
YU ISSN 0350-185x

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

ХХХVII

Уређивач к и одбор:

др Даринка Гортан-Премк, др Ирена Грицкат, др Милка Ивић, др Павле Ивић,

др Радослав Катичић, Блаже Конески, др Тине Логар, др Александар Младеновић,

др Асим Пецо, др Митар Пешикан, др Живојин Станојчић, др Драго Ћупић

Главни у ред ни к:

МИЛКА ИВИЋ

БЕ О ГРАД

1 9 8 1



СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА У СТАРОСРПСКОМ ЈЕЗИКУ

—АНАЛИЗА РЕЧЕНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈАУ ЗАКОНИКУ ЦАРАДУШАНА

(СТРУШКИ СПОМЕНИК) —

Намера нам је да у овом чланку подвргнемо анализи сложене

реченице у Законику цара Стефана Душана. Као полазна тачка послу

жиће нам синтаксичке концепције В. А. Белошапкове и савремена гра

МаЋИКа ЗаРИСНОСТИ.

Прво ћемо се бавити проблемом класификације оних типова сло

жених реченица који су заступљени у Струшком споменику, а затим

проблемом њихове учесталости. Да бисмо имали синхроничну основу

поређења, добијени подаци ће бити супротстављени подацима из млађег

Атонског преписа.

Материјал је скупљен из књиге Законик цара Стефана Душана,

књига 1, Струшки и Атонски рукопис, уредник академик Мехмед Бего

вић, Бeoгрaд 1975.

1. Метод.

Проста реченица, која мора бити полазна тачка за сваки покушај

дескрипције синтаксе реченице, овде се сматра хијерархијом зависних

конституената са једном релацијом (предикатом) као јединим недетерми

нисаним чланом. Реченица је схваћена као дрво зависности, где су сви

елементи опредељени тако да или детерминишу или су сами детермини

сани оном функцијом коју имају у односу на друге чланове реченице.

Дакле, опис сложене реченице се заснива на теорији граматичке завис

ности у вези са простом реченицом.

У граматичкој теорији зависности основне су две релације: пара

такса и хипотакса. Паратаксичким релацијама се везују елементи —

у овом случају реченице — тако да имају исту функцију у односу према

неком трећем елементу, у нашем случају према трећој реченици. Ако

се, дакле, две просте реченице координирају, оне заједно стоје у истој

релацији према трећој реченици, као кад би и саме стајале свака за себе.

Под паратаксом у сложеној реченици подразумева се комбинација

двеју равноправних реченица. Ова комбинација може да буде заснована

на међусобним односима различите семантичке природе. Тако разли

кујемо саставне и раставне отворене конструкције, и затворене конструк

ције са додатљивим или реално доданим везничким елементима.
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У вези са феноменом хипотаксе у сложеној реченици могу се из

вести два основна типа зависних реченица: оне зависне реченице које

се односе на трећу, спољну реченицу преко релације (предиката) и оне

зависне реченице које се односе на трећу, спољну реченицу преко јед

ног од аргумената релације. У РЕЛАЦИЈСКИ ОРИЈЕНТИСАНЕ ЗА

ВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ се убрајају последичне, намерне, допусне, узрочне,

погодбене, временске, месне, начинске и поредбене, релацијски односне,

као и изричне реченице. У АРГУМЕНТСКИ ОРИЈЕНТИСАНЕ ЗА

ВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ убрајамо аргументски односне и аргументски су

односне (корелативне) и експликативне реченице. У зависно сложеним

реченицама се не разликују специфични типови отворених и затворених

конструкција, јер су све затворене, тј. двочлане.

Асиндетске реченице овде се не сматрају подврстом синдетских

реченица. Да не би биле занемарене посебне црте које се могу уочити у

асиндетским комплексима, феномен асиндетизма је овде добио своје

властито место, па је обрађен независно од синдетских конструкција.

Анализа споменутих комплекса заснива се на методу В. А. Белошапкове,

онако како је он изложен у њеној руској синтакси.

Према томе, анализа сложених реченица у Струшком споменику

биће приказан у оквиру следећег модела:
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После овог формалног приказа следи класификација према се

мантичким принципима.

2. Класификација синдетских реченица.

2.1. Паратаксичке конструкције.

2.1.1. Отворене паратаксичке структуре.

Ове структуре обухватају два основна типа, саставне и раставне

реченице. У принципу, отворене структуре могу обухватити бесконачан

низ координираних реченица, али су обично ограничене на две или три

координиране релације.

2.1.1.1. Саставне реченице.

а) Реченице са и

— изражавају истовременост:

и тизи доуховници (...) кои соу Благословени ут светитела и(...) в сака

(..) да се ижденсута и да иХk Brkдуkв“ са цC..)ква по законоу, 98,21. oy

недели да раRoтак два двни пронигароу, и да иду дан оу годишти перапероу

цареRoy. и залиaницwлик да лису косе с Кно дKнк нединк. и Винограда дKнк единк

102,21 — и овде има полисиндетску функцију. Где се уврстак, жоупе

слиесне села црккокна или цараства ии или властеласка. и Боуде слиесна села.

и на Боуде нада толизи жоуполик неднога господара. 118,15 — и овде коорди

нира више месних реченица са погодбеном нијансом.

— изражавају временски редослед:

(..) калоугарин и калоугарице кои се постуизак, тере живоу оу скоиХК коукraХk. да

се ижденоутк и да живоу по лианастирехк. 100,13. када га поиште, и не увућTE

га ункдези оу двора та часк да приде 106,24. тези книге да 8заноу сšдиe

(...)а иХk принесоу пуkде цара ство лии, 110,10 (Атонски споменик: тези

книге да оузли.8 сšдје. и да их принесš пуkд цара. 186,28). Да га оузи иако

оу врат"RKA цркковнихк wт wгнга, и да га постави на светои трапез-k. 116,24.

б) Реченице са тере

— које изражавају временски редослед и, евентуално, последич

ност -

Кто неста дошћак наувалици ик по силik тере е оYчинили оунистко да плати, т.

паркпеук 106,12. Ако ли се увуkте властелинк или (...)^астеличика повеганци.

и инк (...)то аково царкства ии. тере сустаноу на граванение уколкна села

(..) жоупа на еговоу коукко и на њгови довитккк 116,1. ако пишоу за што

иково, за гоуслуга и тати. или за коњ аково управданик соудно, тере пуkcлоуша

книгоу соудин цараства и(...) или црккова или властелинк. или кто акво
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члoвºkКk. тизи в“си да се усуда ако и пуkt48Шници Царкства (...) 116,13.

ако ли се згоди тере што изгоуке да илик неста порота Кkyовани чловћци.

120,7. Често реченице са тере имају значење које је врло блиско значењу

аргументски оријентисаних односних реченица.

в) Реченице са а

— изражавају истовременост или безвременост:

Кои властелинк oya'ре а илиа њдно село оу жоупћ. или исто жоупалии, што се

зао оучини . . 102,2 — са истом функцијом као и аргументски оријенти

сана реченица. Су коњи“ се свић наиде татк или гоу сарк. Този село да се

расипе. а гоуслук да се уЕkcн стуклиоглава. а татк да се усл'kпи а господарк

села тогаи да се доведе свезана ка царк ствŠ лии, да плака в се што не су чинилк

гоугара и татк wт испрква, и пакљ да се каже како татк и гоусарк. 116,7.

