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ЈЕЗИК СЛОВА АКИРA ПРЕМУДРОГ ИЗ РУКОПИСНОГ
ЗБОРНИКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ БР. 53**

У ра ду се да је фо но ло шка, фо нет ска, мор фо ло шка и син так сич ка
ана ли за Сло ва Аки ра Пре му дрог у ци љу упот пу ња ва ња пред ста ве о ре -
а ли за ци о ним мо гућ но сти ма је зи ка срп ске сред њо ве ков не не ли тур гиј ске
про зе. По ка зу је се да је текст пи сан ме ша ним (срп ско сло вен ско-ста ро -
срп ским) је зи ком, тзв. хи брид ним ти пом је зи ка. Ана ли за је спро ве де на
на пре пи су тек ста ко ји се на ла зи у окви ру ше сна е сто ве ков ног ру ко пи -
са (Збор ни ка апо кри фа и дру гих са ста ва) број 53 из На род не би бли о те -
ке Ср би је, за ко ји је утвр ђе на за пад но што кав ска про ве ни јен ци ја.

Кључ не ре чи: исто ри ја је зи ка, срп ски, срп ско сло вен ски, хи брид ни
је зик, Акир Пре му дри.

1. Зна тан део срп ског сред њо ве ков ног пи са ног на сле ђа, по ред цр -
кве не ли те ра ту ре и де ла оригинaлног ка ра к те ра, пред ста вља ју збор -
ни ци ме шо ви тог са др жа ја.1 У њи хо вом са ста ву сре ћу се раз ли чи те
вр сте не ка нон ских тек сто ва: апо кри фи, при по вет ке, чу да, га тар ске
вр сте и сл. Ови тек сто ви, пре вод ног ка рак те ра, део су оп ште сло -
вен ске литeратуре. За не ке ме ђу њи ма се чак мо же ре ћи да, бу ду ћи
те мат ски ве за ни за сред њо ве ков ну књи жев ност Ис то ка и За па да,

* ma ri na.ku re se vic @gmail.com
** Рад је на стао у окви ру про јек та Истoрија срп ског је зи ка (бр. 178001), ко -

ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке
Ср би је.

1 На жа лост, не по сто ји све о бу хва тан спи сак ова квих ти по ва ру ко пи сних
књи га ко ји би на јед ном ме сту по бро јао све спо ме ни ке овог ти па пи са не у осно -
ви срп ско сло вен ским је зи ком.
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при па да ју свет ској књи жев ној ба шти ни. Ова вр ста ли те ра ту ре чи -
ни ла је не за о би ла зан део ско ро сва ке ма на стир ске би бли о те ке и
пред ста вља ла је не за о би ла зну лек ти ру мо на ха.2 Нај ста ри ји са чу ва -
ни збор ни ци овог ти па по ти чу из 13. ве ка,3 док се у на ред ним ве ко -
ви ма, а на ро чи то од 15. ве ка, њи хов број по сте пе но по ве ћа ва. Из
овог по да тка мо гу се по сред но из ве сти ба рем два за кључ ка, а то су:
као пр во, да је и на по че ци ма на ше пи сме но сти, ка да се она ве зи ва -
ла за ужи круг љу ди, чла но ве ма на стир ског кле ра или пи са ре из
вла да р ских кан це ла ри ја, по сто ја ло ин те ре со ва ње за ли те ра ту ру која
је из ла зи ла из праг ма ти ком за да тих окви ра, те ко ја се пре пи си ва ла
и чи та ла да би за до во ља ва ла ра до зна лост и ма шту сред њо ве ков ног
чо ве ка, a као дру го, да је ова вр ста ли те ра ту ре вре ме ном, а на ро чи то
од 15. ве ка по ста ја ла све по пу лар ни ја. По след ње се мо же об ја сни ти
под јед на ко гу бље њем др жав но сти и сла бље њем вер ске опре зно сти,
што је ди рект но ути ца ло на по ве ћа ну пи сме ну про дук ци ју апо криф -
них, фол клор них, ле ген дар них и сл. те ма. С тим у ве зи не тре ба да
чу ди чи ње ни ца што су ова кви збор ни ци са чу ва ни ви ше са за пад ни -
јег под руч ја срп ског (што кав ског) го вор ног под руч ја.

На шу па жњу ово га пу та при ву као је текст Сло ва Аки ра Пре му -
дрог, јед ног од нај ста ри јих спо ме ни ка свет ске књи жев но сти, ко ји се
на ла зи у окви ру Збор ни ка апо кри фа и дру гих са ста ва из На род не
би бли о те ке Ср би је број 53 на л.46–л.56 на ста лог у тре ћој че твр ти ни
16. ве ка. За је зик овог збор ни ка у це ли ни кон ста то ва на је срп ска
редaкција за пад но што кав ског ти па, на шта упу ћу ју не ке па ле о граф -
ске, пра во пи сне и по је ди не фо нет ске цр те. Та ко ђе, у је зи ку збор ни -
ка при ме ћен је ве ли ки на нос цр та из го вор ног је зи ка што кав ске
осно ви це на свим је зич ким ни во и ма (СТАН КО ВИЋ 1980: 220; ШТА -
ВЉА НИН-ЂОР ЂЕ ВИЋ и др. 1986: 117–118).

2. По вест о Аки ру Пре му дром има ис точ њач ко по ре кло. До во -
ди се у ве зу са из гу бље ним ар хе ти пом на пи са ним у 5. в. п. н. е. у
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2 В. Иво ше вић (1989: 54–57), опи су ју ћи књи жни фонд би бли о те ка пра во слав -
них ма на сти ра у Бо ки Ко тор ској и Па штро ви ћи ма, ка же, а ова кон ста та ци ја мо же
да се про ши ри за све пра во слав не ма на сти ре [прим. М. К.], да оне са др же, по ред
те о ло шке ли те ра ту ре (ту по ред бо го слу жбе не ли те ра та у ре спа да и ха ги о граф ско
ства ра ла штво, као и па три стич ка и хо ми ли тич ка ли те ра ту ра), го то во сва глав ни -
ја де ла из обла сти дру штве них на у ка, по том при род њач ке спи се ко ји при па да ју
ег закт ним на у ка ма, а до брим де лом и до ма ћу и стра ну бе ле три сти ку ко ја је пред -
став ља ла сво је вр сну лек ти ру све ште ни ка и мо на ха (ту убра ја сред њо ве ков не ро -
ма не и апо кри фе).

3 Збор ник по па Дра го ља пред ста вља ру ко пи сни збор ник овог ти па и по ти че с
кра ја 13. ве ка. Да нас се чу ва у На род ној би бли о те ци Ср би је под сиг на ту ром 651.



Ме со по та ми ји, од ка да по ти чу и са чу ва ни па пи ру си у еги пат ском
Еле фан ти ну, је вреј ској ко ло ни ји, на би блиј ско-ара меј ском је зи ку
(ДУР НО ВО 1931: 1; LO U RIÉ 2013: 66). Да нас је по зна та пре ма си риј -
ским, арап ским, ара меј ским, гру зиј ским, ру мун ским и сло вен ским
пре пи си ма (ДУР НО ВО 1915: 56). Нај ста ри је са чу ва не ре дак ци је тек -
ста ове по ве сти ни су ста ри је од 12. ве ка, а на сло вен ском те ре ну од
15. ве ка, ма да се прет по ста вља да је ар хе тип до ста ра ни је по сто јао
(СТАН КО ВИЋ 1980: 220). Ка сни је, са от кри ва њем збор ни ка ме шо ви те
са др жи не бр. 29 из ма на сти ра Са ви не из око 1380. го ди не, у ко јем
се та ко ђе на ла зи пре пис Сло ва, ова гра ни ца се по ме ри ла на крај 14.
ве ка (БОГ ДА НО ВИЋ–МИЛ ТЕ НО ВА 1987; КУ ЗИ ДО ВА 2010). У ли те ра ту ри
по сто је раз ми мо и ла же ња у ве зи са по ре клом сло вен ске вер зи је
текста – да ли је на ста ла на осно ву грч ког пре во да или ди рект но са
си риј ског ори ги на ла, каo и у ве зи са ме стом на стан ка нај ста ри је
сло вен ске вер зи је тек ста – да ли је на ста ла на те ри то ри ји Бу гар ске, те
се ода тле ши ри ла ме ђу Ис точ не и Ју жне Сло ве не или на ис точ но сло -
вен ском те ре ну.4 О не сум њи вој по пу лар но сти ове по ве сти ме ђу Сло -
ве ни ма у сред њем ве ку све до чи по да так да је са чу ва на у де се так ју -
жно сло вен ских и у пре ко пе де сет ру ских ру ко пи са (LO U RIÉ 2013: 73).
Тек сто ло шким ис тра жи ва њи ма уста но вље но је да се ме ђу сло вен ским
пре пи си ма мо же раз ли ко ва ти пет ре дак ци ја овог тек ста: 1) нај ста ри -
ја сло вен ска ре дак ци ја са ру ском и бу гар ском под ре дак ци јом, 2) дру -
га ру ска, за тим 3) дру га срп ска ре дак ци ја, те 4) тре ћа и 5) че твр та ру -
ска ре дак ци ја (LO U RIÉ 2013: 74–76). Ана ли зи ра ни текст предстaвља
два ре ла тив но ду га фраг мен та ове по ве сти ко ји при па да ју бу гар ској
под ре дак ци ји5 нај ста ри је сло вен ске вер зи је тек ста, за јед но са још
осам пре пи са, од ко јих су че ти ри на пи са на срп ском, а че ти ри бу гар -
ском ва ри јан том цр кве но сло вен ског је зи ка (LO U RIÉ 2013: 76–77).6

Ин те ре сант ност си жеа ове при че, ње на по уч ност и жи во пи сан
стил из ла га ња до при но си ли су ње ном ла ком пам ће њу и да љем пре -
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4 Ре зи ме ра ни јих ста но ви шта о овим те ма ма да је Б. Лу р је у свом ра ду (в. LO -
U RIÉ 2013). Уп. та ко ђе и КУ ЗИ ДО ВА 2010: 492–493.

