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Апстракт: Предмет овог рада представља однос генитива и акузатива директног објекта у старосрпском Роману о Троји из XV века. Конкуренција двеју
форми посведочена је уз глаголе одређених семантичких класа, уз инфинитив
на месту некадашњег супина и уз негацију, при чему се у свим овим категоријама изворним падежом директног објекта сматра, у начелу, генитив. Анализа
показује да је уз глаголе и уз инфинитив на месту супина генитив сачуван у
траговима, док су уз негацију два падежа у односу интензивне конкуренције, са
благом доминацијом акузатива. Добијени резултати сагледавају се у контексту
развоја српског језика и у балто-словенском контексту, а тумаче у светлу развоја
синтаксичке транзитивности.
Кључне речи: старосрпски језик, директни објекат, генитив, акузатив, Роман
о Троји

1. Увод. Кретање праиндоевропског од језика активне ка језику номинативне типологије реализује се кроз развој синтаксичке транзитивности. Овај
процес се, између осталог, манифестује граматикализацијом акузатива као
падежа директног објекта, и то тако што се, с једне стране, акузатив повлачи
из адвербијалног поља, препуштајући га млађим падежним облицима и предлошко-падежним конструкцијама, док, с друге стране, привлачи нове семантичке улоге, нарочито оне до тада карактеристичне за датив и генитив. Ове
промене одвијају се градуално и залазе у историје посебних индоевропских
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Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика (бр. 178001), који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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језика, укључујући прасловенски и старе словенске језике (Grković-Mejdžor
2007: 80, 94).
У позном прасловенском, о чему сведоче старословенски канонски споменици, уз глаголе одређених семантичких класа, уз супин и уз негацију запажа се конкуренција генитивног и акузативног облика. У овим категоријама
као изворни падеж директног објекта постулира се, у начелу, генитив (в. нпр.
Večerka 1963: 206–216). Кроз историју српског језика долази до његовог даљег
потискивања и експанзије акузатива (в. Gortan-Premk 1971: 73–87, 97–103),
при чему у постојећим сазнањима о хронологији и току овог процеса има
релативно великих празнина.3 Стога је предмет овог рада управо однос двеју
форми у сфери директног објекта у старосрпском Роману о Троји из XV века4.
Најпре се утврђује њихов синтаксичко-семантички и фреквенцијски статус у
датом тексту, а добијени резултати сагледавају се и тумаче у контексту развоја
српског језика и у балто- словенском контексту, а у светлу развоја синтаксичке
транзитивности.
2. Генитив vs. акузатив директног објекта уз глаголе одређених семантичких класа. Паралелна употреба генитивног и акузативног облика објекатске
допуне забележена је уз читав низ глагола, како у старословенском (Vaillant
1977: 56–65), тако и у старим словенским језицима, нпр. староруском (Krysʹko
20062: 175–282), старочешком (Gebauer 1929), старосрпском (Gortan-Premk
1971: 100–101). Шира дијахрона перспектива сугерише да употреба генитива има индоевропске корене и обично се објашњава присуством својеврсне

У нашој историјској лингвистици нема много прилога посвећених (и) објекатској проблематици. Ту су, с једне стране, студије Ј. Грковић-Мејџор (1993) и Н. Драгин (2007), које се баве
језиком у конкретним српскословенским текстовима, уз осврт на поједине теме везане за објекат, и с друге стране, рецентнији радови Ј. Грковић-Мејџор о развоју синтаксичке транзитивности (2007: 77–97, 2013: 8–32, 33–54). Предмет монографије Д. Гортан-Премк (1971) јесте
тумачење акузативних синтагми у савременом српскохрватском језику, те се за старосрпском
грађом посеже повремено, са циљем бољег разумевања појава у идиому који је у фокусу њеног
интересовања. Заједнички именитељ наведених прилога је, у мањој или већој мери, и тема
нашег рада. Ипак, проблем односа генитива и акузатива директног објекта у ранијим фазама
развоја српског језика до сада није системски обрађиван.
4
Док се настанак редакције текста везује за дубровачку средину, овај једини данас познати
препис начињен је највероватније на територији источне Србије и део је Зборника бр. 771 (381),
који се чува у Народној библиотеци „Кирил и Методиј” у Софији (Marinković 1986). Извор
за истраживање представља текст Романа о Троји у оквиру фототипског издања наведеног рукописа: Милутиновић, Милан, Петар Караангов (ур.) (1987), Софијска илустрована Александрида, Београд–Софија: Народна библиотека Србије – Народна библиотека „Кирил и Методиј”,
220а–273б.
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партитивне5 компоненте у семантичкој структури тих глагола (Brugman 1905:
461–462).
Старосрпски материјал показује да је реч о глаголима којима се сигнализира тек успостављање одређеног односа између субјекта и објекта,6 при чему
именице у функцији објекта најчешће представљају аниматне и апстрактне
појмове (Gortan-Premk 1971: 99, 102). За разматрање конкуренције двају падежа у Роману о Троји релевантни су одређени глаголи визуалне перцепције и
усмерености ка циљу. Њихов објекат је по правилу у акузативу, или се облик
може двоструко тумачити због синкретизма у категорији [живо +]. Али, и
(потенцијални) генитив репрезентован је по једним примером.7
Објекат уз глагол видѣти у старословенском језику убедљиво доминантно
уобличен је акузативом, мада су посведочени и спорадични примери са генитивом (Klenin 1987: 416).8 Тако је и у старим словенским језицима (Krysʹko
20062: 191–196; Gebauer 1929: 359; Gortan-Premk 1971: 97).