за велико дуkao. да соу „КД, порот?ци. а за подићни длаге 81. а за мало

дуkao š. поротеци. 116,28. да соу Велилик властелодик ЕkЛи Властале прот?ци.

а сред(...) ик акодеик противоу их и д08жини. a ceБрадигалић иХв дроужина

да соу порот?ци. 116,35. Примећује се јасно контрастивно значење

ПОЛИСИНДетског д.

— изражавају временски редослед и, евентуално, последичност:

да лису неста всега доволно на да уведоун или већ чера. а да гућда напуkда

су ина села. 112,27— може се, заједно са нк, схватити као полисиндетска

веза. Друга је могућност, да а схватимо као иницијални везнички

елемент у једној самосталној (некомбинованој) главној реченици.

Да лису се о узлие држава. a wнкзи што Боуде строули да все плати Wд своњ.

коукњ. а да се каже како и пуkБегинца. 114,29.

г) Реченице са ни

И да се не наведе приставк на женоу кади нестк исужа долиа ни да се

(...)зива жена Безк биоужа. 110,4. a Rºkке потолик да несоу тизи поротеци

Ekyовани ни да се кто уд нихв ни диоужи ни жени. 118,6.

2.1.1.2. Раставне реченице.

а) Реченице са или

И кто зло оучини . . . все да плати господарк коуки. или да даста кто не зло

оучинилк 104,1. да ноу неста всега доволно на да уведоун или RkЧара.

а да гуkде напуkда о у ина села. 112,27. или раставља VRедоун и вkЧера.

Дакле, реченице са хомогеним предикатима овде сматрамо сложеним

док реченице са хомогеним аргументима сматрамо простим проширеним

реченицама.“ и тизи порот?ци да нštoy Волни никога су иирити, развћ да

* Нпр. као хомогени објекти у аргументски оријентисаној, односној, погодбеној

реченици: и кто се нагн поставивк по лиитš иитрополита, или непископа, или

игоулина да неста проклетк. 100,5.
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wправе, или пакљ да окриве. 116,29. да ко Боуде потворк приставолик ере

Боудоу ино оучинили него што пише книга или ако Боудоу пуkписали книгне на

инк wБрази . . 120,20.

б) Реченице са Волга

(...)и кто оужеже изкRKнк села гоулино или сено да плати уколина вола да

даде Пожеж”цоу. 108,21. ако ли Боуде такова гнига што не може унази сквушти

(...)ола нема да дасте та часк да гуkде (...)neти с книголик ка царкствоу

(..) да упокћ царкство лии, 114,6.

2.1.2. Затворене паратаксичке структуре.

Ове структуре обухватају типове који су карактеристични по томе

што или дозвољавају или забрањују присуство везничког елемента.

Нисмо регистровали ниједан случај другог типа“.

2.1.2.1. Реченице са потенцијално остварљивим везничким елементом.

2.1.2.1.1. Супротне реченице.“

а) Реченице са нк (на)

И калоугерин кои се соу постригли топици изк лиетохiе тези црккве. Да не

живоу су тези црккве, на да гредоу оу ине ананастире, да или се дан Хуана.

100,15. и да или се продан жита и вина и иеса за динарк, што инолиš за

два. на гуаганинк този да биоу продан а инк никто. 102,13. . . . Rºtaka плата

кога приходи да плакако вси зандно. На икоди како платоу плакако и уавотоу

равотако. такози и зелиак, да дукже. 102,18. тизи гоусарин и тати да се не

полиИаŠку. Нк да се усл'kпе и wЕkce. 116,21.

б) Реченице са а

— а често супротставља појединачне елементе (аргументе и ре

лације, односно њихове делове): -

. . да или се даде дућак wт коукњ. a wнк да се чутжене. и што оYулвота

лиеропук този в“се да стежи, а ино пуkзк законк ништо да из се не 8злиe.

102,24. да се тизи Хрисоволи раздероу а ункаи века да неиа Баштине. 114,14.

И ако кто поиште соу долик гоугара и тата а не Боуд“ wКличеника. да илик њстк

wправданин. жел”kзо, што . . . 116,23.

в) Реченице са развћ“

оу тоизи книзе и су толизи иилостникоу ништа да нºћ ств. развић да се соуде

по законоу царкства ии ни виноу да оупросе царкства ии. 104,22. Градоводић

* Видети у књизи В. А. Белошапкове с. 211—214. Реченице које дозвољавају

један од додатљивих везничких елемената садрже везнике широког, апстрактног

значења, док диференцирани везници (као не толико . . . но и, а именно и др.) то не

дозвољавају.

* У супортне реченице убрајамо и искључне. Искључно значење се изражава

везником развић, нпр. и КуопYолик Ек зелили царкства ии. да лиест, Roакнк ниедна

господарк пукзаконк ништа развk што неста царкство лии записало оу зако

ници този да био у равота и дава. 114, 15, као и везником такклио.

* Везник разв"k треба разликовати од предлога уазвk „сем, осим”. Разв"k

као предлог налазимо нпр. у реченици Село с” свиwлик да пасе коуде едно село

тоулде и дуšго уазвић завели законитиха. и ливадоу да не пасе никто. 104,7.
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да неста приселице развић кто нџе да докоди к стантининоу. 112,1. и тизи

поротеци да нºћсоу Волни никога оулиирити. развић да управе, наи пакљ да

wкуика. 116,29. да не оузи иако ваастеле Пуиселице ни иноу ко Платоу уазвћ.

да плакако wт коуке. 118,12.

г) Реченице са ткKкио“

Gоудви да не за котак ни управћ никакве. кто се управи да не дава соудикалик

wправћ, уоуке на соуде да нficтк и управданика. и судав“, ткклио да се

соу да по законоу. 106,7.

2.1.2.2. Реченице са реално доданим везничким елементом.

Класификација се овде заснива на карактеру доданог елемента.

2.1.2.2.1. Са раставним елементом.

ако кто изнесе иилостико книгоу а или рече лиилостника илиалик . . 104,21

— овде би се а могло, евентуално, протумачити као емфатична речца“.

2.1.2.2.2. Са погодбеним елементом.

да акне не слоуша. и не сусх(...)ке исправити се заповћдик, доуховно(. . )

потолик да чути учит” се, 98,3. и не воуде нада толизи жоуполик еднога

господара ноу ако Боудоу кварализе и соудин цараства ии, конXк е поставило

цараства ии. 118,16.

2.1.2.2.3. Са аргументски суодносним погодбеним елементом.

. . да биоу косе сšна двна единк. и виноградк дкнк нединк. а кто не илиa

ВиноградK. a wни да лиоу уавотако инa рaвоте дкнк единк. 102,23.

2.2. Хипотаксичке конструкције“.

* Претпоставља се да је функција а супротно-контрастивна, тако да дисјунк

ција 4 - . . НАИ одговара Или . . . Или.

* Поље допусног значења још увек није развило свој властити израз, тј. до

било свој везник. Због тога се категорија допусности изражава помоћу других хипо

таксичких комплекса. Допусна нијанса може се, евентуално, нагласити лексички,

Нпр. Са развић, 1КОБо и емфатичким И. Наведимо неколико примера:

а) допусне реченице са месним везником (коуде и где): Gоудиe коу (...) гуkдоу

по зелили цареве и своњи (...) власти да неста кол'ни оузет (...) Брока по силе.