5 Ка ко Б. Лур је на во ди (LO U RIÉ 2013: 76–77) тер мин ‘бу гар ска под ре дак ци -
ја’ не упу ћу је на је зик кон крет ног спо ме ни ка, већ на чи ње ни цу да је текст на -
стао на осно ву бу гар ског про то гра фа.

6 Пре ма тврд ња ма ауто ра (LO U RIÉ 2013: 74–75), две ду го вре ме на је ди но по -
зна те вер зи је ове при че ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, јед на из Пе три со вог гла гољ ског
збор ни ка из 1468. го ди не, а дру га из ћи рил ског ду бро вач ког збор ни ка (Ли бро од
мно зи јех раз ло га) из 1520. го ди не, при па да ју тре ћој тек сто ло шкој ре дак ци ји, ко ју
он на зи ва (дру га) срп ска ре дак ци ја. Ова ре дак ци ја је ве о ма скра ће на и тек сто ло -
шки про ме ње на у од но су на нај ста ри ју.



но ше њу, при че му је од нос ка ори ги нал ном тек сту био сло бод ни ји,
што је усло ви ло и флек си бил ни ји од нос пре ма је зич кој нор ми.

3. У усло ви ма хо мо ге не ди гло си је, основ не ка рак те ри сти ке срп -
ске је зич ке си ту а ци је у сред њем ве ку (в. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а:
443–459), уну тар ко је је упо тре ба срп ско сло вен ског и ста ро срп ског
је зи ка би ла функ ци о нал но раз гра ни че на,7 ова вр ста ли те ра ту ре
пред ста вља ла је тзв. ме ша ну зо ну, тј. гра нич ну жан ров ску зо ну у
ко јој ни је по сто ја ла тач но од ре ђе на упо тре ба је зи ка, већ су тек сто -
ви уну тар ње мо гли би ти пи са ни јед ним или дру гим је зи ком, као и
ме ша ним је зи ком, што је за ви си ло од од но са ауто ра ка тек сту и те -
ми о ко јој пи ше (ТОЛ СТОЙ 1997: 20; ПИК КИО 2003: 415–416; ГР КО -
ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 453; 2012).

У на у ци је ви ше пу та по твр ђе но да је за срп ску сред њо ве ков ну
пи сме ност би ло ка рак те ри стич но функ ци о нал но стил ско ва ри ра ње
књи жев но је зич ке нор ме с основ ном по де лом на два функ ци о нал на
сти ла тог је зи ка, ви ши и ни жи (ГРИЦ КАТ 1984–1985; ГР КО ВИЋ -MЕЈЏОР

2007б: 255; 2012). При том се ви ши стил, ка рак те ри сти чан за тек сто -
ве ли тур гиј ског ка рак те ра, од ли ку је мак си мал ном кон зер ва тив но шћу
у од но су на на сле ђе не ста ро сло вен ске мо де ле, док је ни жи стил, ко јим
су пи са ни не ли тур гиј ски и све тов ни тек сто ви, отво рен за ино ва ци је
по ре клом из вер на ку ла ра. Отво ре ност ни жег сти ла мо гла је во ди ти
и до ње го вог да љег ра сло ја ва ња, тј. до по ја ве ме ша ног је зи ка. По -
зна то је да је на за па ду што кав ске те ри то ри је, тј. у Ду бров ни ку, Ху му
и Бо сни, ра ни је не го на ис то ку до ла зи ло до про до ра оп ште што кав -
ских вер на ку лар них цр та у цр кве но сло вен ски (ИВИЋ 1986: 120; ГР -
КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007б: 260). У то ме се мо гу ви де ти и ра не тен ден ци је
ства ра ња књи жев ног је зи ка на вер на ку лар ној ба зи, тј. ње го ве де мо -
кра ти за ци је, на шта је ути ца ла и оп шта ат мос фе ра у ко јој су ти тек -
сто ви на ста ја ли, а у ко јој су се осе ћа ли ути ца ји ре не сан се.8 Бу ду ћи
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7 Глав не сфе ре упо тре бе ова два је зич ка си сте ма би ле су де фи ни са не основ -
ним по гле дом на свет сред њо ве ков ног чо ве ка у ко јем је кључ на ди хо то ми ја
сакрално~профано. Та ко се срп ско сло вен ски је зик упо тре бља вао у тек сто ви ма
са крал ног ка рак те ра, а ста ро срп ски у тек сто ви ма про фа ног ка рак те ра. При том,
тре ба да се има на уму да је срп ско сло вен ски је зик мо гао да про дре и у сфе ру
про фа ног, док уплив ста ро срп ског у са крал ну сфе ру ни је био мо гућ (ГР КО ВИЋ -
-МЕЈ ЏОР 2007а: 451). Овај прин цип је у осно ви пи ра ми де жан ро ва срп ске и ру ске
сред њо ве ков не књи жев но сти Н. И. Тол сто ја (2004: 153), по мо ћу ко је се усло вље -
ност упо тре бе јед ног или дру гог је зич ког иди о ма у сред њем ве ку у за ви сно сти од
жан ра лак ше мо же схва ти ти.

8 Же лела бих да скре нем па жњу на ре чи И. Гриц кат (1969: 16) ко ји ма она ис -
ка зу је слич но раз ми шља ње o је зи ку сред њо ве ков не бе ле три сти ке: „За нас је ов де



да су се ова кви тек сто ви на ла зи ли у збор ни ци ма ко ји ни су има ли
ауто ри та ти ван ка рак тер по пут бо го слу жбе них књи га, као и то да су
пи са ни у скрип то ри ја ма са пе ри фе ри је што кав ског го вор ног под -
руч ја, тј. на те ри то ри ји што кав ског го вор ног под руч ја ко ја мо жда
ни ка да ни је би ла у са ста ву срп ске сред њо ве ков не фе у дал не др жа ве,
ни ти је би ла покривенa ор га ни за ци јом срп ске пра во слав не цр кве,
упо тре ба ме ша ног је зи ка у њи ма за др жа ла је пе ри фе ран ка рак тер и
жан ров ски је спе ци фи ко ва на.

До са да је по зна то да се ме ђу срп ским сред њо ве ков ним не ли тур -
гиј ским тек сто ви ма на ра тив ног ка рак те ра са нај гру бљом по де лом
на тек сто ве вер ског и све тов ног са др жа ја, мо гу сре сти они ко ји су
пи са ни чи стим срп ско сло вен ским је зи ком, тј. ње го вом ви со ко стил -
ском је зич ком ре а ли за ци јом (нпр. Вар ла ам и Јо а саф9), по том они
пи са ни ње го вом ни жом функ ци о нал но стил ском ва ри јан том у чи ји
је зик сло бод ни је про ди ру на но си из жи вог го во ра (нпр. Срп ска
Алек сан дри да10), као и они пи са ни ско ро чи стим ста ро срп ским је -
зи ком (нпр. Ро ман о Тро ји11). Кон крет на ре а ли за ци ја је зи ка у њи ма
би ла је, у пр вом ре ду, са др жин ски усло вље на:12 ду хов ни ро ман се
пи ше ви со ким сти лом срп ско сло вен ског, ви те шки ро ма ни прот ка ни
хри шћан ском иде о ло ги јом ни жим сти лом тог је зи ка, док у де ли ма
у ко ји ма не ма хри шћан ске иде о ло ги је мо же да пре о вла ђу је ста ро -
срп ски иди ом. Бу ду ћи да на ста ја ње ове вр сте тек сто ва ни је ве за но
за кон вен ци о на ли зо ва не усло ве, са свим је мо гу ће да је у не ки ма од
њих до ла зи ло и до ме ша ња ова два је зич ка иди о ма уну тар истог
тек ста. То је омо гу ћа ва ла хо мо ге на ди гло си ја уну тар ко је су се два
је зич ка си сте ма по и ма ла као два сти ла истог је зи ка (ГР КО ВИЋ-МЕЈ -
ЏОР 2007а: 444–445).
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ва жни ја прет по став ка да је тај фонд на срп ском зе мљи шту био мо жда на род ни ји
по је зи ку не го што га не ки од по сто је ћих ка сни јих ег зем пла ра при ка зу ју, а још је
бит ни је то да је он, тај сла бо по зна ти, ме сти ми це са мо на го ве ште ни фонд, са др -
жао до ста усло ва да бу де да нас при знат као мо дел не ког ра ног ви да књи жев ног
је зи ка. Он је, на и ме, био фор ми ран у не што уста ље ни јем др жав но-по ли тич ком
ам би јен ту, по ка зи вао је зна ке кон со ли да ци је сти ла, и то без то ли ког при ти ска ту -
ђин шти не или ар ти фи ци јел но сти као што је то био слу чај у вер ској и исто риј ској
књи жев но сти.“

9 Уп. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 290–308, 397–412.
10 Уп. ЈЕР КО ВИЋ 1983; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2014.
11 Уп. RING HE IM 1951.
12 По ред жан ра и са др жи не и дру ги фак то ри су мо гли ути ца ти на кон кре тан

из бор је зи ка у овим де ли ма, као што су нпр. на ме на тек ста, је зик ори ги на ла, ли -
те рар на шко ла ко ја га је из не дри ла, као и тип дис кур са ко јем текст при па да. В.
ви ше о то ме у КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2013: 124–125.



