узе ли у об зир и зна чај се вер-
ног ру ског ди ја лек та за исто ри ју ру ског је зи ка. У овом ра ду смо за ПСГ као 
основ ну гра ђу ко ри сти ли де ло Хрисֳомаֳiя (1871−72), а раз ма тра ли смо и 
до ку мент ко ји је у про ле ће 2003. го ди не об ја вљен на ин тер не ту.4 Бро је ви по-
ка за ни у тре ћем по гла вљу ба зи ра ни су на де лу Хрисֳомаֳiя. 

3. Струк тур не ка рак те ри сти ке

Је дан на чин да се упо зна мо са је зич ким ка рак те ри сти ка ма да тих тек сто-
ва је сте по сма тра ње ди стри бу ци је пре ди кат ских об ли ка. У та бе ли 1 да те су 
број ча не вред но сти до би је не ка да смо у ком пју тер уне ли и уз по моћ про гра ма 
об ра ди ли у по гла вљу 2 на ве де не тек сто ве. (У слу ча ју дру га чи јих вер зи ја или 
ко ри го ва них тек сто ва, прет по ста вља мо да би се си гур но и ове број ча не вред-
но сти раз ли ко ва ле)

4 Ви де ти на: http://www.pskov.el link.ru /hist/in dex.html
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Та бе ла бр. 1

Тек ст VZ ДЗ ПСГ
укупан број ре чи
гла гол ски пре ди ка ти
про це нат од укуп ног бро ја ре чи

4348
595

13,7%

6775
1030

15,2%

5186
739

14,2%

VZ ДЗ ПСГ
Облик број 

ре чи 
про це нат 
гла гол ских 
пре ди ка та 

број 
ре чи 

про це нат 
гла гол ских 
пре ди ка та 

број 
ре чи 

про це нат 
гла гол ских 
пре ди ка та 

пре зент
ао рист / им пер фект
им пе ра тив
пер фект
кон ди ци о нал
фу тур 2(3)

ин фи ни тив
као до пу на дру гих гла го ла
са мо стал на упо тре ба
оста ло
ак тив ни пар ти ци пи(4)

126
6

63(1)

42
142
10
187
185
0

2(5)

19

21,2%

10,6%
7,0%

23,9%
1,7%
31,4%

842
1
2
98
6
34
47
47
0

0

81,7%
--
--

9,5%
--

3,3%
4,6%

356
1
1

87(2)

14
10

252
39
213

16

48,2%
--
--

12,0%
1,9%
1,4%
34,1%

28,8%

На по ме не:
(1) Као у гор њем при ме ру 1, ме ђу им пе ра ти ви ма има 7 слу ча је ва ка да се оства ру ју у фор ми 
ди рект ног го во ра, нпр. по ма гај, по мо зи.
(2) Об лик гла гол ског при де ва рад ног без по моћ ног гла го ла быֳь има 61 упо тре бу. Кад пер-
фе кат има облик ʻпо моћ ни гла гол (т.ј. быֳь) + –л’, овај се об лик ни је ра чу нао као јед на реч 
већ две. За то, иа ко је број об ли ка ко ји се схва та ју као пер фе кат 87, пер фе кат се по ја вљу је у 
74 слу ча ја. 
(3) Дру го бу ду ће вре ме, од но сно об лик ʻбу де + гла гол ски при дев рад ни’.
(4) Са мо као до пун ски пре ди ка ти. Не укљу чу је пар ти ци пе упо тре бље не као име нич ке де-
тер ми на то ре.
(5) ʻза + ин фи ни тив’ слу жи за из ра жа ва ње ци ља, нпр. да би~.

Ови по да ци ја сно по ка зу ју ка рак те ри стич не ре че нич не обра сце да тих 
тек сто ва. То мо же мо на сле де ћи на чин гру пи са ти (1)~(3).

(1) У VZ су број не услов не и за по вед не ре че ни це. Оне се ко ри сте по 
сле де ћем обра сцу:

(а) Pro ta sis (за ви сна ре че ни ца): а̒ко + кон ди ци о нал (би… + –л)’, од но сно 
а̒ко + пре зент’;

(б) Apo do sis (глав на ре че ни ца): ʻ(су бје кат у тре ћем ли цу) + им пе ра тив’, 
од но сно ʻима ти + ин фи ни тив’ (има ти од го ва ра ру ском гла го лу имеֳь, али 
се у VZ ко ри сти са зна че њем ʻмо ра ти’).