110,23. Поклисарк . . . где при (...) (...) ко оу чиe село да лису се чини чAстA.

112.25. Книга цараства ии да се не пуkcлоуша где приходи. или ка госпожди

царици, или ка Крало, или кљ властелолић. Великилић и диалилик и всакоаиоу члoвºk

коу. 114,3. Wазвић коуде их, посила о соудин да илић пишоу книге. 120,17.

б) допусне реченице са погодбеним везником (ако): Где се укуkте оу Биство

wнази ковно воуде зауквала да неста крива ако се и оуБин. 106,15.

в) допусне реченице са аргументски односним везником (што и кои):

што илић пише да илић нikcтк волкнк потворити ни господина царк ни... 114,10.

Повtаkнfе царкско соудалик. ако се увукте велико дуkao. и не оуздиогоу раз

сŠдити и исправити, кои лово сšда велика Боудств. да гредатк wт соуди

едина ск wв kata wнikalaЗипку целиа пуšд цара. 204,27 (Атонски споменик).

У одељку 6 све примере смо набројили под њиховим примарним типом. Дакле,

нпр., месне реченице са допусном нијансом убројили смо у месне реченице.
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2.2.1. Релацијски оријентисани типови.

Релацијски оријентисани типови су зависне реченице које су само

релацијом главне реченице везане са спољним реченицама. Разликују се

релацијски оријентисане реченице са семантичким везницима и релациј

ски оријентисане реченице са формалним, асемантичким везницима.

Међу последњима налазимо само релацијски односне (предикатски

односне) реченице, док остале имају семантичке везнике, тј. значење

читаве зависне реченице зависи од значења везника.

2.2.1.1. Погодбене реченице.

а) Реченице са ако

ако ли се на куксти да биоу се оузаис жена и дућT”ца. 98, 15. ако ли га не да

село пуkдк соудин што покаже соуди да плати село този. 108,3. Ако суБие

властелинк сеRya oy градоу или оу жоупе или 8 катоуноу да платии тисŠштоу.

паркпук. ако ли севук властелина о увис да лиоу се ове уоуцћ wдсекоу и да

плати т. пукпук. 108,7.

б) Реченице са акне

акне ли се кто уБуkте пуktašшавк и не (...)кЗвративк” се Вк Христиганство.

да се (. . )же како пише оу законk cветљака откцкњ. 98,6.

2.2.1.2. Временске реченице.

а) Реченице са када (кади, кнга)?

када га поиште, и не увућите га унадези су дворе тк часк да приде. 106,24.

И да се на наведе приставк на женоу кади неста диоужа долиа. 110,4. Н кKга

си понде унази госте да лику пуkда стантанине . . . 112,3. Господине царк

кади или скина же(...) или кукштеник и воуде ноу (...) потућRoy двоук

чинити и кŠ(...) да . . . 112,10 — са погодбеном нијансом.

б) Реченице са до где (докле)

Да биоу се постави рока до где унизи приставк прида. 106,29. oy Toликзи

лисужа да нikcтк крива до где иду даде гласк. 110,6. (...) калоугеук кои

cВукже расе. Да се докжи оу ткиници, докае се уврати у (...) В(...) послоу (...).

100,18. а да иду се не вкусуи ни оу чилик што говори до где иоу не

исправи. 120,15.

2.2.1.3. Месне реченице.

а) Реченице са где

Где се град wвори или коула да га направ-k граждане . . . 112,8 — са погод

беном нијансом. Книга царк ства ии да се не пуkcлоуша где приходи. или

* И када и кага су развијена од кKгда. У речнику ЈАЗУ стоји: „ . . . у нашему

језику, као и у великој већини другијех, избацио се један од сугласника у или дради

еуфоније (д само у старија времена и то доста ријетко)”.
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Кв Госпожди царици. или к6 краико. или ка властелодић. Великилић и Лиалилић и

в“сакомису чловћкоу. 114,3 — са допусном нијансом. Где се увретак, жоупе

слиЕСНЕ СЕЛа цркковна или царк ства ми или властелк ска. и Боуде слиЕсна села . . .

(...)а поставе страже по всеKE (...)су тек к. 118,15 — са погодбеном нијансом.

б) Реченице са коуде

Залоге коуде се увуkТако да се уткšпоук. 106,22. GoyДие коу (...) гуkдоу по

зелили цареве и своњи (...)Бласти да нестк волнк оузет(...)Брока по силе.

110,23 — са допусном нијансом.

в) Реченице са калио

и оу поротић калио се какiи какноутк и кога векiи управе тизи да соу (...)kooвaни.

116,23.

г) Реченице са корелатом у главној реченици.

Цара всаки да диже коудућ калио греде. 102,9. Gвло се сваwлик да пасе коуде

едно село тоуде и дуšго развић завелк законитиха. 104,7.

2.2.1.4. Начинске (поредбене) реченице“.

а) Реченице са како (као)

. . или ако ихк суХвате су гоусš или су крагљи. или ихк пуkда жcупа или села,

или Господари, или Властелне кои соу над нилии, како неста кљIше суписано.

116,19. да чувангоу су селоу коупци, по законоу царкства ни како неста су

законце. 118,29.

б) Реченице са антецедентом у главној реченици.

I Са што

. и ућЧи пуклагане на ино што не повћавао царкство лии, 114,13 — облику

Што одговара ино у главној реченици.

II Са како

на лкоди како платоу плакако и раRoтоу раRoтако. Такози и зелилко да дукже.

102,19 — облику како одговара такози у главној реченици.

2.2.1.5. Намерне реченице.

Реченице са да

да лису пуkда кона и станк вск да га сквакоде стантанинк. с” вселик. 112,2.

да когоси (...) oyКраде, или коњ зло оучи(...) тк часк да гуkдоу ка кефа

* Начинске реченице су у исто време и поредбене. М. Стевановић овако опи

сује ове конструкције (Савремени српскохрватски језик II, c. 885): „Када начин вршења

или извршења радње једне реченице објашњавамо радњом друге, када то јест твр

димо да се једна врши као друга, — ми смо, одређујући тако начин вршења главне

реченице, упоредили оно што се њоме казује радњом зависне реченице. А из тога је

јасан закључак да су начинске реченице и поредбене у исто време.”

Како и као што су у савременом српскохрватском језику задржали значење

реалног поређења, док се као да остварује у иреалним поређењима.
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литалик да илић плакако wд своњ коукњ. а кефалине страж{..) да иштš и

гšcayk. и тати. 118,20 — у овом примеру имамо различите субјекте у

главној (wни) и у зависној реченици (кефализе). . . да гуkдоу тизи в“си

ки царкствоу лии да илик плати царкство лии што воуду изгоувили. 120,2.

И Ксаки гостк и тукТокцк и латининк да Ходи кн пуквилик страже ик што илиaа

и носи да га провагико. 120,5.

2.2.1.6. Узрочне реченице.

Реченице са ну

. . да неста прости ут тогази дикга за кои Вилк позванк eye wнкзи позвавк

дона седи. 106,20. . . да га управи по(...)Та по законоу ере не коупил (...)