По сто ји ве ли ки ра спон мо гућ но сти ме ша ви не ста ро срп ских (што -
кав ских) и срп ско сло вен ских цр та. Не по ри чу ћи по сто ја ње ди гло си -
је, тј. по сто ја ње два је зич ка си сте ма као два по ла истог кон ти ну у ма
ко ји су се у за ви сно сти од ра зних со ци о лин гви стич ких фак то ра мо гли
при бли жа ва ти је дан дру гом, а у од ре ђе ним тек сто ви ма чак и ме ша ти,13

мо ра мо прет по ста ви ти да су на што кав ском те ре ну то ком сред њег
ве ка по сто ја ле три гру пе тек сто ва: пр ва, ко ју чи не тек сто ви пи са ни
у осно ви срп ско сло вен ским (ви шег и ни жег сти ла), дру га, ко ју чи -
не тек сто ви пи са ни у осно ви ста ро срп ским (што кав ским вер на ку -
ла ром), док тре ћу чи не тек сто ви пи са ни ме ша ним (тзв. хи брид ним)
је зи ком, у ко ји ма до ла зи до на су мич ног ме ша ња срп ско сло вен ских
и вер на ку лар них еле ме на та што кав ске осно ви це на свим је зич ким
ни во и  ма.14

У на ред ном из ла га њу на ме ра нам је да на осно ву фо но ло шке,
фо нет ске, мор фо ло шке и син так сич ке ана ли зе пред ста ви мо је зик
по ме ну тог пре пи са Сло ва Аки ра Пре му дрог у ци љу упот пу ња ва ња
пред ста ве о ре а ли за ци о ним мо гућ но сти ма је зи ка не ли тур гиј ске ли -
те ра ту ре ко ја се у сред њем ве ку чи та ла и пре пи си ва ла ме ђу Ју жним
Сло ве ним са што кав ског го вор ног под руч ја. За по тре бе овог ис тра -
жи ва ња слу жи ли смо се ди ги тал ним фо то гра фи ја ма ру ко пи са15 као
и из да њем тек ста (СТАН КО ВИЋ 1980: 222–225). Илу стра тив не при ме -
ре на во ди ли смо са упу ћи ва њем на стра ну/ред у ко јем се при мер у
ори ги на лу на ла зи.16
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13 Тре ба на гла си ти да је упо тре ба срп ско сло вен ског и ста ро срп ског у по је ди -
ним ти по ви ма тек сто ва мо гла би ти у ком пле мен тар ној ди стри бу ци ји, што је би ло
са др жин ски усло вље но (та ква си ту а ци ја за ба ле же на је на при мер у ма на стир ским
да ров ни ца ма, в. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2014), док је у дру гим тек сто ви ма мо гло до ћи
до ме ша ња еле ме на та из ова два си сте ма ства ра ју ћи у крај њем слу ча ју се кун дар -
ни, хи брид ни иди ом (ова ква си ту а ци ја мо гла се сре сти нпр. у не ли тур гиј ским
тек сто ви ма на ра тив ног ка рак те ра).

14 Тј. мо ра се прет по ста ви ти си ту а ци ја иден тич на оној ка ква је по сто ја ла на
ис точ но сло вен ском те ре ну, где су од нај ра ни јег пе ри о да би ли у упо тре би цр кве -
но сло вен ски, на род ни и упро шће на ва ри јан та цр кве но сло вен ског, тзв. хи брид ни
цр кве но сло вен ски (ЖИ ВОВ 1988; КРЕЧ МЕР 2000: 551). Слич на си ту а ци ја је по сто ја -
ла код Хр ва та, на про сто ри ма где се не го ва ла гла гољ ска пи сме ност, где се та ко ђе
раз ли ку ју тек сто ви пи са ни чи стим цр кве но сло вен ским, по том они пи са ни чи стим
ча кав ским вер на ку ла ром и они пи са ни ме ша ним је зи ком (CO RIN 1991–’93: 177).

15 За хва љу јем би бли о те ка ри ма из Оде љења за ар хе о гра фи ју На род не би бли -
о те ке Ср би је, а по себ но проф. др Та тја ни Су бо тин Го лу бо вић, што су ми усту пи -
ли це- де са сним ци ма ру ко пи са бр. 53 за по тре бе фи ло ло шких ис тра жи ва ња.

16 Том при ли ком су скра ће не ре чи за др жа не, док је над ред но сло во спу шта -
но у ред и ста вља но у обле за гра де.



3. Анализа.
3.1. Фо нет ско-фо но ло шки план. Нор ма срп ско сло вен ског је зи ка

на фо но ло шком плану до бро је по зна та (ЈЕР КО ВИЋ 1984). Фо но ло -
шки си стем тог је зи ка у 16. ве ку у ве ли кој ме ри од ра жа вао је про -
ме не ко је су се де си ле у го вор ној (што кав ској) ба зи. Не ка да шњи
гла со ви јат, твр до и и по лу глас су се из го вор но при ла го ди ли оп -
ште што кав ским ре флек си ма, док је пра во пис остао ети мо ло шки.
Је ди не књи шке цр те на овом је зич ком ни воу у тек сто ви ма са што -
кав ске те ри то ри је из 16. ве ка ти ца ле су се при су ства сло го твор ног
л у во кал ском и гру па шт и жд, као ре флек са пра сло вен ских *t`
*d`, у кон со нант ском си сте му срп ско сло вен ског је зи ка, док су сe у
срп ском на род ном је зи ку, тј. на ве ћи ни што кав ске те ри то ри је, упо -
тре бља ва ли њи хо ви ре флек си у, ћ и ђ (ЈЕР КО ВИЋ 1984: 57–62).

3.1.1. У тек сту су, ме ђу тим, за бе ле же на број на од сту па ња од
ети мо ло шког пра во пи са. Та кве су, на при мер, за ме не ѣ > е: пре мѹ дро -
сти (46v/4), сме хѹ (46v/11), гре хь (47r/1), по ве ле (47v/12), по ве даю (48r/12),
не ве ра нь (48v/9), на во де (49v/10), без вре ме на (50r/4–5),в кни зе (52v/2),
ѹве щ а мь (53v/2), бе се да ми (53v/3), по том за ме не ѣ > ѥ: ѹ ка цѥ (50r/11–
1‚2), кь же нѥ (55r/1), те за ме не ѣ > и: бе си да (52r/2), по триб ни (52v/8),
не си ди (50r/5), при да дох (52r/6), при мѹ дро мѹ (55v/12), као и за ме на е >
ѣ у ве зни ку ерѣ (47v/6), за ме ни ци ѡ(т) се бѣ (51v/8–9) и реч ци нѣ
(49v/5). Та ко ђе, по твр ђе но је и пи са ње и уме сто ети мо ло шког ы: ти
(47r/5), сли ше щи (48r/9), ве ли ви (52v/4), за ме на гра фе ме и са ы: по гѹ -
би ты (54v/4), као и зна ка ь (на ме сту по лу гла сни ка се кун дар но раз -
ви је ног под ути ца јем вер на ку ла ра, ети мо ло шког и оног у књи шким
ка те го ри ја ма) са а: пре мѹ да рь (46v/7), са бо рь (46v/11), не ве ра нь (48v/9),
ва зи раи (49v/2–3), под(б)ань (50v/3), жи за нь (49v/1), до ба рь (49v/13),
при ша дь (53v/4), ва сеи (55v/10–11). Рет ко, по твр ђе на је и ре флек са -
ци ја по лу гла сни ка ка рак те ри стич на за ма ке дон ски: би сер но (47r/12),
ког(д)а (51v/12). Са дру ге стра не, у тек сту смо за бе ле жи ли во кал но
л у не ко ли ко при ме ра: мль че ли вь (46v/8), (50v/8), мль чи вѹ (50v/12),
пль ть (50v/5) и гль бо кь (55v/5), док ње гов на род ни ре флекс ни је по -
твр ђен. У јед ном при ме ру до шло је до ис пу шта ња ем пе тет ског л:
по…зе ми. (55v/10–11).

3.1.2. Кад су у пи та њу ре зул та ти пра сло вен ских *t` *d` у тек сту
су у ско ро под јед на ком бро ју по твр да за беле же ни њи хо ви и срп ско -
сло вен ски (у 53,8%) и срп ски (што кав ски) (у 46,2%) ре флек си. Срп -
ско сло вен ски гла сов ни скло по ви се углав ном ве зу ју за ка те го ри је
ре чи и лек се ме књи шког ка рак те ра, ка кви су, на при мер, об ли ци ак -
тив ног пар ти ци па пре зен та: тво ре щ и мь (46v/5–6), зре ще (47v/11), ви де ще
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(47v/11), сли ше щи (48r/9) и ѹми ра ю щѹ (50v/6), им пе ра тив гла го ла по ве -
ждь (51r/6), пред лог прѣж(д)е (51r/11), али се по ја вљу ју и у ре чи ма:
го спож(д)ѹ (50v/4), оц ѣ щ ии (54v/1) или чюж(д)о (51v/6). Са дру ге стра -
не, к за озна ча ва ње гла са ћ и г за озна ча ва ње гла са ђ сре ће мо пре -
те жно у ре чи ма из лек сич ког ре ги стра на род ног је зи ка или ре чи ма
у на род ном фо нет ском/мор фо ло шком ли ку: вла сте ли чи кь (47r/11), кме -
ти кь (47v/2), го во ре ки (52v/4), по ге шь (50r/6), на ге шь (50r/7), по ге (52r/12),
по гѹ (53v/1), ви ги (53r/9), ве ке (49r/1). При том се у ре чи ма по ге шь, на -
ге шь, по ге и по гѹ ра ди о обе ле жа ва њу гла са ђ на ста лог од гру пе јд,
што је одликовалo са мо што кав ске го во ре (ИВИЋ 1994: 63). Два пу -
та је на ме сту пра сло вен ског *t` за бе ле же но сло во ч и то у ен кли -
тич кој фор ми по моћ ног гла го ла хте ти за твор бу фу ту ра, што је као
ор то граф ско ре ше ње по твр ђе но joш у ста ро срп ским до ку мен ти ма
из 12. и 13. ве ка са те ри то ри је Ра шке, Бо сне и Ду бров ни ка (ИВИЋ–
ЈЕР КО ВИЋ 2008: 425): че (49r/12), (49v/1).

