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Од овог пр вог из да ња Срп ског мо ли тве ни ка,6 
ко ли ко је по зна то, оста ла су очу ва на три при-
мер ка – нај пот пу ни ји се чу ва у Фран цу ској на-
ци о нал ној би бли о те ци (Bibliothèque Na ti o na le de 
Fran ce, Réser ve B 5009),7 док се кр њи при мер ци 
без Мо ли та ва Све те Бри ги те чу ва ју у Ко дринг то-
но вој би бли о те ци Ко ле џа Свих ду ша у Окс фор ду 
(The Co dring ton Li brary – All So uls Col le ge, D. D. 
14: 9),8 и у Би бли о те ци Џон Ма лен Аме рич ког 
ка то лич ког уни вер зи те та у Ва шинг то ну (Mul-
len Library – The Catholic University of America, 
Z 232).

Ми лан Ре ше тар је на осно ву па ри ског при-
мер ка пр вог из да ња Срп ског мо ли тве ни ка на чи-
нио тран скри бо ва но из да ње ко је је 1938. го ди не 
об ја ви ла Срп ска кра љев ска ака де ми ја.9 По чет ни 
(пр ви) и за вр шни (осми) лист пр вог та ба ка до-
пу нио је ва ти кан ским при мер ком дру гог из да ња. 
Исте го ди не об ја вио је ор то граф ску, фо нет ску и 
мор фо ло шку ана ли зу је зи ка овог спо ме ни ка.10 
Као и у оста лим слу ча је ви ма, Ре ше та ро во ис-
тра жи ва ње је вр ло по у зда но и ис црп но, та ко да 
ср би сти ци пре о ста је ис пи ти ва ње не про у че них 
је зич ких ни воа – пр вен стве но лек сич ког и син-
так сич ког. Ка ко за збор ни ке спо ме нич ког ти па 

1. увод. Срп ски мо ли тве ник је пр ва са чу ва-
на штам па на књи га на срп ском на род ном је зи ку, 
чи ји је пр ви део (од 1. до 125. стра не) пу бли ко ван 
у Ве не ци ји 2. ав гу ста 1512. го ди не, а дру ги део 
(од 127. до 138. стра не), као до да так 10. ав гу ста 
исте го ди не. То је срп ски пре вод „ла тин ског мо-
ли тве ни ка Of fi ci um be a tae Ma ri ae Vir gi nis, ко ји је 
све до по чет ка XVII. ви је ка би ла нај по пу лар ни ја 
по бо жна књи га за ла и ке”.1

Цео по сао штам па ња Мо ли тве ни ка пла ни-
ран је го то во две го ди не ра ни је, ка ко по ка зу је 
тр го вач ки уго вор от кри вен у Др жав ном ар хи ву 
Ду бров ни ка,2 а скло пљен 31. ју ла 1511. го ди не 
из ме ђу Пе тра Ђур ђе ва Шу ши ћа (Pe trus Ge or gii 
Su sich) као фи нан си је ра и Фран че ска Рат ко ва 
Ми ца ло ви ћа (Fran ci scus Ratchi Mi za lo vich) као 
штам пар ског знал ца, по ме ну тог у ко ло фо ну Мо
ли тве ни ка. Из уго во ра се са зна је да је Фран че-
ско Ми ца ло вић још 28. сеп тем бра 1510. го ди не 
са пе зар ским из да ва чем Је ро ни мом Сон чи ном 
до го во рио штам па ње бо го ро дич них слу жби, је-
ван ђе ља, епи сто ла и мо но ло га Све тог Аугу сти на 
(pro of fi ci is San cte Ma rie, evan ge li is, epi sto lis et 
soli lo qu i is San cti Augu stinj stam pan dis) на срп-
ском је зи ку и пи сму (in lit te ra et idi o ma te ser vi
a no), ка ко би их по том про да вао у Ду бров ни ку и 
по Ср би ји (hic Ra gu sij et in par ti bus Se ru ie).3 Сво ју 
иде ју Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић оства ру је 
ав гу ста 1512. го ди не у ве не ци јан ској штам па ри ји 
Ђор ђа Ру ско ни ја (Zor zi Ru sco ni) штам па њем пр ве 
књи ге на срп ском на род ном је зи ку. По оба вље-
ном по слу, већ 18. сеп тем бра 1512, Ми ца ло вић из 
Ве не ци је у Ду бров ник до но си два сан ду ка књи га 
на на шем је зи ку (in idi o ma te scla vo) и је дан на 
ла тин ском (in idi o ma te la ti no) и ис по ру чу је их 
Пе тро вом оцу Ђу ру Шу ши ћу (Gi u ro Sus sich), о 
че му та ко ђе по сто ји са чу ва на по твр да у ду бро-
вач ком ар хи ву.4 Већ на ред не го ди не, 20. ав гу ста 
1513, Фран че ско (Рат ков) Ми ца ло вић с Ђу ром 
Шу ши ћем скла па но ви уго вор, по ко ме од свог 
по слов ног парт не ра пре у зи ма пе де сет при ме ра-
ка Мо ли тве ни ка, штам па ног прет ход не го ди не 
срп ским је зи ком и пи смом (of fi cia qu in qu a gin ta 
li ga ta et for ni ta ex of fi ci is in lit te ra et idi o ma te Ser
vi a no, stam pa tis an no tran sac to), ка ко би их рас-
про дао по Тур ској (ad par tes et lo ca Tur co rum).5