У Роману о Троји од укупно 23 потврде, објекат овог глагола 17 пута је у
акузативу (примери 1–3), док се због једначења двеју форми код именица

Од ових треба разликовати глаголе уз које се од праиндоевропског (Kuryłowicz 1964: 184) па
све до савремених словенских језика употребљавају оба падежа, с тим да генитив уноси обележје
[партитивност +], а акузатив [партитивност -]. Они нису предмет нашег интересовања, мада
у Роману о Троји уз такве глаголе стоји објекат у акузативу, уп. пр. и заѥдно ядѣхоу и едном коупомь
вино пияхоу сь елѣномь црцомь (230б/19–21). О статусу партитивног генитива у савременом
српском језику нема експлицитних података, док се за хрватску варијанту истиче да „će retko
koji mlađi govornik upotrebiti izraz jedem kruha” (Mihaljević 2014: 39).
6
Према терминологији Д. Гортан-Премк (1971: 100), то су глаголи из категорија опажајно-сазнајних и емотивних односа и из категорија односа ангажовања без модификација и релативних модификација.
7
У студији Д. Гортан-Премк (1971: 97–103) нема података о фреквенцијском односу генитива
и акузатива, ни за разматрану грађу у целини, ни за поједине глаголе.
8
Начелна разлика између употребе генитива и акузатива формулисана је на основу глагола аудитивне перцепције: „This genitive is commonly used to represent the act of hearing as a process
affecting the subjective consciousness, while the accusative serves to denote a discovery of an external
fact” (Moehring 1959: 87). У Маријином јеванђељу, које се сматра најближим првобитном словенском преводу четворојеванђеља, добро се чува ова индоевропска дистинкција: значење
‘слушати / чути х’ формализује помоћу глагола слшати са акузативом, а семантика ‘придржавати се савета, заповести, покоравати сеʼ помоћу слоушати са генитивом, који по пореклу представља архаични генитив агенса (извора) (Grković-Mejdžor 2013: 376–382). С друге стране,
код глагола визуалне перцепције нема такве (јасне) разлике. У њиховом случају „источник и
сам знак (зрительный образ) нередко совпадают” (Krysʹko 20062: 192), чиме би се можда могла
објаснити склоност ка акузативу (барем у словенским језицима) и тек повремена употреба
генитива.
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мушког рода са обележјем [живо +], као и код неких заменица, у 5 примера
облик не може установити (пример 4):9
(1) и оу тоу нощь г|с|пгя аньдропїа видѣ сь|н| страшь|н| · (254а/22–23);
(2) и видѣ нѥговоу лѣпотоу и неговоу добротоу · (229а/2–3);
(3) и выдѣ · вь снѣ видѣнїе ерѣ роди главню  (220а/6–7);
(4) и тьди изидѣ ѥкторь кра|л| на рьванїю · и потроколоушь ороужа се и оусѣ|д|
на парїжа · и поидѣ прѣма ѥктороу · и видеше га трѡяне · (251а/10–13).
Примећен је један случај у којем би се форма директног објекта уз глагол
видѣти могла тумачити као генитив – реч је, заправо, о релативизатору иже:10
(5) и пробоуди се ягоупа г|с|пгя ѡ|т| сна своѥго  и заче сказовати моужоу
своѥмоу прѣямоушоу кралю : сьнь ѥгоже видѣ  (220а/10–13).
Будући да је реч о сну којим се предвиђа пропаст Троје, постоји могућност да
је посреди маркирање атипичног објекта, који се одликује референцијалношћу и/или већим значајем за контекст или ситуацију, тако што му се придаје
аниматни облик – мада би у том случају, како се традиционално сматра, ово
био акузатив синкретичан са генитивом (Stefanović 2008: 202–204).11
Глаголу оупрашати12 иманентна је напоредна употреба оба падежа (Krysʹko
20062: 219), будући да његова семантика подразумева усмереност ка циљу, који
је уједно и потенцијални извор информације. У Роману о Троји, од укупно 5
потврда, 4 пута могуће је двоструко тумачење облика (примери 6–9), док би
један објекат уз овај глагол могао бити у генитиву (пример 10):
(6) а се агаменонь црь и ме|н|лаоушь црь оупрашають калкаша попа ѡ вльна|х|
морскы|х| : (236а/8–9);

У случају глагола видѣти примери се наводе илустративно. За друге глаголе грађа се, будући
невелика, даје у целини.
10
Релативна заменица као релативизатор има двоструку улогу – везничку, јер је маркер зависности, и заменичку, јер заступа антецедент у синтаксичко-семантичком и прагматичком смислу, уједно представљајући конституент зависне реченице (в. Kordić 1995: 36–37).
11
У начелу, обележја рода и броја (и аниматности) релативизатор „наслеђује” од антецедента,
док падеж релативизатора зависи од његове синтаксичке улоге и рекцијских потенцијала глагола у предикату релативне реченице. Глагол видѣти отвара могућност и за акузативни и за
генитивни облик објекта-релативизатора. На коначан избор у примеру (5) по свој прилици
утичу семантичка и прагматичка својства антецедента (именица сьнь).
12
Занимљиво је да се у RJAZU (81/82: 730) наводи да потврде овог глагола датирају из периода од XV до XVIII века и да су „gotovo sve iz dubrovačkog govora i sa čakavskog područja”. В. напомену 4.
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(7) и слыша то анцилешь и призва кь себѣ ка|л|каша попа и оупрашаше га и
говораше моу (246а/7–9);
(8) и призва себѣ калкаша попа · и оупрашахоу га (235б/10–11);
(9) И оупрашавь га и ре|ч| моу менелаоушь црь · (230а/10–11);
(10) а се прѣѥмоушь краль оупраша пророковь ѡ снѣ жене своеи що моу хощеть
быти : (221б/19–20).