За бе ле же на од сту па ња с јед не стра не по твр ђу ју за пад но што -
кав ску про ве ни јен ци ју ру ко пи са а са дру ге от кри ва ју сло бод ни ји
од нос овог пи са ра пре ма фо но ло шкој нор ми књи жев ног је зи ка, ка -
кав је по твр ђен и на дру гим ни во и ма је зич ке ана ли зе.

3.1.3. И дру ге фо нет ске цр те по твр ђу ју исто вре ме но при су ство
еле ме на та срп ско сло вен ског и вер на ку лар ног је зи ка што кав ске
осно ви це, чи ја се ди стри бу ци ја не мо же ве за ти за по је ди не де ло ве
тек ста, лек се ме или ка те го ри је ре чи, ни ти се мо же ре ћи ко ји еле -
мен ти уоп ште но пре о вла ђу ју.

а) У тек сту су по твр ђе ни при ме ри -л на кра ју сло га или ре чи, као
и при ме ри у ко ји ма је до шло до за ме не -л > -о, од че га је ова дру га ти -
пич но што кав ска осо би на (ИВИЋ 1994: 63, 88), са ско ро под јед на ком
фре квен ци јом: вел ми (47v/11), ѡсьл (47v/13), дрь жал би (48r/1–2),
ѹчиниѡ (53r/4), на веѡ (53r/5), по ло жиѡ (54v/9), ѡбь щ иѡ (54v/11).

б) Во кал но л ни је дан пут ни је замењенo сво јим на род ним ре -
флек сом: ѡбль че них (55r/6–7), гль бо кь (55r/5–6).

в) Пред лог вь је у књи шком фо нет ском ли ку по твр ђен 8, а ње -
гов на род ни ре флекс оу 19 пу та. Пред лог вь се по пра ви лу ве зи вао
са име ни цом (д)омь: (47r/3), (52r/12), (54v/12–13), (54v/5), али је
забе ле жен и уз име ни цу стра хь (53r/12–13), по ла та (50v/1), као и уз
за ме ни цу се бе (54r/5), док је ње гов на род ни пан дан за бе ле жен уз сле -
де ће име ни це: сме хь (46v/11), (49r/4), сва да (46v/13), (49r/6), сь мрь ть
(47r/1), (49r/6–7), ви рь (47v/6), ло до сть (49r/4–5), бе зѹ миѥ (49r/5–6), ла -
дия (49r/9), ка ца (50r/11–12), дво рь (52r/8), ста ро сть (52r/11), ро вь (55v/4),
бра чи нь (54v/8), до бе лиѥ и бра чь нь (55r/7–8). Овај пред лог у оба фо -
нет ска ли ка по твр ђен је чак и уну тар исте ре че нич не це ли не: сне мои
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ана(д)не бо ле ти е жи ти ѹ ка цѥ без хра ми не съ прав до мь  не же ли бес прав(д)е
жи ти вь по ла та хь (50r/10–50v/1).

г) У при бли жном бро ју при ме ра за бе ле же не су и ре чи ко је са -
др же књи шку гру пу чт- као и њен на род ни ре флекс шт-, што је та -
ко ђе спе ци фи ка што кав ских го во ра у од но су на ча кав ске (ИВИЋ

1994: 89): что (51v/9), (47r/6), поч то (54r/8), за що (50v/9), за що (47r/12),
що (50v/10), (53r/3), (54r/5).

д) Пред лог ѡт је у књи шком фо нет ском ли ку за бе ле жен у 2, а у на -
род ном у 4 при ме ра: ѡ(т) за зо ра (46v/12), ѡ(т) се бѣ (51v/8–9), ѡ(д) ре чи
(46v/13), ѡ(д) прав(д)е (49v/13), ѡ(д) жи та (50r/1) и ѡ(д) ве че ре (55r/4).

ђ) Ме ђу тим, у тек сту је по пра ви лу по твр ђе но ини ци јал но вь-,
као и за ме нич ки ко рен вьс- без из вр ше не ме та те зе, ко ји има ју књи -
шки ка рак тер: вь ни де ши (47r/2–3), вь па де (53/13), вь се мь (47v/7–8), вьсѹ
(55r/9–10), вь са кои (52r/3), по ва сеи (55v/10–11).

е) У по не ком при ме ру јед на че ње су гла сни ка по звуч но сти је
обе ле же но и у пра во пи су: бес кни ге (47r/3), прѣ те шко (49v/8), бес
прав(д е (50r/13).

3.2. Мор фо ло шки план. По ред фо но ло шке, по зна та је нор ма
срп ско сло вен ског је зи ка и на мор фо ло шком пла ну (ЈЕР КО ВИЋ 1984:
62–64). Она је подразумевалa де ли мич но усво је не (уоп ште не) ино ва -
ци је по ре клом из го вор не ба зе, и то оне ко је су има ле оп ште сло вен ски
и оп ште што кав ски ка рак тер, а по твр ђе не су још у ста ро сло вен ском
ка но ну. Ве ли ки број ка сни јих ино ва ци ја, ко ји от кри ва оп ште што -
кав ску и ужу дијалекaт ску ба зу пи са ра, фа кул та тив ног је ка рак те ра,
а њи хо во при су ство у тек сту на ру ша ва мор фо ло шку нор му срп ско -
сло вен ског је зи ка и по ма же у од ре ђи ва њу про ве ни јен ци је ру ко пи са
(ЈЕР КО ВИЋ 1984: 64).

У Сло ву је у ве ли ком бро ју ка те го ри ја по ред књи шких за бе ле -
же но и при су ство на род них об ли ка оп ште што кав ског ка рак те ра. У
мор фо ло шкој ана ли зи освр ну ће мо се са мо на оне ка те го ри је у ко -
ји ма се ја вља ју цр те ко је од сту па ју од књи жев не нор ме, тј. код ко -
јих је за бе ле же но вaрирање књи шких и вер на ку лар них на ста ва ка.

3.2.1. Л јд. име нич ке про ме не. Код име ни ца и при де ва не ка да -
шње *а и *ја про ме не у 4 при ме ра по твр ђен је ста ри ло ка тив ни на -
ста вак на -е < -ѣ: на во де (49v/10), ѹ … рѹ це (51v/5), од но сно на -и у
не ка да шњим ме ким осно ва ма: ѹ сва ди (46v/13), (49r/6), по … зе ми
(55v/10–11). Ино ва ци је су за бе ле же не у ве ћем бро ју при ме ра (5х) – у
2 при ме ра за бе ле жен је на ста вак -и код не ка да шњих твр дих осно ва17:
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17 Према ре чи ма Ђ. Да ни чи ћа (1874: 51), но ви на ста вак -и се у овим име ни -
ца ма уста лио у за пад ним и ју жним што кав ским го во ри ма тек по сле 16. ве ка.



на тра пе зиі (48v/3–4), на мѹт не во дии (49r/9–10)18, а у 3 при ме ра на ста -
вак -е у ре чи ма ко је су не ка да при па да ле ме ким осно ва ма19: ѹ ѹтле ла -
дие (49r/9), ѹ ка цѥ (50r/11–12). Код име ни ца не ка да шње *о и *јо про -
ме не за бе ле же на је обр ну та си ту а ци ја: књи шки на ста вак -е < ѣ је
по твр ђен све га у 1 при ме ру: на сѹ де (48v/4), док је ње гов на род ни
екви ва лент -оу20 за бе ле жен у 7 при ме ра: ѹ сме хѹ (46v/11), (49r/4), ѹ бе -
зѹ мию (49r/5–6), по … зва нию (50r/3–4), на дво рѹ (50r/8), ѹ мль чи вѹ члкѹ
(50v/12), на ср(д)цѹ (50v/12), на по лю (52v/5), (52v/11–12), (53r/11), ѹ
ро вѹ (55v/4).

3.2.2. Г јд., Н и А мн. име нич ке *а про ме не. У тек сту је у овим
об ли ци ма по пра ви лу за бе ле жен на род ни об лик са на став ком -е21:
мѹ дре ре чии (48r/4), лѹ де ре чіи (48r/6–7), мѹ жа те же не (49v/4–5), бес кни ге
(47v/3), (47r/11), д жѹ пе (48r/1), ѡ(д) прав(д)е (49r/13), без хра ми не
(50r/12), бес прав(д)е (50r/13), сил не во и ске (53r/11–12), до зе мле (53v/7),
а са мо у јед ном слу ча ју и књи шки на ста вак -и: кни ги (54r/3).

3.2.3. И јд. име ни ца *а про ме не. У је ди ној по твр ди ова кве име -
ни це по твр ђен je на род ни на ста вак -ом22: съ прав до мъ (50r/12–13).

3.2.4. Л јд. м.р. при дев ске про ме не. У тек сту је у овом об ли ку у
2 при ме ра по твр ђен об лик са вер на ку лар ним на став ком -омь23: на по -
лю ѡдор ско мь (52v/5–6), по прь во мь зва нию (50r/3–4), а у 2 при ме ра об -
лик са на став ком -имь или -имѹ24: на по лю ѡдор ски мь (52v/11–12) и на
го(с)по ски мѹ дво рѹ (50r/7–8).
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18 Скре ће мо па жњу да је у син таг ми но ви на ста вак про дро са мо у про ме ну
име ни ца, док се у про ме ни при де ва чу ва ста ри на ста вак.

19 Ђ. Да ни чић (1874: 51–52) на во ди да је пре ла же ње име ни ца не ка да шње *а
у *ја про ме ну и пре у зи ма ње на став ка -ѣ (>е и) у овом па де жу би ло ка рак те ри -
стич но за мно ге спо ме ни ке из 14. и 15. ве ка.