Слободан Павловић

ФОНОЛОШКИ СИСТЕМ СРПСКОГ  
МОЛИТВЕНИКА ИЗ 1512. ГОДИНЕ

Трагом Решетарових истраживања

1 Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, Два ду бро вач ка је зич-
на спо ме ни ка из XVI. ви је ка, Бе о град 1938, XXVIII (Ми лан 
Ре ше тар).

2 Уп. Kar lo Kovač, Über Bücher und Bibliotheken im alten 
Ragusa, Mitteilungen des k.k. Archivrates I (1914), 274–275; П[е-
тар] Ко лен дић, Ћи ри ли цом штам па не књи ге за ду бро вач ке 
ка то ли ке из 16 ве ка, По ли ти ка 8860 (1933), 1–2; Ми лан Ре-
ше тар, Срп ски мо ли тве ник, XIX–XX; Ми ха и ло Ди нић, Три 
до ку мен та о Офич ју штам па ним ћи ри ли цом 1512 го ди не, 
Ис то ри ски ча со пис 2 (1951), 109–114; Ев ге ний Не ми ров ский, 
Окс форд ский зкэ ем пляр ве не ци ан ско го ѡфичѥсветедиеве
марие 1512 го да, Slo vo 41–43 (1991–1993), 242–243.

3 Ми ха и ло Ди нић, Три до ку мен та, 112.
4 Исто, 113.
5 Исто, 113.
6 Дру го из да ње Срп ског мо ли тве ни ка штам па но је у 

Ве не ци ји 1571. го ди не – в. Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли
тве ник, XXI–XXIII.

7 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник, XII; Ев ге ний 
Не ми ров ский, Окс фордский зкэ ем пляр, 243.

8 Ев ге ний Не ми ров ский, Окс фордский зкэ ем пляр, 245.
9 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник, 1–142.
10 Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка од г. 

1512, Глас СКА CLXXVI (1938), 171–239.
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– ис пред во ка ла /о/ до би је ног од со нан та 
/л/ на кра ју сло га (исьпѡвидио 12.4, хотио 
64.16, на погибио 83.6, прѥневолио се 89.8, 
повелио 102’.3, жѹдиоськога 133.5);
– ис пред со нан та /л/ ко ме сле ди кон ти ну-
ант ја та (билиегь 13’.5, 134.2), где се ве-
ро ват но ра ди о ме ђу сло гов ној ди си ми ла-
ци ји;14