су тоуждои зелили. 112,22. wнкзи господаук и владалаца и село все да плате

ере ихк н(...) oy селоу оупоустили. 118,31.

2.2.1.7. Последичне реченице.

Реченице са што

ако ли воуде такова гнига што не биоже унази сквршити (...)ола нема да

дастк тк часк да гуkде (...)пета с книголик ка цараствоу (...) да купов k

царкство лии, 114,6.

2.2.1.8. Релацијски односне реченице.

Реченице са што

.. да илић нестк wправданине, желikзо што не положило царкство ии, 116,24.

2.2.1.9. Изричне реченице.

а) Реченице са да

ако ли диоу оучини што везаконо повkлеRa Lаукство лии да неста Волкнк всаки

лиеропук пуkти се своилик господарелик или ск царкстволи“ лии... 114,17.

б) Реченице са како да“

да га суњи”чи соудита царк (...) како да плати господаук весе исyопкyоу на

уокв. 114,23.

в) Реченице са њpe

што рекоу доушолик ере соу изгоуБили ск wнеликзи поротци то (...)и да

илик плати кефалита и стражи. 120,8. (...) wБратоу ере соу (...)pили соуда

да илик се (...) и езика суреже. 120,23.

* Изричне реченице са како да су хибридног карактера, јер како изражава и

изричност и поредбеност. О овом питању видети П. А. Дмитриев, Придаточниe

предложенин с двусторонними синтаксическими свазнми, Јужнословенски филолог

ХХIX, с 243—274.
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2.2.2. Аргументски оријентисани типови.

Аргументски оријентисане типове сачињавају зависне реченице

које се преко једног аргумента у релацији главне реченице односе на

спољње реченице. Разликујемо, прво, аргументски односне и аргументски

суодносне реченице, зависно од тога да ли односни везник претпо

ставља заменички корелат у главној реченици, и, друго, експликативне

реченице.

2.2.2.1. Аргументски односне и аргументски суодносне реченице.

2.2.2.1.1. Аргументски односне реченице.

а) Реченице са односном заменицом кои у функцији везника, за

меницом, која конгруира са надређеним елементом (аргументом или делом

аргумента) главне реченице у роду и броју:

(..) калоутерин и калоугерице кои се постуизак тере живоу су своиха коукraxк.

да се ижденоутк и да живоу по лианастирекR. 100,13. (...) калоугарк кои

свукже расе. да се дукжи оу ткиници. 100,18. Rºcaka плата кога приходи да

плактику вси зандно. 102,18. Gирота кога нik Iака пуkти, или утпирати. да

дан парца. кои књ за но пуkти... 100,27. Книге цареве коњ се приносе пућдк

соудие за што акво . . . 110,8. . . ноу ако Боудоу кефалин и соудин царкства

лин. коихк е поставило царк ства ии. 118,17. и царкство лии да иште кефалине

и Властеле коилик Боуде поутк Пуkдана и страже пуšдане. 120,4.

б) кои -- речца -но у служби наглашавања везничке функције

а не заменИЧКе“:

За лиЕге села ске да даде уБои коино иштоу скšдоке . . . 104,29. . . каккено

соу дали пристаколик коихKно соу послали да ис(...)ке по зелили. 120,19.

в) Реченице са односном заменицом што у функцији везника,

заменицом која је индиферентна према номиналним категоријама:

планине што соу по зелили царкства ии... 104,31. ни ино што аково (...)звћ

поклона што лио тко пок(...) wд свога Хотеника. 110,24. ..да га направћ.

граждане тогаси града и жоупа што нестк тогаси (...) 112,8. Покаисаук што

гућде (...)Ге зелиле ка цароу... 112,25. Hºtake coyДин што суде да (...) 120.25.

Надређени елементи главне реченице у косим падежима могу у

зависној реченици имати, евентуално, одговарајуће падежне облике

Личне заменице 3. лица:

(..) зелили, и w лкодека цуковних, што илиак, с нијим соуди цукви. Ако кто

изнесе лиилостно книгоу а или рече лиилостника илиалик су тоузи книзе и оу

толизи иилостникоу ништа да нºћстк. 104,20.

** Ирена Грицкат-Радуловић (Законик . . ., c. 150): „Што се тиче партикуле

но, ретке у тексту, очигледна је, а и позната, њена служба обележавања релативног

функционисања упитних по пореклу заменица: . . .”
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г) Реченице са посесивно-односном заменицом чии у функцији вез

НИКа .

и тези потºке цароу половина. а господароу половина чие Б8де село. 104,17.

д) Реченице са квалитативно-односном заменицом какови у функ

цији везника:

а соудин да дукже такође каквено соу дали приставолик. 120,18 — Атонски

споменик: а соуде да дукжетк такогнуе книге. Какове соу дали приставоли“.

200,30. Каквено има као главну надређену реч у главној реченици аргу

мент (книге) као такав, и, према томе, функционише као кон. Обично,

реченица са какавк одређује само део аргумента, тј. његов квалитет.

2.2.2.1.2. Аргументски суодносне реченице.

Антецедент има овде функцију аргумента главне реченице.

а) Реченице са експлицитним антецедентом:

I Реченице са онRзи као антецедентом и кои као консеквентом:

Где се увуkте суБиство унизи коино Боуде зауквали да неста криви 106,15.

wнези коино га дае, да биоу се постави рокl. 106,29. . . а половина унолиоузи

на кога соу нага Кали. 108,24, wнези книге кое потвори (...)оуди тези книге да 8злиоу

сšдиe. 110,10. wнизи кои този оучине, да (...)жоу... 116,4. и ако се по

тоизи управе увукте поличине истинкно оу оногаси управкчињ кои соу упра

виaи поротеци. 118,3.

II. Реченице са ткзи/кои 2

и тизи доуyовници (...) кои соу. Благословени ут светитела н(...) всаки

(..) да се ижденсута... 98,21. кои приде чут ника ткзи да отпира. 100,24.

(..) неста този vсоуждение кое и wнеликзи кои ви цара пуkcлоушали. 112,13.

III. Реченице са овои/кои

За лиега селкrке да даде увои коино иштоу свbдоке 104,29.

IV Реченице са никто/кто

Проник да нºkcтк волни никто продати ни кšпити, кто не илиа Баштине. 102,6.

V Реченице са вce/што

и да лису к се оуздие што илила. 110,16. да моу пуkда стантанинк весе што

лио у Боуде пуkeак. 112,4. да плака весе што не оучинилк гоуслук и татк wт

исправа. 116,10. и всаки гости и тркговци и латининк да ходи ка пуквилик

стражалик што илила и носи. 120,5. — У Атонском споменику: . . ск вckљик

што илиaа и носи. 200,17.

VI. PeЧенице са ништо/што

а да лису се не вkyоуне ни оу чилик што говори. 120,15.
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VII. Реченице са косим корелацијама.

да коуде рекоу сведоци. Тоговази да нестк. 104,30 — месни антецедент а

посесиван, релативан консеквент. Кои Властелинк оулира а илиа Едно село оу

жоупћ. или лингко жоупалии. Што се зло оучини зло толиšзи селоу, поже(...)

или инилић чилик аковw. wнолиšзи селоу вºсŠ този заовŠ да (...)aати уколина.