20 Си ту а ци ја у пи са ним спо ме ни ци ма, ка ко на во ди Ђ. Да ни чић (1874: 46–
50), по ка зу је да је но ви на ста вак -оу у овај па деж не ка да шње *о и *јо про ме не по -
чео про ди ра ти од по чет ка 13. ве ка, да би од кра ја 15. ве ка у овом па де жу пот пу но
пре о вла дао. Пре ма тврд ња ма П. Иви ћа (1994: 89) то је јед на од што кав ских цр та
чи ја се ареа про сти ра ња про те же и на за пад, на ча кав ско или кај кав ско под руч је.

21 Овај об лик је у пи са ним спо ме ни ци ма за бе ле жен од по че та ка пи сме но сти
(ДА НИ ЧИЋ 1874: 16).

22 Он се, пре ма по твр да ма Ђ. Да ни чи ћа (1874: 37–38), у пи са ним спо ме ни -
ци ма по чео ја вља ти од по чет ка 13. ве ка.

23 Пре ма Ђ. Да ни чи ћу (1874: 183) овај на ста вак, по ре клом из твр де за ме нич -
ке про ме не, по ја вљу је се у пи са ним до ку мен ти ма од по че та ка пи сме но сти.

24 Мо жда би се овај об лик мо гао до ве сти у ве зу са књи шким на став ком -ѣѥмь,
у ко јем се кри је икав ски ре флекс ја та (-ѣѥмь>-ѣѣмь>-ѣмь>-имь), код ко јег би се у
дру гом слу ча ју ра ди ло о кон та ми на ци ји са на род ним об ли ком (књ. -имь и нар. -омѹ
> имѹ).



3.2.5. Д и Л јд. ж.р. при дев ске про ме не. У тек сту је у два при ме -
ра по твр ђен на ста вак -ои, по ре клом из твр де про ме не, као за јед нич ки
за твр де и ме ке осно ве, у сле де ћим ре чи ма: чюж(д)о (51v/6) и вь са кои
(52r/3), од ко јих се у пр вој не сум њи во ра ди о на став ку про др лом из
го во р не ба зе (уп. ДА НИ ЧИЋ 1874: 185). Ме ђу тим, у јед ној син таг ми
ж. ро да по твр ђен је и об лик са на став ком -омь: по ва сеи зе ми ѡдор ско мь
(55v/10–11).

3.2.6. Лич не за ме ни це. У про ме ни ове ка те го ри је ре чи за бе ле же -
нe су мно ге ино ва ци је по ре клом из го вор не ба зе. У про ме ни лич не
за ме ни це за пр во ли це по твр ђе ни су сле де ћи об ли ци пре ма узу су
на род ног је зи ка: Н јд. я (53v/1), (53r/9) и Д јд. к ме ни (55v/2), док се
у дру гим об ли ци ма фор ме књи жев ног и на род ног је зи ка по кла па ју.
Лич на за ме ни ца за тре ће ли це ж.р. у А јд. по твр ђе на је у об ли ку ю
(51r/10), а у јед ном не по у зда ном при ме ру по твр ђе на је у ен кли тич -
ком об ли ку е (46v/6)25. Лич на за ме ни ца за тре ће ли це м.р. је у ко сим
па де жи ма по пра ви лу за бе ле же на са ини ци јал ним њ-: ѹ не мь
(50v/10), под ни мь (52v/1), кь не мѹ (53v/12), сь ни мь (51r/8), (55v/7), не -
мѹ (55v/3), што је у скла ду са из го во ром ове за ме ни це у на род ном
го во ру, а ре ђе без ини ци јал ног њ-: емѹ (51r/6), его (52r/7), што има
књи шки ка рак тер. У тек сту су са ве ли ким бро јем по твр да за бе ле же -
ни и ен кли тич ки об ли ци ове за ме ни це у Д јд.(6х): мѹ (53v/7),
(53v/8), (53v/5), (53v/13), (54v/12), (55v/10) и А јд. (7х): га (47v/6),
(47v/7), (51r/9), (51r/11), (53v/2), (54r/9), (54r/10). Ови об ли ци без
сум ње има ју вер на ку лар но по ре кло (ДА НИ ЧИЋ 1874: 163, 168).

3.2.7. Упит не име нич ке за ме ни це. У про ме ни ових за ме ни ца за -
па же ни су у под јед на ком бро ју по твр да књи шки об ли ци: ник то
(46v/9), что (47r/6), (51v/9), поч то (54r/8) као и об ли ци по ре клом из
вер на ку ла ра што кав ске осно ви це (ИВИЋ 1994: 89): на ко га (54r/3), що
(50v/10), (53r/3), (54r/5), за що [за що, прим. М.К.] (47r/13).

3.2.8. Упит на за ме ни ца кыи  кая  коѥ. Је ди на по твр да ове за ме -
ни це у тек сту ја сно ука зу је да је у ко сим па де жи ма, под ути ца јем го -
вор не ба зе, усво је на осно ва кои-: кою сра мо тѹ (49v/5–6).

3.2.9. Ре ла тив на за ме ни ца. У свим за бе ле же ним при ме ри ма ре -
ла тив на за ме ни ца је има ла вер на ку лар не об ли ке: кои (49v/12),
(50v/3), (50v/5), за кое (54v/8), сь ко и мь (54v/10–11).

3.2.10. Пре зент гла го ла. У је ди ном при ме ру за 1. л. јд. по твр ђен
је об лик по нор ми на род ног је зи ка: ѹве щ та мь (53v/2). У 2. л. јд. по ред
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25 При мер је не по у здан јер ни је пот пу но ја сно да ли се та за ме ни ца од но си
на име ни цу пре мѹ дро сть из прет ход ног кон тек ста. Мо гу ће је, на и ме, да је при ли ком
пре пи си ва ња до шло до ис пу шта ња не ког де ла тек ста.



об ли ка са књи шким на став ком -ши: хо щ е ши (46v/7), вь ни де ши (47r/2–
3), бѹ де ши (47r/6–7), ѡ(т)кри е ши (50v/11), по чи не ши (52r/10–11), за бе ле -
же ни су и они са на род ним на став ком -шь: се деш (48v/2), чю е шь
(49r/2), по ге шь (50r/6), на ге шь (50r/7), не зна шь (50v/9–10), (50v/11),
(51v/9), бѹ де шь (50r/2), (52v/11), не ѡ(т)го ва ра шь (54r/8), хо щ е шь (54v/4),
мо же шь (47v/6). У 3. л. јд. и мн. по твр ђе ни су под јед на ко и књи шки
об ли ци са фи нал ним -ть: пож рѹ ть (47r/8), не рас плѹ ю ть (47r/9–10), бѹ -
дѹ ть (47v/9), (48r/10), по ве да ю ть (48v/1), не ѡгор ча ва е ть (48r/5), хо щ е ть
(48v/10–11), (48v/12–13), (49v/6), ѹсли па ва е ть (49v/9), про си ть (51v/13),
ѹго ди ть (52r/9–10), глѹ(т) (54r/3), као и на род ни без фи нал ног -ть: има
(47r/13), го во ри (48r/5), (48r/7), (48r/8–9), по ве даю (48r/12–13), не рас то чии
(48v/8), лѹ чи (49v/12), не про го во ри (50v/13), да рѹе (53v/14), опле че (54v/6).
За бе ле же но је и са жи ма ње во кал ске гру пе у за вр шет ку: оста вла (50v/4–
5) и по гѹ блаа (50v/6), ко па (52v/1). У 1. л. мн. по твр ђе ни су са мо об ли -
ци са књи шким на став ком -мь: ѡкѹ си мь (55r/3–4) и ѹго то ви мь (55r/2).

Та ко ђе, ате мат ски гла гол ѥсть је у пре зен ту у 7 при ме ра по твр -
ђен у не са же том об ли ку, што је осо би на и књи жев ног је зи ка: есть
(5х) и еси (2х), док је у са же том, ен кли тич ком, об ли ку е или си по твр -
 ђен два пу та че шће (14х). За раз ли ку од овог, гла гол хо тѣ ти је че шће
по твр ђен у не са же тој, књи шкој, фор ми, а у 2 при ме ра и у фор ми
ен кли ти ке че (49r/12) (49v/1).

3.2.11. Им пе ра тив. Им пе ра тив је, по ред пре зен та, ве о ма чест
гла гол ски об лик у овом тек сту. У свим при ме ри ма био је упо тре -
бљен у об ли ку 2. л. јд. Од гла го ла ко ји су у књи жев ном је зи ку им -
пе ра тив гра ди ли по мо де лу ате мат ских гла го ла, у тек сту је по твр ђен
гла гол по вѣ дѣ ти у књи шком ли ку: по ве ждь (51r/6), док је гла гол ви дѣ -
ти за бе ле жен у на род ном об ли ку: ви ги (53r/9). Дру ги гла го ли су фор -
мал но има ли на ста вак -и, ко ји је у књи жев ном је зи ку код гла го ла
тре ће пре зент ске вр сте имао гла сов ну вред ност [-јi]. Пра во пис нам
не до зво ља ва да за кљу чи мо да ли је у тим слу ча је ви ма до шло до
гу бље ња фи нал ног [-i], тј. да ли се ти об ли ци из го ва ра ју са фи нал -
ним [-ј], као у на род ном је зи ку, или су за др жа ли и књи шки из го -
вор: не же лаи (49v/4), не ва зи раи (49v/3), не бо се (51r/13), не за би ваи
(51v/2–3) итд.

3.2.12. Аорист. У тек сту су по твр ђе ни об ли ци аори ста у 11 слу -
ча је ва. Ме ђу за бе ле же ним об ли ци ма гла го ла у аори сту из два ја ју се
два ко ја има ју на род ни фо нет ски лик, тј. об лик: по ге (53v/5) и да де
(53r/2).