– спо ра дич но у фи нал ној по зи ци ји код при-
ло га (ѡвьди 20.6 на спрам иньдѥ 95’.14, гдѥ 
16.12), где ика ви зам мо же би ти усло вљен 
спо је ви ма ти па ов ди је;
2) Ана ло шки усло вље ни ика ви зми сре ћу се:
– у да ти ву (к правои покори 93.13) и ло ка-
ти ву јед ни не (ѹ сили твѡиои 49’.11) име-
ни ца ста ре *ā-про ме не угле да њем на од-
го ва ра ју ће име ни це *iā̯-про ме не; 
– спо ра дич но у да ти ву (кланам се теби 12.8, 
приближи се мени 13.2) и ло ка ти ву јед ни-
не (вазьвеселеть се ѡ теби 34.16, сазиђи ѹ 
мени 86.1) лич них за ме ни ца угле да њем на 
од го ва ра ју ће ен кли тич ке фор ме; 
– спо ра дич но у ло ка ти ву мно жи не име ни-
ца ста ре *ŏ-про ме не (ѹ гарьклянихь нихь 
28.15, ва ѥзицихь 28.17, ѹ дьворихь 49’.1, 
ѹ грѥсихь 120’.12) угле да њем на име ни це 
*iŏ̯-про ме не; 
– спо ра дич но у ин стру мен та лу јед ни не 
(ѹзьврађашь намь светимь порођенѥмь 
29.15), ге ни ти ву (благосьлѡвите дѹси и дѹ
ше праведнихь г|д|на 26’.14, како говѡриль 
ѥсть ѹсьти светихь 29’.16), да ти ву (пѥсань 
свимь светимь неговим синовомь 27’.18), 
ин стру мен та лу ([свезати] рѹчьними ѡкѡ
вьми железьними 28’.2) и ло ка ти ву мно жи-
не (хвалите г|д|на ва сьветихь негѡвихь 
28’.5) твр де за ме нич ко-при дев ске про ме не 
му шко га и сред ње га ро да пре ма од го ва ра-
ју ћим об ли ци ма ме ке про ме не;

ни је при клад но при пре ма ти обим ни је сту ди је 
(што би син так сич ка или лек си ко ло шка ана ли за 
сва ка ко из и ски ва ла), за ову при ли ку се да је пре-
глед фо но ло шког си сте ма Срп ског мо ли тве ни ка 
пре ма те о риј ско-ме то до ло шким прин ци пи ма ко је 
је по ста вио Па вле Ивић за по тре бе фо но ло шког 
опи са срп ских го во ра об у хва ће них Оп ште сло
вен ским лин гви стич ким атла сом.11 Ти ме се 
струк ту рал ним при сту пом ар гу мен ту је утвр ђе на 
ди ја ле кат ска и је зич ка при пад ност Срп ског мо
ли тве ни ка, али и обра зла же Ре ше та ров из бор 
на сло ва за овај спо ме ник, уте ме љен из ме ђу оста-
лог и на све сти ње го вих из да ва ча, Ду бров чанâ 
Фран че ска Рат ко ва Ми ца ло ви ћа, Пе тра Ђу ро ва 
Шу ши ћа, те ње го ва оца Ђу ра Шу ши ћа да су пу-
бли ко ва ли књи гу „in lit te ra et idi o ma te Ser vi a no” 
да би је про да ва ли „hic Ragusij et in par ti bus Se-
ruie”. Гра ђа је екс цер пи ра на из па ри ског при мер ка 
пр вог из да ња, раз у ме се уз осло нац на по ме ну та 
Ре ше та ро ва фо нет ска ис тра жи ва ња.

2. во ка ли зам. Во кал ски си стем Срп ског мо
ли тве ни ка чи ни пет кла сич них во ка ла и два 
диф тон га /и ͡е/, /у ͡о/, при че му дру ги по ка зу је ја сну 
тен ден ци ју ка мо ноф тон ги за ци ји, што би се мо-
гло пред ста ви ти сле де ћим во кал ским тро у глом: 