Ипак, ни у примеру (10) не треба сасвим искључити могућност једначења акузатива са генитивом у случају [живо +]. Иако је овај синкретизам у множини
одлика словенског севера, његове потврде забележене су и на југу.13 Овакву
интерпретацију можда подржава пример (11), утолико више што је именица
окружена придевима (в. напомену 13), мада би се ту могло радити и о генитиву
изазваном префиксом глагола у предикату (в. Krysʹko 20062: 181):
(11) и тоу ѡ|т|ганаше многыи|х| храбры|х| витезѣ|х| · и велицѣ|х| застоупь ·
(244б/18–19).
Типични глаголи стремљења ка циљу јесу искати и просити. Оба имају основну семантику ‘тражити’, која је у случају просити обогаћена експресивношћу. Глагол искати у тексту је потврђен 4 пута, а у њих 3 облик се не може са
сигурношћу утврдити (примери 12–14). Глагол просити јавља се у 6 примера,
од чега му је објекат 2 пута у акузативу (примери 15 и 16) и 3 пута са могућим
различитим тумачењем облика (примери 16 и 17):
(12) и иска га аякша телмоны|к| по мнозе|х| страна|х| и ѡтоцѣ|х| · и не може
га ниг|д|ѣ ѡбрѣсти · (239б/19–21);
(13) и потомь агаменонь црь и менелаоушь црь · призваста оурикшиша и рекоста
моу походи искати анцилеша · (241б/4–7);
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(15) бра|т| ми ѥ|с| братиня ѡроужїа прошоу · (263а/13–14);
(16) грь|ч|сци ѹрове кьди |б| могло сїе ѡроужїе говори|т| · не бы аякь|ш| ѡрѹжия
проси|л| · ноу бы ѡр|ѹ|жїе аякшоу просило · (262б/9–13);
Овај синкретизам Даничић (1874: 202) код заменица бележи „доста често”. Среће се и у
трима приморским лекционарима из XV века, које је испитивао М. Решетар, поготово код
заменица, придева, бројева и партиципа (уп. пр. 11) (Rešetar 1989: 187). Можда је значајно
истаћи да поменути текстови, укључујући Роман о Троји, датирају из периода када се нпр. у
староруском језику јављају и шире примери генитивно-акузативног синкретизма у мушком
роду у множини (XIV–XV век) (према Mihaljević 2014: 19–20). Ова појава свакако заслужује
више пажње у будућим истраживањима.
13
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(17) ѥрѣ кто не би виде|л| коѥ силе беше анциле|ш| · на нѥгове бы ѡр|ѹ|жию
позна|л| ѡ|д| кое|г| ѡроужїа оусташе и не смеше га проси|т| · диѡме|д|шь дитеоушеви|к| ни ая|к|шь це|л|оушеви|к| · ни млаги снь ате|л|оуша кра|л| · ни старѣи
агамено|н| црь кои беше старѣи врѣме|н|мь и вите|ж|ство|м| · ни др|ѹ|зи витезы
не смеаше га про|си|т| · (260б/1–7).
Ови глаголи су, како се сматра, изворно везивали генитив (в. Krysʹko20062:
219), о чему траг чувају следећи примери из Романа о Троји:
(18) и прѣям|ѹ|шь кра|л| екторовь ѡць · оу нощни ча|с| прїде изь трое · оу
грьчкоу воискѹ и искаше стана анцилешева · (257а/1–4);
(19) ѡво ѥ мь|ч| мои еда и сега мога мьча проси|ш| · кога |с|мь ѡмочи|л| оу
крьви мно|г| · (265а/4–5).
Први случај представља (једину у овој категорији) несумњиву потврду директног објекта у генитиву. Други ипак захтева опрез јер оружје у овом тексту
има нарочит статус, те је понекад персонификовано и стога не би било необично да поприми форму карактеристичну за аниматне појмове.14
3. Генитив vs. акузатив директног објекта у изворној супинској конструкцији.15 Следећи пример из Романа о Троји привукао је нашу пажњу:

У овом релативно кратком сегменту два пута се јавља комбинација истог глагола и исте именице у улози објекта, при чему је облик именице различит: у
првом случају је то акузатив, у другом генитив. Кључна разлика у морфосинтаксичком окружењу, чини се, састоји се у следећем: именица у генитиву објекат
је инфинитива (водити) који представља намерну допуну уз глагол кретања
(гре|д|). Тај инфинитив налази се на позицији која је у језичкој прошлости
била карактеристична за супин.
Балто-словенски16 супин по свом пореклу представља окамењени акузатив
праиндоевропске глаголске именице на *-tŭm. Уколико је у његовој основи био
Уп. пример: на нѥ|м| бѣше ... и лакоми мь|ч| ѡриѥшь · кои вьз|д|а желеше на троиску крьвь ·
напити се · (242а/2–6). В. Colić 2016: 44–45, напомена 26.
15
Захваљујем анонимном рецензенту, који ми је указао на термин изворна супинска конструкција
као најподеснији.
16
Термин балто-словенски у овом раду употребљава се да означи заједничку особину балтских
и словенских језика, без обзира на њихов однос у далекој језичкој прошлости. Кратак преглед
теорија в. нпр. у Stanišić 2006: 123–127.
14
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(20) и кьдь бы|с| трети днь и погѣ елена црца играти на палещроу · г|д|е беше
распета палѣщра на брѣгоу мора · где г|с|пгѣ грь|ч|кѣ играхота таньць вогяхоу ·
и то оуслиша парижь алѯн|д|ь ерѣ гре|д| црца елѣна на палѣщроу таньца водити
и играти · (232а/16–23).