При мер 1: 
Ioš će: ki bi v gra du hram raz bil v no ći vo la ako bi ukral u nem ter ako bi gdo kli cal 
po ma ga i te pla tit ima kne zu li bar 50. (3r. 2–4)
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„И још: Ако би не ко но ћу у гра ду на си лу ушао у ма га зу, или ако би та мо не што 
украо, ако би не ко вик нуо „у по моћ“, кне зу би мо рао пла ти ти 50 ли ба ра.“5

 (члан 6)
При мер 2: 
Ioš će: ako s pri sta vom se ěme ni ko go ve do ma lo ži vo za tat bu pri stav ima imi ti za 
to 1 par pod plat, a go ve do bu di ono ga, čie e bi lo sa svo ju prav du ka ko e ure e no; da ako 
se ěme mer tvo ter e oš će ce lo pri stav ima imi ti od ne ga ed nu če tert. Ako ni na plnu, 
me so ko e ěto bu de to ga isto ga pri sta va a on čie e bi lo me so iš ći svoe prav de.
 (6v. 8–13)
„И још: Ако у при су ству при ста ва6 бу де за пле ње но укра де но ма ло те ле жи во, 
при став тре ба да до би је тек за је дан пар ђо но ва (од ци пе ла), а сто ка да се вра-
ти ка ко је од ре ђе но по пра ву оно га чи је је би ло. Ако би пак (сто ка) уги ну ла али 
и да ље би ла у це лом ста њу са чу ва на, при став да за њу узме јед ну че твр ти ну. 
Ако не би би ла у пр во бит ном ста њу, за пле ње но ме со би при па ло при ста ву, 
а вла сник ме са би мо рао да на су ду тра жи сво ја пра ва.“ (49. члан)

(2) У ДЗ из у зет но је бро јан ин ди ка тив ни пре зент, али је то углав ном 
због кон струк ци је д̒а + пре зент’ ко јом се из ра жа ва оба ве за:

(а) Pro ta sis (за ви сна ре че ни ца): а̒ко (или аще) + пре зент’
(б) Apo do sis (глав на ре че ни ца): д̒а + пре зент’

При мер 3: 
ако кто по па се жи то или ви но градь или ли ва ду грѣхомь. тозѣи по па шу то-
узѣи по паш, да платїи и що ре ку до у шев ни ци кои цѣне. ако ли на хва лицωм 
по па се. да пла ти по па шу, 6 во ловь.  (141r.)
„А ко по па се жи то, или ви но град, или ли ва ду, гре шком, ту по па шу да пла ти 
што рек ну ду шев ни ци, ко ји про це њу ју, ако ли на мер но по па се, да пла ти по-
па шу и шест во ло ва.“  (члан 75)

При мер 4:
И да се не навѣде при ставь на же ну кьди нѣсть мо у жа до ма. ни да се по зи ва 
же на без’ мо у жа нъ да су даа же на мо у жу глась да гре де на со уд. оу том’зїи 
мо ужь нѣсть крывь, дог да му да де глась.  (144r.)
„И да при став не до ди ја ва же ни ка да ни је муж код ку ће, ни ти да се по зи ва же на 
без му жа, но да же на да де му жу глас, да иде на суд; у то ме муж да ни је крив, 
док му се не да де глас.“ (члан 104)

5 Сви ци та ти су пре ве де ни са ја пан ског је зи ка, сем у слу ча ју ДЗ за ко ји је ко-
ри шће но ори ги нал но из да ње (прим. прев.).

6 Дру штве ни по ло жај и са др жај за ни ма ња при ста ва раз ли ко вао се од вре ме на 
и ме ста, па је то у цар ској Ру си ји био не ко ко има пра ва по ли цај ца, док је у сред њем 
ве ку то углав ном би ло не ко за ни ма ње у ве зи са су дом. По ја вљу је се у сва три тек ста 
ко ја по ре ди мо у овом ра ду. В. пр. 4 и 5. 
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(3) У ПСГ су број ни при ме ри са пре ди ка том и не за ви сним ин фи ни ти-
вом сле де ће струк ту ре:

(а) Pro ta sis: а̒ + пре зент’
У де лу ко ји од го ва ра глав ној ре че ни ци (аpodosis) као де он тич ка мо дал ност 