102,2. ако ли се увућите едно село оу уноизи жоупе оу кога иково властелина.

или нестK царства ии или цркковно село или властеличика уноликзи селоу никто

да не заRyaни пасти да пасе коуде и ж0упа. 104,9. У два последња при

мера је реч о корелацијама које се не остварају у свом властитом

(суодносном) комплексу, него у погодбеним зависним реченицама и

оним главним реченицама (са консекутивним значењем) које следе

ИЗа ЊИХ.

б) Реченице са имплицитним антецедентом:

I Реченице са кто као консеквентом

. . или да дасте кто не зло оучинилк. 104,2. Где се изнесета две книзе царскћ

за недноу ипотеск за зелиако кто скта дукжи. До сиегази дова звоу наго тогoвa

да неста... 106,4. . . колиоу запише село да неста логофетоу 1. парк пук. за

Хрисовоak. а колиоу жоупоу уд Есакога села по А. перkпук. а дигакŠ за писанине

.5. перпук. 112,29.

II. Реченице са што као консеквентом

и да или се продан жита и вина и лиеса за динара, што инолиš за два.

102,13. што покаже соуди да плати село този. 108,3. никто да не пуkЧкон

што пише книга царкства ии, 114,5. да несте волкне ниедна господари пуk

законк ништа развb што нести Царкство лии записало оу законици този да

лиоу уавота и дава. 114, 15. да илић Плати царкство лии што Боуду изгоу

вили. 120,3.

III. Реченице са колико као консеквентом

да увладак. (...)коде колико и царк. 112, 12. да неста коакна коупитк wт

тогази пићна колико и оу тšгои зелили. 112,21.

2.2.2.1.3. Аргументски суодносне реченице са погодбеним значењем.

У 2.2.1.2. и 2.2.1.3. изнели смо неколико примера са погодбеним

елементом значења. У њима ако није изражено експлицитно. Могло се,

међутим, приметити да су ти примери тесно везани са контекстом у којем

се налазе. Али другачији је случај са аргументски суодносним речени

цама, где се погодбено значење систематски изражава без везника ако.

Има примера који показују паралелна значења у обичном погодбеном

типу са ако и аргументски суодносном типу; тако нпр. следећи реченички

комплекси имају двоструку протазу, састављену од ова два типа по

годбених реченица:
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И кто се увуkте оу њднои коукти. или вратићнци, или утица са новz. или

инк кто утдућаненк ХаћEwлик и илиaнинaић, и ако воудоу на еднолик wгништи,

а тући зи утдуkaени да равотако тако и ини лкодине. 102,29. И кто рече БаRoyнк

скоу речи ако Боуде . . . да плати . . . 106,10. Кто нестK дошкић накRađицилин

по сиаћ тере 6 оучинила оуБиство да плати „т. перапеук. ако ли Боуде пришћав

нахвалицолик да лису се увћ уоуце удсексу. 106,12. ако ли не сузвикодоу

стражоу што се оWчини оу толизи вукдоу оу поустоши чтета или гоуса или

крага или коњ зло да плакако уколна села кои есте реченк Бакости поутк. 118,24.

а) Реченице са кто

— антецедент је у свим случајевима имплицитан,

И кто се увуkте еретигк живе ви сристиганехн. да се жеже... 98,17. и кто

се нагне поставивк по лиит8 лиитрополита, или епископа, или игоумна да неста

проклетк, и унзи кои га не постав(...). 100,5. . . да иду косе сšна дана

нединк. и винограда дана нединк. а кто не илиа Винограда, а Wни да биоY

равотако ине ракоте динк единк. 102,23. И кто зло оучини врата или сZне

или родилик кои соу су еднои коуки, все да плати господарк коукiи. 104,1.

Кто проводи дроужнаго чловћка оу тоуждоу зелило да лису га да салиосед

лиога. 108,5. Кто wп'coye cветитела или калšгера или попа да плати у перkпук.

108,10. Кто се укућTe wскоуви Брадš властелиноу или доврoу члoвºkкоу да се

толиоузи уFR psц k wдсекоу, 108,15, Црнкови кто уводи на воисце да се

oyБин или увеси. 112,16.

б) Реченице са што

— антецедент је или имплицитан или експлицитан,

... што се на нои гоуси или о украде да плати все този vколина. 112,6. што

се оучини оу толизи Вукдоу су поустоши . . да плакако уколна села... 118,24.

в) Реченице са кои

Кои властелинк оулира а илиа недно село су жоупћ. или лиего жоупалии, што се

зло оучини . . . 102,2. оу коњи“ се сеak наиде тата или гоусарк. Този село да

се расипе. 116,7. Кои се поротеци кикноу и управе. wногаси по законоу...

ако . . . да сузаис царкства ии . . . 118,3.

2.2.2.2. Експликативне реченице.

а) Реченице са да

нк да си да жена исужоу гласк да гуkде на соудн. 110,5.

б) Реченице са њpe

да ко воуде потворк приставолик ере воудоу ино сучинили него што пише книга

или ако воудоу пуkписали книге на инк wRoази (...)правданик да гуšдсу

(..) соудин и ако се укућT(...) воудоу сквpкшили (...) су соYдине книзf

ко(...) дукже да соу прави. 120,20.
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3. Класификација асиндетских реченица.

3.1. Отворене структуре.

Асиндетске реченице отворене структуре се јављају само у састав

ном значењу:

... ни да гредоу оу ине лианастире, да или се дан Хуана. 100,16. да воуде

такози да дукжи wс(...)нк цркковнога. 104,27. да лису се постави рока да

где унази пристава приде да га да пуkдк соудикалии, 106,29. Ако се увућTE

оу чинелик ХрисоволŠ слово акжно пуkписано увуктŠ се словеса пуkтворена и

уkЧи пуkЛагане на ино што не покkaело царкство лии, да се тизи Хуисоволи

уаздеyoy. . . 114,12.

Насупрот савременом српскохрватском језику, конструкције са

асиндетизмом и закључним „и” су веома ретке у староспрском језику.

Следећи примери са асиндетизмом међу аргументима у једној простој

реченици могу то илустровати: И w издавћ сикоси да Боуде издава чуд

зели ин пристаRoy .f. перkпере. wд села г. перkпере. wд града конк и скитне.

--

wд винограда .f. перkпере. wд кона перkпера. wд ковиле š. динарk wд говедета

...д. динари. wправе 6. динара. 110,17.

3.2. Затворене структуре.

3.2.1. Типизиране конструкције.

3.2.1.1. Реченице са незаузетим синтаксичким местом.

Синтаксичко место, које није заузето, одговара релацијски оријен

тисаним изричним реченицама са глаголима говорења (в. 2.2.1.9.) и ар

гументски оријентисаним експликативним реченицама (в. 2.2.2.2.). Пар

њак ова два синдетска типа чине асиндетске реченице, где се једна ком

понента наводи у директном говору:

а) после глагола говорења:

Да Приде и рече дати кко Брата стаућнга на соудн. 100,25. . . ако рече единк

wд нико наналик пристава увидези на двороу, царевоу ако ли на соудиноу да

га даa. 106,23. да пунде на соуди и рече не наидохв пристава. 106,25.

б) после именице“:

АИkyоп Хwлик закона по вceи зелили оу недели да ракотак два двни пронигароу.