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транзитивни глагол, изворно је захтевао објекатску допуну управо у генитиву
(Večerka 1963: 209): док једни објашњење генитивне рекције налазе у номиналном пореклу супина (према Mihaljević 2014: 183–184), други сматрају да је
такав облик изазван глаголом кретања и да је касније постао део супинске фразе
(Večerka 1993: 225). Но, супин се већ у старословенском језику, будући изразито синтаксичко-семантички специфичан, показује као нестабилан, нарочито у
млађим споменицима: посведочени су примери са објектом у акузативу, а сам
супин повремено се замењује инфинитивом (према Večerka 1963: 210–211).
Из српског језика овај облик ишчезао је веома рано, још пре појаве првих
писаних споменика. Као једини његов „траг” наводе се краћи облици инфинитива (Belić 1973: 180), обични у многим штокавским дијалектима, мада су они
заправо настали накнадним губљењем финалног -и, лишеног дистинктивне
функције (Brozović–Ivić 1988: 35). Стога и сам наш пример и интерпретација
генитива као супинског наслеђа на први поглед делују необично. Но, они то
ипак нису. Наиме, А. Белић (1933: 268) сматрао је да је објекат у генитиву уз
одређене глаголе (в. претходно поглавље) првобитно настао уз њихов супин и
касније се генерализовао: иако се овакво објашњење у начелу не може прихватити (Gortan-Premk 1971: 102), оно отвара могућност да је супин оставио
траг на облик допуне. И компаративна перспектива подржава наше тумачење.
Рецимо, у литавском језику супин је на највећем делу територије изгубљен
једначењем са инфинитивом, али падеж објекта таквог инфинитива остаје
генитив (Ambrazas et al. 1997: 375), док се у украјинском генитив проширио
и на објекте инфинитива који генетски нису повезани са супином (према
Večerka 1963: 211).17 Не треба сасвим искључити могућност да је глагол водити у
дубљој језичкој прошлости припадао онима који су захтевали генитивни облик
допуне, мада се, с обзиром на шире морфосинтаксичко окружење, ипак чини
вероватније да је, бар у овом примеру, реч о остатку супинског потенцијала.
Инфинитив на месту некадашњег супина у тексту је потврђен још два пута.
Његов објекат је или у акузативу (пример 21), или је могуће двоструко тумачење (пример 13, и рекоста моу походи искати анцилеша):
(21) и тоу прїиде едїнь именемь щтить витезь · питати кобь сь парижемь
пастиревикѥмь · (224а/9–11).
4. Генитив vs. акузатив директног објекта уз негацију. Генитив као објекатска допуна негираних глагола представља дистинктивну особину балтских и
Треба споменути и да је Ј. Винце (2008: 620) у хрватским, иако црквенословенским, споменицима забележила примере сасвим аналогне овом из Романа о Троји.
17
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словенских језика18 – стога би, уместо словенским генитивом, како се то понекад
чини(ло) у нашој литератури, прецизније било називати га балто-словенским19
(в. напомену 16). Две су теорије о његовом пореклу: тзв. аблативна и, како се
чини, прихваћенија партитивна, према којој се генитивом истиче да радња не
обухвата нити један део објекта (према Pirnat 2015: 22–23).
Већ у старословенским канонским споменицима приметно је продирање
акузатива у сферу балто-словенског генитива. Ипак, у овој опозицији генитив
је уобичајен и у сваком смислу немаркиран, док се акузатив појављује знатно
ређе, готово искључиво у случајевима са јасном семантичком, синтаксичком
или морфолошком мотивацијом (Večerka 1963: 208–209).20
Кроз историју српског језика евидентно је повлачење генитива из негираних конструкција. Ову појаву је на материјалу српскохрватског, пре свега
књижевног језика, почев од Вука, пратила Д. Гортан-Премк и закључила да
на избор падежне форме пресудно утиче обележје (не)детерминисаности:
детерминисани објекти преферирају акузатив, а недетерминисани генитив
(Gortan-Premk 1971: 74). Запазила је и да „употребу акузатива, мада свакако
много мање фреквентну, налазимо још у веома старом периоду”, с тим да је
зависност падежа од (не)детерминисаности објекта тада била мање изражена
(Gortan-Premk 1971: 83).
Слична размишљања, изношена углавном у вези с руским језиком, захваћеним аналогним процесом, објединио је А. Тимберлејк (1986). Наиме, установио је систем категорија које одређују степен вероватноће да се у реченици са
негираним глаголом појави генитив: то су референцијалност21 објекта, јачина
Спорадичних потврда има и у другим старим индоевропским језицима. У тим примерима,
међутим, најчешће је присутно обележје партитивности у класичном смислу, те би се и у потврдној реченици очекивао генитив. Далеко је значајнији фински партитив, који представља
системску паралелу балто-словенском генитиву. Док једни ову упадљиву сличност образлажу
паралелним независним развојем, други сматрају да треба имати у виду и могућност међујезичког утицаја (према Pirnat 2015: 5, 20).
19
Ово терминолошко запажање изнела је проф. др Јасмина Грковић-Мејџор.
20
Појава акузатива подстакнута је: 1) семантички – у реторским питањима са негативном
формом и позитивним значењем, после одређених императива и када се негација не односи на
читаву реченицу; 2) синтаксички – када је реч о објекту инфинитива/партиципа као допуне
негираног глагола, код формалног објекта са значењем времена, када је објекат пред негираним
глаголом и у конструкцији акузатива са инфинитивом; 3) морфолошки – у случају заменице
ничто<же> и показне заменице у средњем роду. Треба истаћи да је чак и у свим овим категоријама далеко фреквентнији генитив (Večerka 1963: 205–208).