ко ри сти се не га тив на кон струк ци ја (̒ ло гич ки су бје кат у да ти ву + не га ци ја’).
При мер 5: 
А ко то рой при ставъ поѣдеть на тат бу, ино ему ѣздъ има ти вдвое, пла тить татю 
ви но ва то му, а только не выметъ татбы, ино при став ное и двер ское ла тит то му, 
кто при ста ва взѧъ. (члан 65)
„Ако се при став на ђе пред оним ко ји је украо, да му узме два пу та за пут не 
тро шко ве, а да ло пов ко ји је крив то (те пут не тро шко ве) пла ти. Уко ли ко се укра-
де но не би кон фи ско ва ло, ко га при став од ре ди да му пла ти хо но рар и двер ское 
[ʻпорез’].“

На овај на чин раз ли ка у фре квен ци ји упо тре бе пре ди кат ских об ли ка ди-
рект но осли ка ва раз ли ку у из ра зи ма де он тич ке мо дал но сти ко ји се ко ри сте 
у тек сто ви ма, као и осо бе но сти сва ког од кон крет них је зи ка. Кон струк ци ја са 
да, ко ја је че ста у ДЗ, и да нас се мно го упо тре бља ва у ју жно сло вен ским је зи-
ци ма. Не га тив на кон струк ци ја ко ја има ва жну уло гу у пре ди ка ци ји у ПСГ 
и да нас се ко ри сти за из ра жа ва ње мо дал но сти у са вре ме ном ру ском је зи ку. 
Кон струк ци ја са има ти се ви ђа у ро ман ским је зи ци ма, па је мо жда тре ба по-
сма тра ти као ути цај за пад но е вроп ских је зи ка.

4. Ди стри бу ци ја и по ло жај ен кли ти ка

4.1. Син так сич ке ка рак те ри сти ке је зи ка од ре ђу ју се на осно ву струк ту ре 
и ре до сле да. Под струк ту ром се под ра зу ме ва од нос ре че нич них кон сти туе-
на та (упра вља ње, сла га ње, па ра так са итд.), док је ре до след ве зан за ли не ар ни 
низ кон сти ту е на та. Јед но став но пред ста вље но то да је ски цу бр. 1.

Ја сно је да се по је ди нач ним раз ма тра њем да тих еле ме на та, уз по моћ 
њи хо вог при род ног по ве зи ва ња, осве тља ва син так сич ка струк ту ра јед ног 
је зи ка, али ће њи хов ре до след, и то по себ но еле ме на та у не по сред ном су сед-
ству, би ти пред мет на ше па жње у да љем то ку ра да.

4.2. При по ре ђе њу са вре ме ног ру ског и ју жно сло вен ских је зи ка ја вља 
се не ко ли ко ве ли ких раз ли ка, а ме ђу њи ма је и (не)по сто ја ње ен кли ти ка.

Ако ен кли ти ке од ре ди мо као „не за ви сне ре чи ко је не ма ју соп стве ни 
ак це нат већ зах те ва ју фо но ло шког до ма ћи на“, мо же мо их одво ји ти од оста лих 
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еле ме на та за хва љу ју ћи ка рак те ри сти ка ма на ко је ука зу је Цви ки (Zwicky 1977) 
уоп ште но на сле де ћи на чин:

– не сто је на по чет ку кла у зе,
– по сто ји реч истог зна че ња али са ак цен том (на при мер, у ру ском пре ма 

да ти ву ми за ме ни це пр вог ли ца мне по сто ји и ме ни),
– син так сич ки се по ја вљу ју на спе ци фич ним ме сти ма.

Ово ме од го ва ра ју ен кли ти ке из са вре ме не стан дард не ју жно сло вен ске 
што кав шти не, а њи хов рас по ред је као на ски ци бр. 2:

Ски ца бр. 1

Ски ца бр. 2

ре че нич на 
пар ти ку ла 

ли 

гла гол ски ен кли тич ки 
об ли ци

пре зент гл. би ти
сам, си, смо, сте, су, (је)
ао рист гл. би ти
бих, би, би смо, би сте
ен кли тич ки об лик гл. хте ти
ћу, ћеш, ће, ће мо, ће те 

за ме нич ки ен кли тич ки 
об ли ци

да тив аку за тив/ге ни тив
ми, ти, му, ме, те, га,
јој је (ју)
нам, вам, им нас, вас, их 