3.2.13. Им пер фе кат. У оба гла гол ска об ли ка у им пер фек ту за -
бе ле же но је са жи ма ње во ка ла у осно ви: ѡдв(е)ахѹ (52r/5) и не зна ше
(52r/13).
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4. Син так сич ки план. Нор ма срп ско сло вен ског је зи ка је на син -
так сич ком ни воу би ла жан ров ски усло вље на: у тек сто ви ма култ -
ног/цр кве ног ка рак те ра ре а ли зо ва ла се стро га нор ма, са на сле ђе -
ним основ ним ре че нич ним обра сци ма из ста ро сло вен ског је зи ка,
док се у тек сто ви ма све тов ног ка рак те ра ис по ља ва ла флек си бил на
и ди на мич на нор ма, тј. нор ма ко ја је, са јед не стра не, под ра зу ме ва -
ла при ла го ђе ну упо тре бу је зич ких сред ста ва ти пу, на ме ни или са -
др жа ју тек ста, а са дру ге, би ла отво ре на за ино ва ци је по ре клом из
вер на ку ла ра (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 431–436; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2013:
122). Ка ко бисмо на нај бо љи на чин опи са ли син так сич ке од ли ке
јези ка овог тек ста, у на ставку из ла га ња пред ста ви ће мо упо тре бу
ин фи ни ти ва и ак тив них пар ти ци па, као и основ не од ли ке за ви сно -
сло же не ре че ни це (на чин ње ног ис ка зи ва ња и ре пер то ар ве зни ка),
бу ду ћи да се у тим до ме ни ма овог де ла је зич ког си сте ма књи жев ни
је зик и вер на ку лар ни нај ви ше раз ли ку ју (ГРИЦ КАТ 1968: 39; ГР КО -
ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 144–149).

4.1. Упо тре ба ин фи ни ти ва. Ин фи ни тив је у овом тек сту за бе -
ле жен у сле де ћим упо тре ба ма:

а) у скло пу фу ту ра (2х): че…по гѹ би ти (49r/12–13) и че…рас то чи тии
(49v/1–2). При ме ри гра ма ти ка ли зо ва ног фу ту ра као ка те го ри је, бу ду -
ћи да га књи жев ни је зик не по зна је,26 не сум њи во су у текст про др ли
из вер на ку ла ра, а по зна то је да је тај про цес на це лом што кав ском
те ре ну окон чан још у 14. ве ку (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2013: 148).

б) уну тар мо дал них им пер со нал них струк ту ра, са гла го лом
*jestь / byti, са зна че њем објек тив не нео п ход но сти или мо гућ но сти,
ко је су по твр ђе не у ста ро сло вен ском (VE ČER KA 1996: 239, 249), а
рет ко и у дру гим ста рим сло вен ским је зи ци ма (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР

2007а: 200): ако ти е са мо мѹ по пра нѹ би ти (51v/13–52r/1) и би(с) сли ша -
ти по ва сеи зе ми… (55v/10–11). Иако пра сло вен ског по ре кла, обе
струк ту ре су ве о ма ар ха ич не и у тек сту има ју стил ски на бој.

в) у кон струк ци ји са ре флек сив но упо тре бље ним ег зи стен ци -
јал ним гла го лом у ко јој се мор фе мом се им пли ци ра уоп ште ни агенс:
не има се за що за що, прим М.К. по врѣ сти ни к че мѹ при ве за ти (47r/13–
47v/2). Ова струк ту ра, бу ду ћи не по твр ђе на у ста ро сло вен ском и ре -
дак циј ским је зи ци ма, пред ста вља ино ва ци ју ко ја све до чи о бал кан -
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26 По зна то је да се бу ду ће вре ме у ста ро сло вен ском ис ка зи ва ло об ли ци ма
пре зен та, што је за ви си ло од кон тек ста (тзв. про сти фу тур), или пе ри фра зом са -
чи ње ном од гла го ла имѣ ти, хо тѣ ти или на чѧ ти и ин фи ни ти ва гла го ла (тзв. сло жен
фу тур) (ГРА МА ТИ КА 1993: 301–308; VE ČER KA 1993: 175–176). Ова кво ста ње на сле -
ђу ју и ре дак циј ски је зи ци.



ским про це си ма ко ји су за хва ти ли ју жно сло вен ске је зи ке,27 а ко ја је
у је зик овог тек ста мо гла до спе ти из пред ло шка (бу гар ске или ма -
ке дон ске про ве ни јен ци је).

г) у функ ци ји гла гол ске до пу не уз мо дал не гла го ле, и то уз хо тѣ ти
(5х): аще хо щ е ши би ти (46v/7), ако ли ме по гѹ би ты хо щ е шь (54v/4) и уз
мощи (2х): ерѣ га мо же шь са(м) ѹва ли ти а не мо же га сь все мь пле ме но мь
изва ли ти (47v/6–8), по том уз гла гол кре та ња28 уну тар та у то су бје -
кат ских струк ту ра ле щи (1х): ле го ше спа ти (55r/10–11), и уз гла го ле го -
во ре ња ре фе рен ци јал ног ка рак те ра29 у функ ци ји им пе ра ти ва (5х),
чи ја је упо тре ба у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма, пре ма ре чи ма Р.
Ве чер ке (VE ČER KA 1996: 85), би ла ин спи ри са на грч ким ори ги на ли -
ма. Уп. нпр. ве ли ти црь си на гри фь прі и ти кь не мѹ (53r/10–12), ве ли тии
црь си на гри фь гла вѹ ѡ цѣ щ ии и ѡ(т)не сти… (54r/13–54v/1).

На осно ву по твр ђе них при ме ра мо же се за кљу чи ти да се ин фи -
ни тив у овом тек сту до ми нант но ко ри сти у сло вен ском ду ху, те да
не ке ње го ве упо тре бе све до че о про це си ма ко ји су у вер на ку ла ру
уве ли ко по од ма кли (нпр. гра ма ти ка ли за ци ја фу ту ра или ис ка зи ва -
ње ег зи стен ци јал ног зна че ња по мо ћу кон струк ци ја са гла го лом
има ти), док су се дру ге очу ва ле тра ди ци јом иако има ју књи шко по -
ре кло (нпр. ин фи ни тив у функ ци ји им пе ра ти ва).

4.2. Упо тре ба ак тив них пар ти ци па. Ак тив ни пар ти ци пи су у
овом тек сту за бе ле же ни у сле де ћим упо тре ба ма:

а) у функ ци ји име ни це у свом суп стан ти ви зи ра ном об ли ку (2х):
и ра зѹ мь блгль тво ре щ и мь е (46r/5–6), и сли ше щи рѣ ко ше (48r/9).

б) у функ ци ји име нич ке од ред бе (4х): ѹбо гь мѹ жь а мѹ да рь на сѹ -
де се деи (48r/3–4), кои пль ть ѹми ра ю щѹ по гѹ блаа (50v/5–6), да бѹ дѹ ть ѡчіи
твое до лѹ зре ще а го ре ви де ще (47v/9–10).

в) у функ ци ји ге рун да (11х) ис ка зу ју ћи се ман тич ки раз ли чи те
адвер би јал не од ред бе ре че нич ног пре ди ка та, на чин ску (2х): не иди
на са бо рь смее се (46v/10–11), (49v/3), вре мен ску (6х): по ма ло ѡдае мно го
име ниа хо щ е ть рас то чи ти (48v/9–11), и та мо шь(д) без вре ме на не си ди
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27 Про ди ра ње гла го ла има ти у ег зи стен ци јал не струк ту ре је сте од ли ка бал -
кан ског је зич ког са ве за (ДЕ МИ РАЈ 1994: 182).

28 Уз ове гла го ле се као кон ку рент но сред ство ин фи ни ти ву сре ће и да ре че -
ни ца, ко ја је по твр ђе на у двоструко ви ше при ме ра, и то у окви ру хе те ро су бје кат -
ских струк ту ра: ве ли ти при ти кь не мѹ да те да рѹе (224/24–25), та ко и у окви ру та у -
то су бје ка т ских струк ту ра: не ка я по гѹ кь ѡцѹ мо е мѹ да га ѹве щ а мь (224/19).

29 У истим син так сич ко-се ман тич ким усло ви ма, али у ви ше не го двоструко
ма њем бро ју по твр да (2х) по твр ђе на је и да ре че ни ца: ве ли ви ца рь си на гри хь да бѹ -
де те… (224/7–8), ве ли ти ти ца рь си на гриф да бѹ де шь… (224/10)



(50r/4–5), као и ону ко јом се уво ди ди рект ни го вор (3х): на пи са
ан а да нь в кни зе ед нѹ по сла кь ра та нѹ ца рѹ и ало нѹ а го во ре ки (52v/1–4),
а трѥ тию да де г(с нѹ сво е мѹ ца рѹ си на гри фѹ а го во ре (53r/1–3).

Док су ак тив ни пар ти ци пи до ми нант но за бе ле же ни у функ ци ји
ге рун да, што је за јед нич ка си стем ска од ли ка књи жев ног и вер на -
ку лар ног је зи ка, њи хо ве ре ла тив но рет ке по твр де у функ ци ји име -
ни це и име нич ке од ред бе има ју књи шки ка рак тер.

4.3. Ис ка зи ва ње ре че нич не суб ор ди на ци је. Књи жев ни је зик је
за ис ка зи ва ње ре че нич ног суб ор ди ни ра ног са др жа ја рас по ла гао ве -
ћим бро јем из ра жај них сред ста ва. Он је по ред фи нит них ре че ни ца,
иста зна че ња мо гао да ис ка же и не фи нит ним сред стви ма, при че му
су не ка ме ђу њи ма има ла из ра зи то књи шки ка рак тер. У вер на ку ла -
ру је, на су прот то ме, вла дао вер бал ни на чин из ра жа ва ња (GR KO VIĆ -
-MA JOR 2010; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2015а: 65).