21
Уверени смо да Тимберлејков термин individuality и (не)детерминисаност Д. Гортан-Премк
подразумевају исто. У овом раду определили смо се за референцијалност (објекта), будући да
је, бар у овом случају, еквивалентан претходним терминима (в. Hopper – Thompson 1980: 255)
и уједно обичнији, нарочито у новијим истраживањима (Partee 2008: 8).
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негације и морфолошко разједначавање падежа (Timberlake 1986: 356).22 Тимберлејк сугерише да би ове тенденције могле важити и на ранијим синхроним
пресецима и уједно имати дијахрони значај (Timberlake 1986: 258; в. и Hopper
– Thompson 1980: 279).23
У Роману о Троји забележено је 27 објеката негираног глагола код којих се
са сигурношћу може одредити о ком је облику реч: њих 15 је у акузативу, а
12 у генитиву.
Властите именице, чији су референти јединствени и тиме сасвим одређени,
по правилу су у акузативу (Gortan-Premk 1971: 74–75; Timberlake 1986: 339;
Vince 2008: 681), а у овом тексту је то доследно:
(22) и доклѣ ѥ елѣноушь прѣямошевы|к| оу велико|м| торноу · дотолѣ трою не
можете оузѣти · (239б/12–14);24
(23) и доклѣ ѥ|с| камень надь троискымї врати дотоле прорѣкли соуть пр|ѡ|рчице
како трою не можете оузети · (239б/14–17);
(24) ѥрѣ до сьда аякшѹ ник|т|о не прѣможе · (265а/7);
(25) и никто не хоте г|с|пю ягоупѹ оузети оу свои де|л| · (268б/2–3).
Када је реч о заједничким аниматним именицама, у свим потврдама објекат
представља именица хкы. Она уза себе увек има детерминатор са значењем
посесије. Њен облик је по свој прилици условљен типом детерминатора (в.
Gortan-Premk 1971: 74). У случају конгруентног атрибута, у виду присвојне
заменице (примери 26 и 27), и у случају посесивног датива (пример 28), одабира се генитив. Уколико се уз именицу налази падежни атрибут у посесивном
генитиву, она се формализује акузативом (пример 29):25
Категорије су рашчлањене на низ опозиција, при чему свака представља крајње тачке континуума: што је објекат ближи левој тачки, мања је вероватноћа да ће се уобличити генитивом и
аутоматски већа да ће то бити акузатив и обрнуто, што је ближи десној, генитив ће бити више,
а акузатив мање вероватан избор. Тако, рецимо, референцијалност објекта обухвата следеће
опозиције: proper/common, concrete/abstract, count/mass, animate/inanimate, singular/plural, definite/
indefinite, neutral/emphatic negation, topicalized/neutral, modified/unmodified (Timberlake 1986:
339–344, 355–357). Што је објекат више детерминисан, мање је подложан квантификацији,
која је природно окружење за појаву генитива (Timberlake 1986: 345).
23
Иако засигурно не и једино, ово образложење, формулисано на основу савременог руског
језика, са потенцијалним ширим импликацијама, чини се широко прихваћено (в. нпр. Hopper
– Thompson 1980; Vince 2008; Pirnat 2015).
24
В. ниже у овом поглављу пасус посвећен јачини негације и објектима инфинитива у функцији
допуне негираних глагола.
25
У грађи Д. Гортан-Премк (1971: 74) сви објекти детерминисани падежним атрибутима налазе се у акузативу. Да ли је тако обликована синтагма у извесном смислу когнитивно једно-
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(26) ѡ цроу агамене · ѹби|л| соу твои витези кошоу|т| палеше г|с|пгѥ виле
морьске · и ни ѥдїно|м| млтвомь не можемо ю оумоли|т| · дон|д|еже твоѥ хкѥре
не приведоуть семо и не оубыѥмо ю за кошоутоу · и не оучинимо жрьтвѹ иѡи
ѡ|т| нѥе · (235б/15 – 236а/5);
(27) то ако не приве|д|шь сѣмо твоѥ хкерѣ · то да знашь ерѣ си нашьль сѣбѣ
сьмрь|т| · ... (236б/9–11);
(28) оу тоу нощь яви се оу снѣ палешь г|с|пгя цроу агаменоноу · и ре|ч| моу цроу
не оубиваи си хкѥрѣ ѡстави ми ю живоу · и я ю сьхраню по нѥ до|с|тоянию ·
(237а/10–14);
(29) докле не повратите хкѥрь крижеоуша попа · не хоще|т| сїи морь прѣстати
оу грь|ч|скои воисцѣ · (246а/16–19).
Личне заменице се због своје упућивачке природе одликују високим степеном референцијалности. Будући да су код заменица за мушки и средњи род
генитив и акузатив увек синкретични, релевантна је само лична заменица за
женски род. Она је у свим примерима у акузативу:
(30) ѡ цроу агамене · ѹби|л| соу твои витези кошоу|т| палеше г|с|пгѥ виле
морьске · и ни ѥдїно|м| млтвомь не можемо ю оумоли|т| · дон|д|еже твоѥ хкѥре
не приведоуть семо и не оубыѥмо ю за кошоутоу · и не оучинимо жрьтвѹ иѡи
ѡ|т| нѥе · (235б/15 – 236а/5);

И показна придевска заменица у средњем роду то такође упућује на претходно
споменуто и већ у старословенском језику показује склоност ка акузативу
(Večerka 1963: 208). Ипак, у Роману о Троји у обе потврде налази се у генитиву
(примери 32 и 33), а исто важи и за заменицу која представља релативизатор
у односној реченици са поновљеним инкорпорираним антецедентом (пример
34). Треба приметити и да је у овим примерима објекат тематизован (налази
се на почетку фразе, пре предиката) и на тај начин истакнут, што је можда
мотивисало појаву генитива:
(32) и ре|ч| ѡи о кшан|д|ра г|с|пгѥ посьгни кь мнѣ и оучини моѥ хотѣнїе · да
те оучиню веще нерели що хоще напрѣ|д| би|т| · и те|м| да · се не похвалишь
ставнија, или је, бар у неким случајевима, употреба акузатива (и) стилски мотивисана – тешко
је рећи.