по врат на 
за ме ни ца
се (си)

Синтаксичке 
карактеристике

Структура (structure)
Веза међу реченичним 

конституентима

Слагање 
(agreement)

Паратакса 
(parataxis)

Суседство 
(adjacency)

Управљање 
(government)

Поткатегоризација 
(subcategorization)

Редослед (alignment) 
линеарна 

распоређеност

Параметар 
управног 

члана (head 
paramater)

Устаљеност / 
неустаљеност 

редоследа
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Као што то ре пре зен ту ју за ме нич ке ен кли ти ке, ен кли ти ке од ли ку је да, 
ка ко је ука зи ва но у ли те ра ту ри, „до ла зе иза пр вог ак цен то ва ног еле мен та у 
кла у зи (обич но ре чи, али има слу ча је ва ка да кон струк ци ја об у хва та ви ше од 
две ре чи)“ (Мейе 1951: 386 и др.). Овај осо бе ни по ло жај ен кли ти ка, што је у 
ин до е вроп ским је зи ци ма де мон стри рао Ј. Ва кер на гел, по не кад се по ње му на-
зи ва Ва кер на ге ло ва по зи ци ја, или се пак по то ме што се ја вља на дру гом ме сту 
од по чет ка кла у зе на зи ва дру го ме сто (у овом ра ду на да ље озна че но са W2). 
Уз гред, у је зи ци ма је оп ште пра ви ло да се еле мен ти син так сич ки те сно по ве-
за ни по ја вљу ју на бли ским по зи ци ја ма, те су у не мар ки ра ном ре ду ре чи еле-
мен ти у не по сред ном су сед ству нај бли жи, што се сла же и са на шим ис ку ством 
и са опи са ним чи ње ни ца ма. За то ће у гла гол ској син таг ми, уко ли ко то не чим 
дру гим ни је на ру ше но, управ ни члан и до пун ски члан, тј. па ра фра за управ ног 
чла на (по моћ ни гла гол) и до пун ски члан (гла гол ски при дев или ин фи ни тив), 
од но сно гла гол и еле мент ње го ве пот ка те го ри је (до пун ска реч) оба ве зно би ти 
је дан по ред дру гог. Ако је то та ко, он да мо же мо сма тра ти да се члан ко ји се 
по ја вљу је ван су сед не по зи ци је (у овом слу ча ју по зи ци је W2) оства ру је у мар-
ки ра ном ре ду ре чи, тј. по ме ра на дру га чи ју по зи ци ју, из од ре ђе ног раз ло га, 
би ло због сво је функ ци је у кон вер за ци ји би ло због про зо диј ске нео п ход но сти.

4.3. Ако ов де по гле да мо си ту а ци ју у да та три тек ста, мо же мо ви де ти 
да се ен кли тич ки об ли ци за ме ни ца по ја вљу ју на на чин ко ји је при ка зан у 
та бе ли бр. 2:

Та бе ла бр. 2

VZ ДЗ ПСГ
личне за ме ни це 30 129 0

му  13 јој 1
га 8 ју 4
им 1 их 3

му 47
га 39 ју 1
им 23 их 19

по врат на за ме ни ца 80 212 96*

На по ме на:
Све по врат не пар ти ку ле у ПСГ је су чла но ви пот ка те го ри је и у ори ги на лу су ис пи са не из над 
гла го ла, што би у са вре ме ној је зич кој ва ри јан ти од го ва ра ло гла го ли ма са -ся. Ов де их не ра чу-
на мо као оба ве зан об лич ки еле мент већ као ен кли ти ке, тј. исто као у ју жно сло вен ским је зи ци ма. 

Рас по ред за ме нич ких ен кли ти ка у ју жно сло вен ским тек сто ви ма по ја-
вљу је се на сле де ћа три на чи на:

(А) # (i-) P-CL X..
(B) # (i-) P X-CL....
(C) # (i-) P X....V-CL
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У на ве де ном # сто ји за гра ни цу кла у зе, а -CL за до да ту ен кли ти ку. Еле-
мент на по чет ку кла у зе (или син таг ме) ко ји но си ак це нат и ко ји мо же би ти 
ʻдо ма ћин’ за ен кли ти ку обе ле жен је са Р, а X пред ста вља из ве сну реч, од но-
сно син таг му, ко ја сле ди. Ја вља ње про кли ти ка, ре чи ко је сто је на по чет ку 
кла у зе по пут ве зни ка и или а, обе ле же но је са (i-) ис пред Р. У осно ви, –CL у 
(А) од го ва ра W2 по зи ци ји, док је у (В) оно по ме ре но за јед но ме сто уна зад (по-
сле пр ве ак цен то ва не је ди ни це по ја вљу је се дру ги еле мент на ко ји се ен кли-
ти ка на сла ња), а у (С) се еле мент гла гол ске до пу не на ла зи на не мар ки ра ном 
ме сту, од но сно ме сту ди рект но уз гла гол (ка ко је реч о ен кли ти ци, при род но 
је да до ла зи по сле гла го ла). Ре до след у (С) ће мо на зва ти V(erb) H(ead) R(ight) 
M(ark). Што се ти че (А), мо гу ће је из вр ши ти да љу пот по де лу у слу ча ју ка да 
је Р озна ка до пу не (COMP) и за слу чај ка да су у пи та њу оста ли ре че нич ни 
кон сти ту ен ти (озна че ни са Y) (ипак, ова пот по де ла је не знат на ва ри ја ци ја у 
окви ру ар гу мен та ци је о по зи ци ји W2).

При ме ри за (А) у VZ:
При мер 7: 
Ako bi se ka že na naš la tvar ni ca # Y-CL X ter 
bi se mo gla 
# COMP-CL X 
ska za ti sve do čast vom ve ro va nim (59)
„Ако би не ка же на би ла ве шти ца, у слу ча ју да то мо же да до ка же чо век ко ме 
се да ве ро ва ти“
При мер 8: 

ako bi ki ro tu imel s kim mo re mu ju do bro 
# COMP-CL   # Y-CL  X
pro sti ti ako oće  (8v. 22–23)
„Ако се дво је љу ди ме ђу соб но за ку ну, ако је дан же ли, мо же то рас ки ну ти.“
  (69. члан)
При ме ри у ДЗ:
При мер 9: 
ако ли бо удѣ пришьль на хва ли цомь, # СО МР-CL  X да моу се ωбѣ ро уцѣ 
ωтеѣску. (88)
„Ако ли је до шао (да уби је, прим. прев.) хо ти мич но, да му се обе ру ке от се ку“
При мер 10: 
а да # (-і) СО МР-CL  Х моу се не вѣро у је
ни оу чемь шо гла гол је дог да му се ис правіи  (163)

# СО МР-CL    Х
„а да му се не ве ру је ни у че му што го во ри, док се пар ни ца не свр ши.“

У ДЗ се ис кљу чи во ко ри сти ре до след (А), као што је до ми нан тан и у VZ. 
На да ље сле де при ме ри ко ји се мо гу ви де ти са мо у VZ.
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При мер за (В):
При мер 11: 

ako s pri sta vom se ĕme ni ko go ve do ma lo ži vo 
# СО МР    X-CL
za tat bu... (исто као при мер 2)
При мер за (С):
При мер 12: 

ka da bu de ni ka ško da pred nim či ni ti se va pii 
# СО МР    X      V-CL
ta da po ma ga i te  (4r. 7–80)
„Ка да се пред њим (чу ва рем) де си не ка ште та, не ка ви че „по ма гај те“.
 (члан 23)

Као и у (В), рас по ред ко ји ни је ни W2 ни VHRM ја вља се у ма лом бро ју 
слу ча је ва и ве ро ват но би га тре ба ло по сма тра ти као фе но мен ко ји на ста је 
услед окру же ња (пи та ње за што се по зи ци ја по ме ра уна зад за јед но ме сто у 
од но су на W2 мо ра ло би да се за себ но раз ма тра). За тим, ако узме мо да је у ДЗ 
увек слу чај (А), ка рак те ри сти ке оба ју жно сло вен ска је зи ка по пи та њу по зи-
ци је за ме нич ких ен кли ти ка по твр ђу ју сле де ћу тен ден ци ју:

W2 » VHRM
(отво ре на ле ва стра на озна ча ва да је она пре фе ри ра ни из бор)
То што је мар ки ра на по зи ци ја W2 по ста ла до ми нант на у од но су на, у 