У тек сту за ис ка зи ва ње суб ор ди ни ра ног ре че нич ног са др жа ја
до ми ни ра ју фи нит на сред ства (за ви сне ре че ни це). За бе ле же на не -
фи нит на сред ства (ин фи ни тив и ак тив ни пар ти ци пи) упо тре бље на
су у скла ду са си сте мом сло вен ског је зи ка, док ве штач ке не фи ни т -
не кон струк ци је за ис ка зи ва ње по је ди них суб ор ди ни ра них зна че -
ња, по пут кон струк ци је ап со лут ни да тив или ин фи ни тив них кон -
струк ци ја са еже или ве зни ком, ни су по твр ђе не (в. па ра гра фе 4.1. и
4.2.). У тек сту је за бе ле же на и кон струк ци ја дво стру ког аку за ти ва,
јед на од ар ха ич них стра те ги ја пра сло вен ског по ре кла (уп. ПО ТЕБ НЯ

1958: 301) за ис ка зи ва ње до пун ског ре че нич ног са др жа ја: бга та
мѹжа бо га ть ства ра(д) мѹ дра по ве даю а ѹбо га мѹ жа ѹбо жь ства ра(д) лѹ да
пове да ю ть (48r/11–13).

У от кло ну од књи шких кон струк ци ја и ода би ру оног сред ства
из син так сич ко-се ман тич ког ре ги стра књи жев ног је зи ка ко је је по -
сто ја ло и у вер на ку ла ру огле да се је дан од на чи на при бли жа ва ња
тог је зи ка го вор ним обра сци ма (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007a: 433–434).
Осло нац на го вор не мо де ле мно го из ра зи ти је се осе ћао у на чи ну
фор ма ли зо ва ња за ви сно сло же ног ре че нич ног ком плек са (КУ РЕ ШЕ ВИЋ

2013б). У тек сту су по твр ђе ни ре че нич ни ком плек си уну тар ко јих су
ус по ста вље ни се ман тич ки тран спа рент ни хи по так тич ки од но си чи ји
фор мал ни екс по нент је сте упо тре ба се ман тич ки спе ци фи ко ва них
ве зни ка (в. до ле та бе лу 1). По не кад се ис ка зи ва ње хи по так тич ког
ре че нич ног са др жа ја осла ња ло на упо тре бу ко ре ла ти ва или ем фа -
тич ки упо тре бље них пар ти ку ла, чи ја упо тре ба је сте ка рак те ри сти -
ка го во ре ног је зи ка. Уп. нпр: аще ми ѹго ди тиь а д на нь то ти по чи не ши
сь ми ро мь ѹ ста ро сти сво еи (52r/9–12), ако я ль жѹ  а ти ви ги са мь (53v/9–
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10), ѡни ки е вла сте ли чи кь бес кни ге ка ко но би сер но зрь но не про врь те но, … а
ѡна кое кме ти кь бес кни ге ка ко но ста рь пло ть без по д пор на (47v/10–47r/4).

Про у ча ва ње хи по так се ста ро срп ских по слов но пр ав них до ку -
ме на та по твр ди ло је да се ста ро срп ски од по че та ка пи сме но сти раз -
ли ко вао од срп ско сло вен ског је зи ка не са мо у на чи ну ис ка зи ва ња
хи по так тич ког ре че нич ног са др жа ја већ и у ре ги стру ве зни ка и ве -
знич ких ре чи ко ји ма су се уво ди ле за ви сне ре че ни це (уп. ПА ВЛО -
ВИЋ 2009). У ре ги стру упо тре бље них хи по так тич ких ве зни ка у овом
тек сту за па же на је слич на си ту а ци ја као и на ни воу фо нет ске и мор -
фо ло шке ана ли зе. За ви сне ре че ни це су уво ђе не ве зни ци ма по ре клом
из лек сич ког ре ги стра оба је зи ка: срп ско сло вен ског и ста ро срп ског.
Ка ко по ка зу је та бе лар ни пре глед по твр ђе них ти по ва за ви сне ре че -
ни це и њи хо вих ве зни ка, мо же се за кљу чи ти да про цен ту ал но до -
ми ни ра ју ве зни ци из лек сич ког ре ги стра ста ро срп ског је зи ка.

Табела 1.

5. Закључак.
Циљ ово га ра да је био да фи ло ло шком ана ли зом, спро ве де ном

на фо нет ско-фо но ло шком, мор фо ло шком и син так сич ком ни воу,
утвр ди мо да ли је и на што кав ском те ре ну мо гло до ла зи ти до ме ша -
ња ста ро срп ских (што кав ских) и срп ско сло вен ских цр та на свим
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Тип зависне
реченице

Везник

Регистар српсл. јез. Регистар стсрп. јез.

Релативна реч. кои (5х)

Временска реч. егда (4х) докле (2х)

Месна реч. гдено (1х)

Поредбена реч. яко (1х) како (1х), каконо (3х), него ли (3х)

Последична реч. да (+ през) (6х)

Намерна реч. еда (1х) да (+ през) (5х)

Узрочна реч. бо (1х), яко (1х) защо (1х), ере (6х)

Условна реч. аще (6х) ако (5х)

Допунска реч. ере (1х), како (2х), да (3х)



је зич ким ни во и ма, као што се то де ша ва ло на ис точ но сло вен ском
те ре ну или код Хр ва та на про сто ри ма на ко ји ма се не го ва ла гла гољ -
ска пи сме ност, а да се при том не ра ди о на тру ње но сти књи жев ног
је зи ка еле мен ти ма из вер на ку лар ног је зи ка (што је до зво ља ва ла и
нор ма књи жев ног је зи ка ни жег сти ла), ни ти о вер на ку ла ру у ко јем
постоје и цр те књи жев ног је зи ка.

Фи ло ло шка ана ли за је зи ка тек ста Сло ва Аки ра Пре му дрог из
ру ко пи сног збор ни ка бр. 53 На род не би бли о те ке Ср би је из 1570–
1580. го ди не, за ко ји је у це ли ни по твр ђе на срп ска ре дак ци ја за пад -
но што кав ског ти па (ШТА ВЉА НИН-ЂОР ЂЕ ВИЋ 1986: 117) по ка за ла је
да је у ње му до ла зи ло до та квог про жи ма ња цр та на свим је зич ким
ни во и ма, те да се не мо же ре ћи ко ји је зик пре о вла ђу је. Оно што је
при том ва жно ис та ћи је сте то да ме ђу вер на ку лар ним цр та ма на фо -
нет ском и мор фо ло шком пла ну до ми ни ра ју оп ште што кав ске цр те,
ка рак те ри стич не за раз до бље до 15. ве ка (ИВИЋ 1994: 55–65). Што -
кав ске ино ва ци је ка сни јег да ту ма30 у овом тек сту ни су по твр ђе не, што
не зна чи да их у дру гим тек сто ви ма истог ру ко пи сног збор ни ка не ма.
Из два ја ју се рет ке цр те ко је ни су оп ште што кав ског ка ра к те ра, а ко -
је све до че о про ве ни јен ци ји пи са ра или су у је зик Сло ва про др ле
из ра ни јег ма ке дон ског/бу гар ског пред ло шка.31

Са функ ци о нал но стил ског аспек та мо же се ре ћи да је стил овог
тек ста сли чан је зи ку сред њо ве ков не не ли тур гиј ске на ра тив не про -
зе у ко јем се у ве ћој или ма њој ме ри пре пли ћу тра ди ци о нал ни књи -
жев но је зич ки обра сци са обра сци ма ка рак те ри стич ним за го вор ни
је зик или усме ну књи жев ну тра ди ци ју.

Ме ша ви на цр та по ре клом из два је зич ка си сте ма у ре зул та ту је
до во ди ла до ства ра ња сво је вр сног је зич ког амал га ма. Не ки ауто ри
тај је зик на зи ва ју хи брид ним сма тра ју ћи га се кун дар ним је зич ком
си сте мом ко ји се у од ре ђе ним књи жев но је зич ким сре ди на ма мо гао
до из ве сне ме ре стан дар ди зо ва ти (МATHIESEN 1984: 47; ЖИ ВОВ 1988:
56). То се по сти за ло та ко што се у ни зу слич них тек сто ва сре ћу исте
цр те ко је су на тај на чин гра ди ле је зич ку тра ди ци ју жан ра.

У исто ри ји срп ског сред њо ве ков ног је зи ка упо тре ба ме ша ног
је зи ка за бе ле же на је у по је ди нач ним спо ме ни ци ма из 16. ве ка ко ји
жан ров ски при па да ју до њем де лу Тол сто је ве пи ра ми де, као што је
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30 Ми сли се пре све га на гу бље ње гла са х, но во јо то ва ње, по ја ву но вих на ста -
ва ка у да ти ву, ин стру мен та лу и ло ка ти ву мно жи не, као и на дру ге про ме не ко је су
до во ди ле до ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је што кав ских го во ра (уп. ИВИЋ 1994: 65).

31 Пр ви ма при па да ју икав ске ре флек са ци је ја та, а дру ги ма рет ке во ка ли за -
ци је не ка да шњих по лу гла сни ка у е или о и из о ста нак ем пе тет ског л у лек се ми
зе мља.



то слу чај са Хи лан дар ским ме ди цин ским ко дек сом (уп. ЈО ВИЋ 2011).
При том се та ква упо тре ба је зи ка до са да об ја шња ва ла сло бод ни јим
од но сом пре ма пред ло шци ма / тек сто ви ма про фа ног ка рак те ра, тј.
сма тра ла се по сле ди цом не по зна ва ња нор ме књи жев ног је зи ка (ГР -
КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2012: 294).