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(31) илы не слышишь или не ви|д|шь коликоу крьвь проливаѥ|т| екторь кра|л|
на дроужиноу твою · да хоще|т| ѡнаи крьвь прѣ|д| бгомь оузоупи|т| на тебе ако
ю не ѡсвѣтишь · (250а/17–21).
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како си има|л| любовь сь пебоуше|м| бгомь · ако-ли се похвалишь и тогаи ти не
хощоу ѡ|т|нети · да оучинити хощоу да ти не вѣроують · (229а/11 – 229б/3);
(33) како би|х| оубыль лежекя витеза оу своѥи старости · а несь|м| тога ѹ
младости оучини|л| никьда али сьда (257б/ 11–14);
(34) и оуслыша то аякша телмоникь и изидѣ противоу ектороу кралю и оузѣ
оу роу|к| велы|к| ками|к| · кога камена не можахоу ·ві· мѹжи диг|н|ноуты ·
(248а/7–11).
У наредним потврдама реч је о устаљеним изразима, у којима се генерално
боље чува старије стање, и то са емфатичким маркером ни(-). Но, у примерима
(35) и (36), иначе потпуно аналогним, објекатске синтагме уобличене су акузативом: чини се да је негација ипак ослабљена, будући да се не ради о прохибитиву (уп. да ниси рекао ни речи). У примеру (37) објекат глагола нѣмати је у
генитиву, будући да овај глагол „значи одрицање имања (најчешће поседовања)
објекта, и то одрицање је такво да се одриче имање и најмањег дела, и трунке,
и трага” (Gortan-Premk 1971: 76):
(35) и тои чоувь агаменонь црь и ѡзлосрьди се ве|л| · и не смѣше моу ни ѥдїнь
ѡ|т| храбры|х| витезь ни едноу речь поменоути : (236а/5–7);
(36) г|д|е бехота ви тьда храбри витези · да не смѣхоте цроу ниедноу ре|ч|
поменоути · (263а/18–19);
(37) чти оу то|м| ни-ѥдне не имашь · (251б/5–6).
У примеру (38) ни је сигнал саставног односа међу објектима: облик првог од њих (псости) није могуће са сигурношћу утврдити (в. ниже), док је код
другог то акузатив:
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(38) и оуста на ре|ч| свою г|д|нь аякша те|л|мони|к| · кои бѣ|ш| гнь ·з·-врьста
щита бикове|х| ко|ж| · кои не можаше оутрьпѣти псости дроугоу своем|о|у ни
срь|ч|быноу · ни г|с|ноу своем|о|у · (261а/ 8–12).
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Постојање јединствених глаголских лексема жртвовати и ражалостити,
макар у савременом језику, сугерише снажну семантичку везу између апстрактних именица жрьтва и жаль и негираног глагола оучинити. Негација се, дакле,
односи на јединствену семантичку целину глагола и именица, чиме би се могла
објаснити њихова акузативна форма:
(39) ѡ цроу агамене · ѹби|л| соу твои витези кошоу|т| палеше г|с|пгѥ виле
морьске · и ни ѥдїно|м| млтвомь не можемо ю оумоли|т| · дон|д|еже твоѥ хкѥре
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не приведоуть семо и не оубыѥмо ю за кошоутоу · и не оучинимо жрьтвѹ иѡи
ѡ|т| нѥе · (235б/15 – 236а/5);
(40) и не оучини жаль бгомь и пр|о|р|о|комь · (254а/19–20).
Акузативни облик објекта негираног глагола може се тумачити као последица аутоматизма и динамике говорне синтаксе, уколико му претходи објекат
глагола у потврдном облику, који се регуларно граматикализује акузативом. Уз
то, у примеру (41) реч је о истој именици (разоумешѣ книгоу : не знаяше кныгѹ),
док се у примеру (42) запажа потпуни паралелизам реченичних структура
(нѥговоу вѣроу прѣкрьшише : нѥговоу волю не сьблюдоше) :
(41) И елѣна црца разоумешѣ книгоу · а мѣнелаоушь црь · не знаяше кныгѹ ·
(231а/6–7);
(42) И слыша то прѣямоушь кра|л| · како анцилеша оустрелише · ѡзлосрьди
се ве|л| · ѥрѣ нѥговоу вѣроу прѣкрьшише · и нѥговоу волю не сьблюдоше ·
(259б/4–7).
У примеру (43) налази се објекат негираног неличног глаголског облика,
герунда претерита. Уобличен је генитивом:
(43) грь|ч|сци оурове и пагїискы витезы такѡи ли грѣ|д|те не почитавше и не
оуласкавше моѥга гроба · (268б/13–15).
Именице средњег рода у овом тексту увек су у генитиву:
(44) и не може своѥга витежьства оутаити · (242а/13–14);
(45) ѡ потроколоушоу я ти не браню мога парїжа и мога ѡроужїя и мога
знаменїя · (251а/6–7).

У наредном примеру именица корабьль по свој прилици је у генитиву:26
Осврнућемо се и на зависност падежа објекта од јачине негације и
од тенденције ка морфолошком разједначавању падежа.