и у
и ͡е у ͡о

е о
а

Функ ци ју си ла бе ме има ло је и во кал но //. 
О фо но ло шком ста ту су и фо нет ској при ро ди по-
је ди них во кал ских фо не ма мо гу ће је из во ди ти 
са мо ин ди рект не за кључ ке, и то 1) на осно ву сте-
пе на до след но сти ди ја хро ниј ске ве зе с од го ва ра-
ју ћим во ка лом из ис хо ди шног си сте ма, до би је ног 
на кон пр ве ета пе раз во ја срп ског во ка ли зма,12 2) 
на осно ву ефе ка та ко ји да та је ди ни ца иза зи ва у 
син таг мат ским ни зо ви ма и 3) на осно ву ста ту са 
ко ји та је ди ни ца има у хро но ло шки и про стор но 
бли ским спо ме ни ци ма.

Си ла бе ме /а/, /е/, /о/, /и/, /у/ и // во де по ре кло 
пр вен стве но од иден тич них је ди ни ца ис хо ди-
шног си сте ма, што не тре ба по себ но илу стро ва-
ти. У исто риј ско фо но ло шком сми слу зна чај но 
је, ме ђу тим, ис та ћи сво ђе ње јед не фо но ло шке 
је ди ни це на дру гу. Та кве про ме не пред ста вље не 
су ди ја хро ним из во дом.

и ⇐ ѣ 1) Икав ска ре флек са ци ја ја та фо но ло шки 
је усло вље на:
– ис пред па ла тал ног со нан та /ј/ (лѹбавью 
гриянья 76’.15,13 сви кои сиють 122’.8);

11 Па вле Ивић, Рас пра ве, сту ди је, члан ци. 1. О фо но ло
ги ји, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1998, 599–710.

12 Уп. Па вле Ивић, Рас пра ве, 345, 615. О по ре клу фо но-
ло шких је ди ни ца ис хо ди шног си сте ма в. исто, 617–618, с тим 
што тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да су у срп ском, тј. што кав-
ском ис хо ди шном си сте му из вр ше не пред и сто риј ске про ме не 
/ę/ > /e/ и /о̨/ > /у/, на ко ји ма се не тре ба по себ но за др жа ва ти.

13 У Срп ском мо ли тве ни ку уме сто гри я нья пи ше при-
я нья, што је по М. Ре ше та ру гре шка – уп. Ми лан Ре ше тар, 
Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 189. У ова квом фо нет ском 
окру же њу оче ки ван је фо но ло шки ика ви зам, ка ко то по ка-
зу ју тек сто ви М. Др жи ћа, на при мер: ko xi uh ko ie grie 12’.9 
Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se e di ver si, tol ti dal la Ko me die 
di Ma ri no Dar scich [фо то граф ски сним ци пре пи са из сре ди не 
XVI ве ка чу ва ју се у На род ној би бли о те ци Че шке ре пу бли ке 
у Пра гу под сиг на ту ром M. III. 8]. 