Да љим ис тра жи ва њи ма тре ба ло би об у хва ти ти и дру ге тек сто ве
из овог збор ни ка, ка ко би се утвр ди ло да ли је та ква упо тре ба је зи ка
ка рак те ри сти ка са мо овог тек ста, или це лог збор ни ка. Ис тра жи ва ње
би по том тре ба ло про ши ри ти и на дру ге збор ни ке слич не про ве ни -
је ни ци је и са др жи не ка ко би се утвр ди ло да ли је упо тре ба ме ша ног
је зи ка у срп ској сред њо ве ков ној пи сме но сти има ла од ре ђе ну тра ди -
ци ју и да ли се ве зи ва ла са мо за од ре ђе ну те ри то ри ју. На тај на чин би
се сте као још бо љи увид у уну тра шњу и спо ља шњу ди на ми ку раз -
во ја на шег сред њо ве ков ног је зи ка књи жев но сти, тј. да ли се у сред -
њем ве ку мо гу раз ли ко ва ти са мо функ ци о нал но стил ски ва ри је те ти
срп ско сло вен ског је зи ка или је ва ри ра ње би ло и те ри то ри јал но
усло вље но. Фи ло ло шка про у ча ва ња тек сто ва пи са них ова квим (ме -
ша ним/ хи брид ним) је зи ком мо гу има ти и ши ри зна чај: у ве ли кој
ме ри мо гу по мо ћи у ре кон струк ци ји ра ни јих ста ди ју ма је зич ког
раз во ја на ци о нал них је зи ка, у по је ди ним сре ди ни ма мо гу чак от -
кри ти и пу те ве раз во ја књи жев ног је зи ка но вог ти па, а сва ка ко су
зна чај на и за от кри ва ње је зич ке све сти та да шњих го вор ни ка (ЖИ -
ВОВ 1988: 57).
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LO U RIÉ, Ba sil. „The Aḥiqar, Its Sla vo nic Ver sion and the Re lics of the Three Youths in
Babylon“. Slo vě ne 2 (2013): 64–117.

МATHIESEN, Ro bert. „The de ter mi na tion of norms (a pro blem in the di ac hro nic study
of Church Sla vo nic).“ Hen rik Bir nba um (ed.). Ame ri can con tri bu ti ons to the Eight
In ter na ti o nal Con gress of Sla vists. Za greb – Lju blja na, 1984: 483–493.

RING HE IM, Alen. Eine Alt ser bische Tro ja sa ge. Pra gue-Up sal, 1951.

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)124



VE ČER KA, Ra do slav. Alt kir chen sla vische (alt bul ga rische) Syntax II: Die in ne re
Satzstruk tur. Fre i burg: We i her Ver lag, 1993.

VE ČER KA, Ra do slav. Alt kir chen sla vische (alt bul ga rische) Syntax III: Die Satztypen:
Der ein fac he Satz. Fre i burg: We i her Ver lag, 1996.

Извори

Збор ник апо кри фа и дру гих са ста ва. Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, РС 53,
тре ћа че твр ти на XVI ве ка: л.46–л.56.

СТАН КО ВИЋ, Ра до ман. „Сло во Аки ра Пре му дрог (пре пис из 1570/1580. го ди не).“
Ар хе о граф ски при ло зи 2 (1980): 222–225.

Марина Ф. Курешевич

ЯЗЫК СЛОВА АКИРА ПРЕМУДРОГО ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ Nr 53

Р е з ю м е

В усло ви ях го мо ген ной ди глос сии, ха рак те ри зу ю щ ей серб скую язы ко вую
си ту а цию в сред нем ве ке, ис по ль зо ва ние двух язы ко вых си стем – серб ско сла -
вян ской и древ не серб ской – бы ло пол но стью функ ци о на ль но диф фе рен ци ро ва но.
Од на ко в не ко то рых жан рах все же мо гло про и зо й ти их сбли же ние, на блю да ть ся
их вза и мо вли я ние и да же вза и мо де й ствие. В от де ль ных тек стах (осо бен но в тех,
ко то рые на пи са ны в ином со ци о лин гви сти че ском кон тек сте или в пе ри фе ри й -
ных обла стях што ков ско го ди а лек та) вза и мо вли я ние двух язы ко вых си стем в ре -
зу ль та те спо соб ство ва ло со зда нию ги брид но го язы ка, сво е о бра зно го сме ше ния
кни жных (серб ско сла вян ских) и вер на ку ляр ных (што кав ских) черт. Имен но нар -
ра тив ные со чи не ния не ли тур ги че ско го со дер жа ния пред ста вля ли сме шан ную зо -
ну, т.е. тек сты, ко то рые мо гли бы ть на пи са ны раз лич ны ми ти па ми язы ка. Под -
твер жде но, что не ко то рые со чи не ния мо гли бы ть на пи са ны серб ско сла вян ским
язы ком вы со ко го сти ля (Ро ман о Вар ла а ме и Иоаса фе), не ко то рые – серб ско сла -
вян ским язы ком бо лее низ ко го сти ля (Серб ская Алек сан дри да), а не ко то рые –
поч ти на сто я щ им древ не серб ским язы ком (Ро ман о Тр ое).

В ста тье пред ста влен фо но ло ги че ский, фо не ти че ский, мор фо ло ги че ский и
син так си че ский ана лиз Сло ва Аки ра Пре му дро го с це лью до пол ни ть пред ста -
вле ния о функ ци о на ль ных во змо жно стях язы ка серб ской сре дне ве ко вой не ре ли -
ги о зной пр о зы. Ана лиз сде лан на ма те ри а ле спи ска ру ко пи сно го тек ста XVI ве ка
(Сбор ник апо кри фов и дру гих со чи не ний) Nr 53, при на дле жа щ е го фон ду На ци -
о на ль ной би бли о те ки Сер бии; для тек ста под твер жде на за пад но што кав ская про -
ве ни ен ция. Ре зу ль та ты ис сле до ва ния сви де те ль ству ют о том, что в тек сте на всех
язы ко вых уров нях пе ре пле ли сь чер ты древ не серб ско го (што кав ско го ди а лек та)
и серб ско сла вян ско го язы ков, вслед ствие че го не во змо жно кон ста ти ро ва ть пре -
о бла да ние од но го из них. Ана лиз по зво ля ет до ка за ть, что сре ди вер на ку ляр ных
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черт пре о бла да ют общ е што кав ские чер ты, от но ся щ и е ся к пе ри о ду ра нее 15 ве -
ка, в то вре мя как те из бо лее позд не го пе ри о да не под твер жде ны. В функ ци о -
наль ном аспек те сле ду ет от ме ти ть, что сти ль это го тек ста бли зок сре дне ве ко вой
не ли тур ги че ской нар ра тив ной про зе, в язы ке ко то рой в опре де лен ной сте пе ни
пе ре пле та ют ся тра ди ци он ные ли те ра тур но-язы ко вые мо де ли с образ ца ми, ха -
рак тер ны ми для раз го вор ной ре чи или уст ной ли те ра тур ной тра ди ции.

Клю че вые сло ва: ис то рия язы ка, серб ский, серб ско сла вян ский, ги брид ный
язык, Акир Пре му дрый.

Мarina F. Kurešević

THE LANGUAGE OF THE STORY OF THE SAGE AHIQAR FROM SERBIAN
MANUSCRIPT NO. 53 OF THE NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

S u m m a r y

In terms of ho mo ge ne o us di glos sia, the ba sic cha rac te ri stic of the Ser bian me di a -
e val lan gu a ge si tu a tion, the usa ge of two lan gu a ge systems, Ser bian Church Sla vo nic and
Old Ser bian, we re cle arly fun cti o nally de mar ca ted. Ho we ver, in so me gen res they co uld
get clo ser to each ot her, co uld in flu en ce each ot her and co uld even in ter fe re with each
ot her. In so me texts of se cu lar cha rac ter (espe ci ally tho se writ ten in dif fe rent so ci o lin -
gu i stic con texts or in pe rip he ral shto ka vian di a lec tal zo nes) as a re sult of the mu tual in -
flu en ce of two lan gu a ge systems a hybrid lan gu a ge, a mix tu re of Ser bian Church Sla vo -
nic and Old Ser bian (shto ka vian) ele ments, co uld ha ve ari sen. Nar ra ti ve texts of non-li -
tur gi cal cha rac ter re pre sen ted a mi xed zo ne, that is, the texts which co uld ha ve been
writ ten in dif fe rent types of lan gu a ge. So far it was con fir med that so me texts of this
gen re co uld ha ve been writ ten in high-style Ser bian Church Sla vo nic (e.g. the Bar la am
and Jo a saph Ro man ce), the ot her in its lo wer fun cti o nal style (e.g. the Ser bian Ale xan -
der Ro man ce), and the third in al most pu re Old Ser bian (e.g. the Troy Ro man ce).

This pa per in ve sti ga tes the pho no lo gi cal, pho ne tic, morp ho lo gi cal and syntac tic
fe a tu res of the Story of the Sa ge Ahi qar in or der to ex pand the know led ge abo ut the
pos si bi li ti es of lan gu a ge re a li sa ti ons in Ser bian me di e val non-li tur gi cal nar ra ti ve pro -
se. Analysis was con duc ted on the 16th-cen tury tran script from Ser bian Ma nu script No.
53 of the Na ti o nal li brary of Ser bia, which ori gi na ted in the west shto ka vian di a lec tal
zo ne. The re sults ha ve con fir med the pre sen ce of ele ments ori gi na ting both from Ser -
bian Church Sla vo nic and Old Ser bian (shto ka vian ver na cu lar) at every lan gu a ge le -
vel wit ho ut a pos si bi lity to say which of them pre vail. The analysis has al so shown
that the do mi nant ver na cu lar fe a tu res in clu de tho se of com mon shto ka vian cha rac ter
which had de ve lo ped un til the 15th cen tury, whi le tho se from the la ter pe riod ha ve not
been no ted. Re gar ding the styli stic aspect, the fun cti o nal style in this text is si mi lar to
the ot her nar ra ti ve texts whe re tra di ti o nal lan gu a ge pat terns over lap with pat terns cha -
rac te ri stic of spo ken lan gu a ge or oral li te ra tu re.

Keywords: hi story of lan gu a ge, Ser bian, Ser bian Church Sla vo nic, hybrid type of
lan gu a ge, Sa ge Ahi qar.
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