Прва категорија односи се на објекте инфинитива у функцији допуне негираних глагола. Негација је у односу на инфинитив индиректна и ослабљена,
те је већ у старословенском језику његов објекат 27 повремено у акузативу
Уп. пр.: и бѣше число|м| ·а· кораблы · (233б/10). Можда је посреди аналогија према
промени *ǐ.
26

У литератури на енглеском језику обележава се термином long-distance genitive of negation
(Przepiórkowski 2000; Arkadiev 2015).
27
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(46) и не дадѣ оужекы ектороу кралю грьчкы|х| корабли · (244б/21–23).
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(Večerka 1963: 207). У Роману о Троји укупно је 12 таквих случајева и увек је
реч о модалним конструкцијама. Акузатив (9 примера) убедљиво доминира
над генитивом (3 примера).
Падеж објекта негираног глагола може бити условљен и једним морфолошким фактором. Именице које су припадале *a/i̯a деклинацији чешће се
срећу у акузативу и обрнуто, оне обично чине већину међу именицама у овом
облику (Gortan-Premk 1971: 75). Наиме, њихов генитив једнине једнак је
акузативу множине, тако да се фаворизовање акузатива у једнини може образложити тежњом ка избегавању двосмислености у погледу броја. Ипак, њихову
склоност ка акузативу у начелу не деле именице других деклинација са истим
синкретизмом (*ǐ и *о/ i̯о средњег рода), што представља замерку овом тумачењу (Timberlake 1986: 352). У Роману о Троји затекли смо следећу ситуацију.
Именице *a/i̯a деклинације као објекти негираног глагола у акузативу се јављају
доследно, а именице *ǐ деклинације доминантно. С друге стране, именице *о/
i̯о деклинације средњег рода у овом тексту увек су у генитиву.
У Роману о Троји бележимо и известан број примера који се могу различито
тумачити. Ту су најпре случајеви где је падеж објекта по свој прилици генитив,
али је он двоструко региран, с једне стране негацијом, а с друге глаголом просити
(пример 16, не бы аякь|ш| ѡрѹжия проси|л|) и предлогом развѣ (пример 47), те
није могуће установити који је фактор био одлучујући. Уз то, у примеру (16)
облик именице могуће је протумачити и као аниматан.
(47) И потомь женяше |с| пелеоушь краль · тетишомь г|с|пгомь · и призва все пророчице оу свате · развѣ едне пророчице не призва имене|м| дишкоурдїѥ · коя бѣше
свадница свадѣ г|с|пгя · коудѣ грѣ|д|ше всоудѣ крьвь твораше · (225б/2–7).
Ту је, затим, један хибридан пример, са детерминатором у генитиву и именицом у акузативу (уп. пр. 46):
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(48) грь|ч|сци оурове поме|н|те тои кьда не да|х| ектороу ваши|х| кораблѥ оужекы
живи|м| огнѥ|м| · (262а/8–10).
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Одрична именичка заменица са обележјем [живо -] у тексту је посведочена
три пута, увек као објекат уз негирани глагол. Упитно је, међутим, да ли њен
облик представља генитив или акузатив:28
(49) и ѡнь нымь нища не ѡ|т|гавараше · (250а/8–9);
„Forma šta je po poreklu genitiv, koji se pojavio da zameni stariji anomalni genitiv česa” (Brozović–
Ivić 1988: 26). Она касније прелази у сферу номинатива-акузатива, мада временски оквир ове
промене није познат. То се, наравно, односи и на све заменице од ње сложене. Иначе, у Роману
о Троји њен номинатив-акузатив гласи що, а генитив чеса: ерѣ г|д|е те кю наити знаи що ти хокю
оучинити · (253а/7–8) : ми га не имамо чеса дати жива · (264б/19).
28
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(50) и говораше вите|ж| не крьсмаи нища оудари или оу грьло или оу прьси
(269а/11–12);
(51) и анцилешь к нои нищарѣ не ѡ|т|вѣща · (250б/1).
У случају двеју именица *ǐ промене не може се утврдити да ли је реч о
генитиву једнине или акузативу множине – истичемо да именица у примеру
(53) највероватније има значење ‘почаст’:
(52) и оуста на ре|ч| свою г|д|нь аякша те|л|мони|к| · кои бѣ|ш| гнь ·з·-врьста
щита бикове|х| ко|ж| · кои не можаше оутрьпѣти псости дроугоу своем|о|у ни
срь|ч|быноу · ни г|с|ноу своем|о|у · (261а/ 8–12);
(53) и оу тоу нощ ѹбы|х| делона шарпедона · церона · пи|к|дена ал|к|етора
крон|ѹ|ша · акша|н|др|ѹ|ша · паркан|ѹ|ша мемона тоя|н|та · перыда|м|ньта
· алко|м|тра · каропена пр|о|р|о|к и не|ч|стиваго ѥриѡна · кои чти |н| цроу не
хоте|ш| (264б/5–9).
Наравно, ту је и низ примера где је услед синкретизма генитива и акузатива
једнине код именица мушког рода са обележјем [живо +], као и код неких
заменица, могуће двоструко тумачење падежа објекта. Највећи део таквих
случајева у Роману о Троји односи се на личну заменицу га (пример 54), док
се именице бележе тек спорадично (в. пример 45, я ти не браню мога парїжа):
5. Закључна разматрања. Ситуација у старосрпском Роману о Троји из XV
века очекивано сведочи о повлачењу генитива и надирању акузатива директног
објекта.