и да лиду дан оу годишти паркпероу царевоу . . . 102,21.. Како неста Бzlak

закона (...) дуkда царкства ии оу светаго крала. да соу великим властелолић

Rºkaи Властале протеци а сред(...)^ик акоделик . . . 116,34.

в) после заменице:

И w издавћ сикоси да Боуди издава куд зели ан приставоу. f. паркпере. wд

села .f. паркпере . . . 110,17—2. део елиптичан.

** Међу асиндетским комплексима са именицом као главном речју у првом

делу, узимају се конструкције са елиптичким првим делом, нпр. Поквићнis царkcKw_

никто ничин га чловћка да не путниЕ. ни цар, ни царица. ни цркква, ни влас

телин. Ни прочiи кто иконо чловћкк. да не пуiилие ничинега члoвºkка Без книге

царева. Такози да се каже. кто и око како и неRºkyника. 194,13 (Атонски СПОМе

ник). Цртица означава асиндетску везу.
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3.2.2. Нетипизиране конструкције.

а) Супротне реченице:

Жоупа жупе да не пасе довитºкoлик ништа. Ако ли се увукте едно село су

wноизи жоупе оу кога иово властелина. илин нести царства ии. или цркковно

села или Властеличика уноликзи селоу никто да не заврани пасти да пасе коуде

и жоупа 104,9 — цртица означава место где се састављају две супротне

реченице. -

4. Карактеристичне конструкције које нису обухваћене класификацијом.

4.1. „Оглашавајуће” конструкције.

Термин „оглашавајући” изабрали смо као најпогоднији из сле

дећег разлога: неки делови сложене реченице премештени су, наиме,

из свог природног подручја зависности на почетак реченице где наго

вештавају, тј. „оглашавају”, тему о којој се говори у реченици. Овај

тип се на први поглед може чинити непотпун и често анаколутски у

својој структури. Али његова учесталост наговештава типификацију,

тј. једну системску разрађеност. Међутим, овај тип не можемо убројити

у сложене реченице, јер овој првој, „оглашавајућој” компоненти недо

стаје предикат. У савременом српскохрватском језику сличне конструк

ције могу почети изразом „што се тиче . . .”“.

Отроци и ливу пси кои се зандно оу неднолик склоу. Есака плата кога приходи

да плакако вси зандно. 102,18 — реченица је разбијена при истицању

сегмента отроци и лику пси у „оглашавајућој” функцији. Да је синтагма

E“сака плата у акузативу, реченица би била сасвим исправна са отроци

и ливу пси као субјектом. wнкзи коино га дае. Да лису се постави рока. 114,26.

Градкска зелила што нестк wколо града што се на нои гоуси или оукраде да

плати все този vколина. 112,6. Властелодик и властеличикелић коидик неста дало

цајућство ин. залиако и градова. ако неста тко wд, ниХk . . . да биоу се оузлиe

дужава. 114,26 — „оглашавајућа” конструкција је у дативу (примаоца).

Коупци кои приходе ноштио на лежиште ако ихк не припоусти Владалкцк или

господарк села тог(...), да чувангоу су селоу коупци. 118,28.

4.2. Партиципске конструкције аргументски односног карактера.

Употреба партиципа је врло честа у Законику. У савременом је

зику следеће конструкције (а, б, в) су замењене односним реченицама

оних типова које смо већ описали:

а) Конструкције са партиципом перфекта активног (или глагол

ским прилогом прошлим):

** Значење израза „што се тиче . . .” може бити остварено помоћу предлога

за, као нпр. у реченици за градозиданин где се град wБори или коYла да

га напувk граждане тогаси града и жоупа што њстк тогаси (...) 112,8.
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ако се нагне полоукћукцк оузклик Христитаницоу. 98,14. ако неста тко wд ниха.

wRykТЕ wпленива села или акоди и затркви пуkзв. законк . . . 114,27. И ако

ce wвуkте гоусарк wдKшкде пуkзв. дукжавоу краиштника и плени где годе н

wпет се врати с” плЕнолик да плака краиштника салиоседио. 114,32 — ту је

координацијом партиципа са финитним глаголима подвучена његова

могућност да сам организује реченицу.

б) Конструкције са партиципом презента активног (или глаголским

прилогом садашњим):

И кто се увуkте еретигк живе вк ХристиганеYк. да се жеже . . . 98,17. . . да

не стане дуšги за нији“ гуkДЕ. 106,2. дуšга по нои гуkдоуки да не падне. 114,1.

в) Конструкције са партиципом перфекта пасивног:

. .или инк кто утдућаненк ХићEwлик и илиaнин лик. 102,30. Ако се увуkте . . .

слово акжно пуkписано укућT8 се словеса пуkтворена и уkЧи пуkaагане...

114,12.

4.3. Паратаксичке конструкције аргументски односног карактера.

Паратакса се понекад употребљава у одредбеној функцији, што је

Иначе резервисано за односне реченице и односне партиципске конструк

ције (као у 4.2.):

а) са тере

Кто неста дошким наквалицилин по силik тере : оучинилк суниство да плати .“.

ПерkПtyk. 106,12. Книга цареве коњ се приносе пуkдк соудие за што аково.

тере их и потвори законика царкства ии . . . 110,8.

б) са а

Кои властелине су ире а има едно село су жоупћ. или лиего жоупалии, што се

зло оучини . . . 102,2.

4.4. Сложене реченице са двоструком протазом.

Сложене реченице са две погодбене зависне реченице су веома

честе у Законику. Те конструкције су понекад анаколутске, пошто је

прва погодбена реченица граматички одсечена од следеће. Семантички

Гледано, реченице са двоструком протазом су врло блиске „оглашава

јућим” конструкцијама, јер прва погодбена реченица има исту функцију

„оглашавања” као и типови које смо навели у 4. 1., будући да обе припре

мају тематику за идућу реченицу.
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а) Конструкције без везника између двеју погодбених реченица:

I конструкције са ако — ако

(..) ако се нагне полоун Кукцк сузклик Христитаницоу, ако оузакови да се

кук(...)и оу Христигантско. 98,14. ако кто дасти лиилости царевоу, и рече

дали ми е господине цара како неста дуkжала биои дy8га пућге дивне ако лиилост

царев(...) да воуде такози да дукжи wс(...)нк цркковнога. 104,25.

II конструкције са кто - ако

И кто рече БаRoyнкскоу речи ако Боуде властелинк да плати у перkперк. ако

ли Боуде сеRук да плати ви. паркперк, и да се вине стапи 106,10. Кто се наиде

соудик wсуалисти(...) ако Боуде властелинк да иду (...) 110,26.

III конструкције са када — ако

Када се прита два ако рече единк wд нико . . . да га дал. 106,23.

IV конструкције са када-кто

Квди се пуk Baастеле кто се оу што оупри да дава еликца. 106,17.

V конструкције са кои-што

кои властелинк оулира а илиа недно село оу жоупћ. или лингк, жоупалии, што се

зао оучини зао толиšзи селоу, иоже(...) или инилик чијим аквw, wиолиšи селоу

вºсš тоузи заокš да (...)aати уколина. 102,2.