осно ви не мар ки ра ну, по зи ци ју VHRM ве ро ват но је по сле ди ца раз во ја ен кли-
тич ког си сте ма и ка рак те ри сти ке ен кли ти ка да на осно ву ме ђу соб не ̒ при влач-
но сти’ фор ми ра ју фо нем ске гру пе. Ако прет по ста ви мо да се тен ден ци ја ка 
оства ри ва њу у по зи ци ји W2 де ша ва услед гру пи са ња ен кли ти ка у син таг ми 
на осно ву ове при влач но сти, мо же мо за кљу чи ти да то оја ча ва те жњу гла го ла 
ка тој по зи ци ји, што ре зул ти ра ти ме да се и по је ди нач не ен кли ти ке лак ше 
по ја вљу ју на том истом ме сту, чи не ћи по зи ци ју W2 при о ри тет ним из бо ром. 
Уз то, овај про цес мо же да се по сма тра и у су прот ном прав цу, као тен ден ци ја 
у ру ском је зи ку ка не стан ку ен кли ти ка, ко ји ће мо да ље по сма тра ти.

4.4. Што се ти че се вер но ру ског ди ја лек та, по зна то је да су одав но по сто-
ја ле гру пе ен кли ти ка ко је су за у зи ма ле W2 по зи ци ју (нпр. За лизняк 1995: 
167−168). Њи хов рас по ред био је у осно ви као на ски ци 3:

Ски ца бр. 3

ре че нич не пар ти ку ле
(же, ли, бо) бы

за ме нич ке ен кли ти ке
да тив (ми, ֳи, си)
аку за тив (мя, ֳя, ся) итд.

пре зент гла го ла быть
есмъ, еси, есмъ, есֳе
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Ипак, од њих су ен кли тич ки об ли ци лич них за ме ни ца и гла го ла быֳь 
пре ста ли да се ко ри сте, а као ен кли ти ке су оста ле са мо ре че нич не пар ти ку ле 
(ли и сл.), знак за кон ди ци о нал (бы) и обе леж је по врат них гла го ла (ся). По сма-
тра ју ћи по дат ке из ПСГ-а, ви ди мо да се не ко ри сте ен кли тич ки об ли ци лич-
них за ме ни ца, а пре зент гла го ла быֳь се ко ри сти као по моћ ни гла гол за пер-
фе кат, и то од 74 об ли ка за пер фе кат са мо у 13 слу ча је ва,7 док се у оста лим 
при ме ри ма с тим зна че њем са мо стал но упо тре бља ва гла гол ски при дев рад ни 
на -л. Очи то је да се у ру ском је зи ку ви ди про цес не стан ка ен кли ти ка. У ве зи 
са ся, ако чи ње ни цу да се оно не по ја вљу је на по зи ци ји W2, већ се у ру ко пи су 
на ла зи из над гла го ла по сма тра мо као озна ку еле мен та у не по сред ном су сед-
ству гла го ла, он да мо же мо, из раз ло га ко је смо на ве ли у 4.3, сма тра ти да се 
оно на ла зи у по зи ци ји VHRM. У том слу ча ју, про цес у ком су ру ски по врат ни 
гла го ли по ста ли гла го ли са ся је сте у те сној ве зи са не стан ком по зи ци је W2 
– што мо же мо, у од но су на ра ни је дат по ло жај ен кли ти ка у ју жно сло вен ским 
је зи ци ма, по сма тра ти као про ме ну су прот ног прав ца. Дру гим ре чи ма, мо-
же мо прет по ста ви ти да је не ста ја њем си сте ма ен кли ти ка (то ме су ве ро ват но 
до при не ле про ме не ак це нат ског си сте ма ју жно сло вен ских је зи ка) тран зи-
ци ја у по зи ци ју W2 по ста ла оте жа на, па је и озна ка по врат них гла го ла, ко ја 
је при па да ла гла гол ској пот ка те го ри ји, оста ла на не мар ки ра ној VHRM по-
зи ци ји, што је по ста ло ја ча тен ден ци ја (ски ца бр. 4).