За разматрање односа двају падежа у овом тексту релевантни су поједини
глаголи визуалне перцепције (видѣти) и стремљења ка циљу (оупрашати, искати, просити). Код сваког од њих (потенцијални) генитив јавља се у по једном
примеру.29 Пример са објектом у генитиву у изворној супинској конструкцији
изненађујућ је, али и упитан, управо због своје усамљености. Када је реч о
негираним конструкцијама, акузатив је забележен у 15 примера (55,56%), а
генитив у 12 (44,44%) и може се рећи да је њихова дистрибуција условљена
референцијалношћу објекта, јачином негације и тенденцијом ка морфолошком
разједначавању падежа. Чини се да Роман о Троји представља слику периода
који се одликује интензивном конкуренцијом двеју форми, у којој акузатив
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(54) и смыли се матери своѥи и не хотѣ га погоуби|т|  (222б/3–4).

Незахвлно је изводити прецизнију статистику јер се тај облик, осим генитивом, по правилу
може тумачити и као акузатив синкретичан са генитивом услед обележја [живо +] или маркирања атипичног објекта. Притом се сви глаголи осим видѣти у тексту јављају у свега неколико
примера. У сваком случају, број потврда наведен је претходно у раду.
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постепено односи победу.30 Добијени резултати моћи ће се јасније сагледати
након испитивања текстова старосрпске пословноправне писмености.
У савременим дијалектима генитив се уз одређене глаголе среће „у Бачкој,
Мачви, и, углавном, у западнијим, нарочито штокавским говорима” (према
Gortan-Premk 1971: 100; в. и Grickat 20042: 232). Супин је изгубљен у доисторијском периоду у развоју српског језика, а објекат у генитиву уз инфинитив
који га је заменио до сада није посведочен. Чешћом употребом генитива у
негираним конструкцијама одликују се говори источне Херцеговине и Босне,
док је тенденција ка готово искључивој употреби акузатива забележена у неким говорима Црне Горе; у осталим дијалектима уочава се тежња ка ширењу
акузатива (према Gortan-Premk 1971: 76–78).
Ситуација у савременим балтским и словенским језицима показује да постоји снажна корелација између облика допуне глагола одређених семантичких
класа и облика допуне негираног глагола: у неким језицима је падеж објекта
у оба случаја у начелу генитив (литавски и пољски), у другим су могуће обе
форме (нпр. руски), а у трећим апсолутно доминира акузатив, док се генитив
бележи у траговима (нпр. српски) (Kagan 2005: 8–9). Када је реч о супину, он
је на највећем делу територије замењен инфинитивом са објектом у акузативу;
сачуван је у доњолужичкосрпском језику и у делу словеначких дијалеката, где је
падеж његовог објекта готово доследно акузатив (Grošelj 2014); с друге стране,
у литавском је супин замењен инфинитивом, али облик објекта остаје генитив
(Ambrazas et al. 1997: 375).
Намеће се питање која је семантичка компонента, заједничка трима разматраним категоријама, изазвала појаву генитива као иницијалног падежа
директног објекта, те који је темељни узрок његовог каснијег истискивања
од стране акузатива на знатном делу балто-словенске територије. У вези с
глаголима и негацијом већ је уочено да би то могла бити њихова припадност
сфери модалног (Kagan 2005). Постојећа истраживања се, међутим, по правилу
заснивају на грађи из савремених језика (најчешће из руског). Роман о Троји
једним својим примером, макар и непоузданим, скреће пажњу на супин који,
као интенционална допуна глагола кретања, овој претпоставци даје чвршћу
потпору. Конструкције са обележјем иреалности одликују се ниским степеном
семантичке транзитивности (Hopper – Thompson 1980: 273). Оне уједно чине
погодно окружење за појаву генитива, чија је природа метонимијска, тј. сигнаИпак, не треба губити из вида примере са могућим двоструким тумачењем. Уколико би се,
рецимо, облик одричне именичке заменице сматрао генитивом (уп. примере 49, 50, 51), две
форме би биле једнако заступљене.
30
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лизира делимично или, у овом случају, потпуно одсуство референта ( Jakobson
1984: 72–76). Развојем синтаксичке транзитивности и граматикализацијом
акузатива као падежа директног објекта, генитив се постепено уклања. Овај
процес не захвата (једнаким интензитетом) читав балто-словенски простор.
Његова периферија је архаична, с тим да се у литавско-пољском континууму
генитив чини сасвим безбедан (Przepiórkowski 2000; Arkadiev 2015), док словеначки показује одређени помак (Pirnat 2015),31 можда стога што се налази у
близини балканског језичког савеза (в. Grickat 20042: 232), окружен језицима
који су у овом смислу веома прогресивни.
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Summary

194

The topic of this paper is the relationship between the genitive and
the accusative of direct object in the Old Serbian Novel About Troy
(XV century). The competition of two cases is attested in the following categories: 1) after verbs of certain semantic classes (verbs of
perception and verbs of striving after a goal), 2) after the infinitive
which replaced the supine and 3) in negative constructions. In the
oldest stages of the Balto-Slavic branch, the genitive government
was most likely the only possible, which later gradually started to be
replaced with accusative forms.
The syntactic, semantic and statistical analysis was provided. After
certain verbs and after the infinitive in the primary supine position
the genitive is preserved only in traces. In negative constructions,
the percentage ratio (55,56% accusative : 44,44% genitive) indicates
a strong competition of two forms, with a slight advantage of the
accusative, while the selection of case seems to be determined by
hierarchies such as referentiality, the force of negation and morphological distinction of cases. In later stages of the Serbian language, the
process of replacing the genitive with the accusative goes on, which is
probably caused by the intensive development of syntactic transitivity.
Key words: Old Serbian language, direct object, genitive, accusative,
The Novel About Troy.
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