б) Конструкције са везником између двеју граматички повезаних

погодбених реченица:

I реченице са ако — тере

Ако ли се увуkте властелинк наи (...)aастеличика повегикца, и инв. (...)То

акво царкства ии, теyk cycTaнсу на граванение уколкна села (...) жоупа на

еговоу коукко и на њгови довиткке што Боуде устави(...).. wнизи кои този

оYчине. Да (...)жоу као и нев kyнци царкства ии. 116,1. Нко се где слоучи

колио у акво (...)ви или тркговцоу или к(...)ђоу тере биоу сузане што гC..)

или татк, или кога годе з(...) да гуkдоу тизи . . . 120,1. ако ли се згоди тере

што изгоуке да илић неста порота вkyовани чловkЦи. 120,7“.

II реченице са кон-и ако

Кои се поротеци какноу и управе. wногази по законоу, и ако се по тоизи управе

wБуkте поличине истинкно оу оногаси управкчињ . . . да оузлив царкство лии на

тек зи порот?ц kХк враждоу по тиcoyштоу перkпук. 118,3.

** Ирена Грицкат (Студије . . . , с. 184—6) такође наводи примере 120,1 и

120,7, указујући на то да паратаксички везник тере ту има функцију („изричног”,

ХКМ) хипотаксичког везника, јер се налази иза глагола дешавања. Конструкције са

тере (в. 4.3.) чине, по њеном мишљењу, прелаз од партиципских конструкција (в.

4.2.) према конструкцијама са финитним облицима са истом функцијом као и парти

цип. Овакве конструкције одговарају акузативу с инфинитивом у другим језицима.
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5. Учесталост конструкција.

У овом одељку наводимо податке о нумеричкој расподели поје

диних конструкција нађених у Струшком и Атонском препису Законика

цара Стефана Душана. Међутим, нису узете у обзир све описане конструк

ције. Изостављени су, наиме, подаци о следећим типовима: саставне

реченице са и и а (2.1.1.1.а. и в.), супротне реченице са а (2.1.2.1.1.б),

паратаксички везник са реално доданим везничким елементом (2.1.2.2.),

асиндетске реченице отворене структуре (3.1.), асиндетске реченице

нетипизиране конструкције (3.2.2.) и све конструкције у одељку 4.

Нећемо изнети прецизне нумеричке податке о споменутим типовима

због тога што одсуство доследне интерпункције чини такве податке крај

ње несигурним, а тиме и неупотребљивим. (Када је нпр. а или и пара

таксички везник између двеју састављених реченица, а када исти везници

имају иницијалну функцију?)

С А

саставне реченице (2.1.1.1.)

са тере 6 12

Са НИ 2 1

раставне реченице (2.1.1.2.)

Са ИАИ 8 23

Са ЕФИfZI 2 1

супротне реченице (2.1.2.1.1.)

са на (на) 9 1()

са развћ. 7 14

Са ТАКАЛИО 1 5

погодбене реченице (2.2.1.1.)

Са дKQ 54 96

Са дKНЕ 1 ()

Са дШТЕ () 16

временске реченице (2.2.1.2.)

са када (кади, кага) 8 11

са до ГДЕ 3 ()

са Докле 1 5

месне реченице (2.2.1.3.)

Са ГДЕ 5 9

са коуде (ту и тоудејкоуде у 2.2.1.3.г. 4 7

са калио (ту и коудућ/Калио у 2.2.1.3. г. 3 4

начинске (поредбене) реченице (2.2.1.4.)

са како (као) (ту и тако/како у 2.2.1.4.б.) 5 17
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Са IIIКО

са ино/што

са ино/него што

намерне реченице (2.2.1.5.)

Са Да

узрочне реченице (2.2.1.6.)

са њуЕ

последичне реченице (2.2.1.7.)

Са ШТО

релацијски односне реченице (2.2.1.8.)

Са ШТО

изричне реченице (2.2.1.9.)

Са Да

са КаКО. Да

са неуr

аргументски односне реченице (2.2.2.1.1.)

Са КОИ

Са ШТО

Са ЧИН

Са КđКОВb.

аргументски суодносне реченице (2.2.2.1.2.)

са ткзи/иже

са оназијкои

са овои/кои

са никто/кто

са весеfшто

са ништо/што

са ино/што

са тозијшто

са коудејтогова

са кои/тогова

са кто/тогова

са оназијчии

са /кто (кон)

са (што

са /колико

*

0

3

1

1

4

0

1

()

()

()

1

()

3

13

2

|

51

20

1

аргументски суодносне реченице са погодбеним значењем (2.2.2.1.3.)

са /кто

са /ко

30

0

31

1
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Са ШТО 4

са /кои 3

са (где 0

експликативне реченице (2.2.2.2.)

Са Да 1

са неуr 1

асиндетске реченице са незаузетим синтаксичким

местом (3.2.1.1.)

после глагола говорења 9

ПОСЛe ИМеЊИЦе 3

после заменице 2

6. Инвентар реченичких везника у Струшком споменику.

а: 2.1.1.1.6., 2.1.2.1.1.б., 2.1.2.2.3., (4.3.б.).

акне (ако): 2.1.2.2.2., 2.2.1.1., (4.4.).

где: 2.2.1.3.а.

да: 2.1.2.2.2., 2.2.1.5., 2.2.1.9.a., 2.2.2.2.

до где (докле): 2.2.1.2.б.

нере: 2.2.1.б., 2.2.1.9.в.

н: 2.1.1.1. а., (4.4.б.).

или: 2.1.1.2.a., 2.1.2.2.1.

Како (као): 2.2.1.4.a., 2.2.1.4.б., 2.2.1.9.5.

Какова: 2.2.2.1.1.д.

калио: 2.2.1.3.в., 2.2.1.3.г.

кои: 2.2.2.1.1.a., 2.2.2.1.1.б., 2.2.2.1.2.a., 2.2.2.1.3. в., (4.4.a., 4.4.б).

коYде: 2.2.1.3.5., (2.2.1.3. г.), 2.2.2.1.2.а.

Када (каги, кKга): 2.2.1.2.a., (4.4.а.).

ни: 2.1.1.1. г.

не (на): 2.1.2.1.1.a., 2.1.2.2.2.

уазвћ: 2.1.2.1.1.8..

тере: 2.1.1.1.б., (4.3.a., 4.4.б).

ThКkalo: 2.1.2.1.1.7.

чиИ: 2.2.2.1.1.1.

што: 2.2.1.4.б., 2.2.1.7., 2.2.1.8., 2.2.2.1.1.6., 2.2.2.1.2.a., 2.2.2.1.2.б.

2.2.2.1.3.5., (4.4.а.).

11

11

5
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Доминантна значења свуда су подвучена.

7. Дијахронијски коментар о везницима које не налазимо у савременом

књижевном језику.

Већина везника који су употребљени у Струшком и Атонском пре

пису одржали су се до данас у српскохрватском језику. Међутим, има и

неких везника који су ишчезли из савременог стандардног језика, и ми

ћемо их пропратити кратким коментаром, на основу података из следећих

речника:

Ђура Даничић, Рјечник из књижевних старина српских, Београд

1863 (Дан.).

Речник српскохрватског књижевног и народног језика (Српска академија

наука и уметности), Бeoгрaд 1959 — (САНУ).

Речник српскохрватскога књижевног језика (Матица српска и Матица

хрватска), Нови Сад(Загреб 1967—76 (МС).