Ски ца бр. 4

ју жно сло вен ски је зи ци 
(што кав ско, ча кав ско на реч је) ру ски 

Ра звој ен кли ти ка
– фор ми ра ње гру па ме ђу соб ним ʻпри вла че њем’ 
ен кли ти ка 

– кре та ње ка W2 по зи ци ји
– очвр шћа ва ње W2 по зи ци је
– W2 > VHRM

Губљење ен кли ти ка
– не фор ми ра ју се гру пе
– оте жа но по ме ра ње ка W2 по зи ци ји
– сла бље ње W2 по зи ци је
– W2 < VHRM

На рав но, у исто вре ме ка да и ПСГ, у још ста ри јим до ку мен ти ма, и да ље 
се мо же на и ћи на ин ди ка тор по врат них гла го ла у по зи ци ји W2, од но сно у не-
при по је ној по зи ци ји (ипак, при мет но је да се у та квим тек сто ви ма у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва за јед но по ја вљу ју и ен кли тич ки об ли ци за ме ни ца). У скла ду 

7 Ме ђу њи ма је је дан при мер са дру гим ли цем јед ни не е̒си+–и’, де сет при ме ра 
са пр вим ли цем јед ни не е̒сми(sic)+–л’. Оста ло су при ме ри са тре ћим ли цем јед ни-
не е̒сֳь+–л’, али то су об ли ци по пут есֳь были ʻ(љу ди) су пу ца ли’, были ֳо и есֳь 
ʻТај чо век (ти љу ди?) су до шли код ме не’, ко ји су већ сме ње ни од пр во бит ног уоп ште-
ног об ли ка.
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са ти ме, мо ра ла би се и чи ње ни ца да се у ПСГ по врат ни гла го ли по ја вљу ју 
са мо у по зи ци ји VHRM по сма тра ти као спе ци фич на осо бе ност јед ног је зич ког 
ва ри је те та, али у исто вре ме на осно ву ње мо же се ја сно пред ви де ти суд би на 
ин ди ка то ра по врат них гла го ла ко ја се у то ку ка сни јег раз во ја ру ског је зи ка 
уста ли ла.

5. На ред ни за да так – пре ма ком па ра тив ној син так си

Ди ја хро не про ме не ру ског је зи ка ве о ма су ути ца ле на про ме ну на чи на 
при ка зи ва ња функ ци о нал них ка те го ри ја. Тач ни је ре че но, у пер фек ту по моћ-
ни гла го ла быֳь, ко ји је но сио озна ку за вре ме и ли це, не стао је; ли це је по-
че ло да се ис ка зу је кроз реч у по ло жа ју су бјек та (име ни ца, за ме ни ца), а вре ме 
је, с дру ге стра не, ап сор бо ва но у гла гол ски при дев и овај об лик је са мо стал но 
по чео да вр ши функ ци ју про шлог вре ме на. За тим, ин ди ка тор кон ди ци о на ла, 
ен кли ти ка бы, фо нет ски се спо ји ла са прет ход ним еле мен том, као у чֳобы, 
или се про ме ни ла у пар ти ку лу за кон јунк тив, а ен кли ти ка ли, ко ја се по ја вљи-
ва ла пр во бит но у по зи ци ји W2 и упра вља ла це лом ре че ни цом, по че ла је да 
се упо тре бља ва и на ни воу син таг ме. Све ово мо же се схва ти ти као фе но мен 
по ве зан са по вла че њем ен кли тич ког си сте ма и гу бље њем по зи ци је W2.

На овај на чин сло вен ски је зи ци, ко ји ина че по ка зу ју сна жну по ве за ност 
у па де жном си сте му и дру где, син так сич ки су дру га чи ји, те се ру ски је зик, 
ко ји је без ен кли ти ка, раз ли ку је од оних сло вен ских је зи ка ко ји функ ци о нал-
не ка те го ри је об је ди њу ју гра де ћи гру пе ен кли тич ких об ли ка у спе ци фич ној 
по зи ци ји W2. Пи та њем сло вен ских ен кли ти ка ба ви ли су се Френкс и Ха ла-
веј (2000) и дру ги, али се не мо же ре ћи да су по стиг ну ти зна чај ни ре зул та ти 
на по љу те о риј ске ана ли зе ба зи ра не на ге не ра тив ној гра ма ти ци. Да би се на 
овај на чин упо ре ђи ва ла син так сич ка струк ту ра сло вен ских је зи ка нео п хо дан 
је оквир ко ји би омо гу ћио ин те гри са но син так сич ко бе ле же ње функ ци о нал-
них ка те го ри ја ко је се по ја вљу ју у син так сич ким кон струк ци ја ма као спој 
лек сич ког и гра ма тич ког еле мен та. 
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