Рјечник хрватскога или српскога језика (Југославенска академија

знаности и умјетности), Загреб 1880—82 — (ЈАЗУ).

Рјечник хрватскога језика, скупили и обрадили др Ф. Ивековић и

др Иван Броз, Загреб 1901 (P x. j.).

Ови везници су променили облик, али су мање-више задржали исто

Значење и исту употребу: какови - какав, када - када, Нк, на - но,

тере - те.

Следећи везници су или ишчезли из језика или су прилично про

Менили своје значење:

акне, аће, аште “si” (Дан.),

ЈАЗУ: „conj. значење којега је и ако. Стара ријеч, која долази само

до краја XIV вијека, и тада ријетко, између рјечника само у Дани

чићеву. У кајкаваца и данас, само је у њих отпало а, а ћ је у њих ч,

Те гласи че.”

воata “vel” (Дан.),

P x.j.: „у говору се кашто узима као мјесто или”. Пример овог реч

ника је узет из народних пословица, што и наговештава једну по

себну и ограничену употребу. Ни МС ни САНУ не наводи коata =или,

па се овај везник мора сматрати изгубљеним у савременом језику.

до где “quousque” (Дан.),

Дан. наводи за везник где временско значење („quando”) приме

ћујући да се испред њега може ставити до такође са временским значе

њем. Мешање термина за време и простор није необично— и ЈАЗУ

наводи временски прилог/везник међу значењима гдје: „ubi, quum,

dum“. Данас је докле (< “ do-kle - “ do-kole), које пре свега има

временско значење, потпуно заменило до ГДЕ.
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иже “qui” (Дан.),

ЈАЗУ: „Ријеч је праславенска, али се налази само у књигама писа

нима црквенијем језиком и код писаца који иначе пишу народнијем

језиком кад наводе свето писмо.” (в. и у одељку 8).

развић „sоlum, praeter” (Дан.),

Ова реч је сасвим ишчезла из савременог језика, како у функцији

прилога, тако и у функцији предлога. У функцији везника заменили

су га супротни везници а, него, али, већ, но и само.

ткквано „sоlum, praeter” (Дан.),

Нестало је из савременог језика. Замењено је са али, само и др.

тако „uti” (Дан.),

ЈАЗУ: „У нашем језику није народна ријеч него је замјењује (ин

терогативно) како . . . не зна се од којега доба . . .”. (в. и у одељку 8).

ну: 1) „quod” (Дан.), изрични везник,

2) „quod, quia” (Дан.), узрочни везник,

Прво нере је у стандардном језику замењено пре свега везницима

да и што. САНУ наводи да је јер данас покрајинска реч.

Друго нере је сачувано у савременом језику као узрочни везник.

8. Закључак.

Основни задатак овога рада био је да — полазећи од резултата гра

матике зависности — укратко опише синтаксу сложене реченице у За

конику цара Стефана Душана. Указали смо на два основна облика међу

односа у сложеној реченици: облик паратаксе и облик хипотаксе. Хипо

таксу је могуће описати као специфичан начин развијања (проширења)

„сателита“ релације (предиката) главне реченице. Дефиниција пара

таксе захтевала би, међутим, увођење неке шире, надређене, текстуалне

јединице, тј. јединице која би прешла границе појединачних реченица.

Покушај прецизног дефинисања феномена паратаксе и хипотаксе одвео

би нас предалеко, јер би захтевао да више пажње посветимо методу

истраживања него самој анализи језичке грађе. Зато смо од тог покушаја

овде одустали.

Уобичајени синтаксичко-семантички називи појединих комплекса

реченица овде су задржани. Међутим, било је потребно наћи известан

број прикладних термина који би јасно приказали о каквом се синтак

сичком везивању зависних реченица ради.

Текст Законика је обимом ограничен, али нам ипак пружа довољно

чињеничког материјала за доношење, с једне стране, закључака о неким

њему својственим стилистичким особинама, а, с друге стране, закључака

о степену језичког развитка у време када је тај текст настао.
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Намена текста нужно је утицала на његову структуру, што се нпр.

види из обиља погодбених конструкција. Стари кодекси обично откри

вају многе језичке црте карактеристичне за говорни језик свога времена,

па ни овај текст није у томе изузетак. У њему можемо нпр. уочити једну,

за говорни језик типичну тенденцију избегавања сувишног гомилања

информативно прегнантних елемената, тј. тенденцију информативне

центрифугалности. Елементи са релативно великом информативном вред

ношћу налазе се на половима релације, штавише и изван саме „схеме

сателита“ реченичке релације. Добар пример за то су споменуте „огла

шавајуће” конструкције.

Уопште говорећи, текст показује типове конструкције који се знатно

не разликују од савременог језичког стања. Облици различитих типова

конструције били су, наравно, подвргнути променама како фонолошког

тако и морфолошког и семантичког карактера.

Резултати анализе у главним цртама потврђују закључке др Ирене

Грицкат изложене у њеном коментару уз издање Законика и у књизи

Студије из историје српскохрватског језика. Ту мислимо нпр. на њен

закључак о постојању опште тенденције ширења заменица к-типа на

рачун заменица ј-типа. Међутим, не можемо подржати њену тврдњу

да у тексту Законика нема изричног да. У Струшком споменику реги

стровали смо један такав пример (2.2.1.9.а.) а у Атонском споменику

три (172,22; 184,28; 194,5). Признајемо да у свим примерима има у исто

време и волунтативног значења. Ваља ипак рећи да се тај везник често

не да лако одредити, како због широког спектра свога значења, тако и

због — гледано са становишта савремене ортографије — непотпуне и

недоследне интерпункције у тексту, па је често остављено читаоцу да

сам просуди да ли да треба протумачити као иницијални или хипотак

сички везник, као показатељ оптатива или, евентуално, нечег другог.

Орхус (Данска) Ханс Кристијан Микелсен
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Рез коме

Ханс Крист и ан М. и кел се н

сложное предложение в старосербском изњике

— анализ конструкцић предложении в Кодексе цари Душана —

На основе материала из Кодекса цара Стефана Душана в насто

ишећ статње даетcн описание сложних предложенић в древнеcepбском

нзњике. Метод описании в основном разработан на фоне классификации

сложнЊих предложенић В. А. Белошапковоћ, и, что касаетси подклас

сификации подчинителњнљих предложенић, на фоне современноћ грам

матики зависимостећ (депенденциалвноћ грамматики).

В статње приведенљи примерњи на все представленнвле типљи сопоз

нЊих и бессокознЊих конструкцић, после чего следует информации о ча

стоте отделњнњих конструкции. В конце работњи комментируетси судњба

тех сокозов, которњих нет в современном литературном сербохорватском

жзбiкс.

ОписанЊI и некоторњле синтаксические конструкции, которњле, с

современноћ точки зренин, ивликотси специфичнBIми. Среди них име

етси тип, наименованнвић по своеи функции „обљивликошић”, которљић

в советских работах по лингвистике вљпступает под названием „имените

лљнан темљи” (см, например О. А. Лаптева, Русскија разговорнии синтак

сис, М. 1976, с. 137—183). Другими словами, здесњ речњ идет о черте

функционалвноћ разновидности литературного извика, а именно раз

говорноћ.
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