14 Уп. Ми тар Пе ши кан, Ста ро цр но гор ски сред њо ка
тун ски и ље шан ски го во ри, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник 
XV (1965), 105.
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31’.11), дѣл- (по не ди е ль ни кь 17.9, не дѥ лѹ 
17.8, ра зь ди е ле нь и е мь 72.7), дѣт- (ди ѥ ти
ђь ци 48’.15, дѥ ти ђа 52.17, дѥ ти ђь ци 63’.1), 
ждрѣб- (ждри е би 42’.1), же лѣ- (же ли е
ле 102’.14, же лѥ ли 97’.7), звѣзд- (зви е зь
де 17’.2, зви е зьд но мь 24.11), зрѣ- (зри е ти 
107.9, при зь ри е ти 119.6), ко лѣн- (кѡ лѥ
на 49’.5), крѣп- (кри е па кь 19’.10, крѥ па кь 
106.2, кри е по стью 23.13, крѥ по стью 58’.16, 
окрѥ пи 135.15), лѣв- (ли е ва 48’.14, ли ѥ ва 
49.13), лѣз- (изь ли е зе нью 13.10, ѹли е зе шь 
13.14), лѣп- (ли е па 35.9, лѥ па 29.1, ли е пѡ та 
17.14, лѥ пѡ тѹ 23’.10), лѣ  пи- (при ли е пи ше 
110’.1), лѣт- (ли е та 122’.10, лѥ та 16.15), 
млѣк- (мли е ко 108.7, млѥ ко са ць 55.16), 
мѣр- (бе зь ми е рь нѡ 131’.3, за мѥ рао 112.17, 
изь мѥ ри ти 130.11, сми е рь но 131.5, смѥ рь не 
121.2), мѣ сец- (мѥ сец 1.1, ми ѥ сець 16’.13), 
мѣст- (ми е сь тѡ 74’.3, мѥ сь то 107’.15), плѣн- 
(пли е нь 34.5), пѣв- (при пи е ва мь 106.15), 
пѣ сьн- (пи е са нь ца 44’.9, пѥ са нь ца 29.9), рѣз- 
(обрѥ за ньѥ 1.6, при рѥ за нь 123.13), рѣк- (ри
е ке 23.18), рѣч- (ри е чи 18.9, рѥ чи 129’.17), 
дрѣш- (одрѥ ши 51’.11, ра зь дрѥ ши 87’.17, 
дри е ши ть 101’.2), свѣд- (сви е доч тво 38’.8, 
свѥ до ча сь тво 18’.3, свѥ до ка 129.3), свѣт- 
(сви е ть 16’.17, свѥ ть 120.8, свѥ то вь ни е хь 
98.6), свѣт- (сви е ть ла 18’.7, про сви е ть ли 
25.7, про свѥ ть ли 108’.3, свѥ тло сть 51’.15), 
слѣд- (сли е ди 47.13, слѥ ди 15’.4, на слѥ ди
ть 110.3, сли е ди ти 77.6), слѣп- (сли е пи мь 
51’.6, сли е пь це 101’.3), снѣг- (сни е гь 27’.5, 
сь ни е зи 26.11), спѣ- (по спи е ши се 23.4, по
сь пѥ ши 15.13), срѣд- (сри е дѹ 2’.13, по сь рѥ дь 
114’.5, ѹсь рѥ дь 138.12, сри е то ста се 34’.7), 
стрѣл- (стри е ле 45’.11), ста рѣ- (оста рѥ ше 
83.3), сѣд- (си е де ђи 12’.14, сѥ ди 48.10), сѣм- 
(безь сѥ ме на 71.18, си ѥ ме на 45.15), сѣн- (си
е но 86’.18), сѣн- (сѥ нь 112’.13, сѥ ни 108’.13, 
си е нью 130.5), тр пѣ- (тарь пи евь тарь пи ехь 
114.1), трѣб- (три е бо ва ше 129’.16, по три е бь
но 83.14), тѣл- (ти е ла 52’.17, тѥ ла 7.8), тѣ
сьн- (ти е сь не 133.3), тѣх- (ти е ше ђи 128’.12, 
ѹти е ши ти 132.12, ѹти е шио 132.1, ѹтѥ ши
ла 108’.15), умѣ- (ра зѹ мѥ 18’.15, ра зѹ ми е ва 
115’.3), хлѣб- (хли е бь 45’.7, хлѥ бь 116.9), 
х(о)тѣ- (по хо ти е ньѥ 50.16, хо тѥ ти 86.16), 
цвѣт- (цви е ть 63’.15), цѣл- (ись цѥ ли 115’.14, 

– у ко ре ну гла го ла вѣ  дѣ  ти ана ло шким 
угле да њем на гла гол ви дѣ ти (исьпѡви
дио 12.4, исьпѡвидѥньѥ 129’.2);
– у ин фи ни тив ној осно ви гла го ла чи ја се 
пре зент ска осно ва за вр ша ва на во кал /и/ 
(благоволише 87’.3, тарпити 55.1, притарь
пила ѥсть 128’.7);
– у пре фик су при- до би је ном од прѣ- угле-
да њем на при мар ни пре фикс при- (при
о браженьѥ 1’.18, прибиваньѥ 35’.5 пре ма 
прѥбиваеть 35.2, присьтѡли 38’.10 пре ма 
приесьтоли 39.6 и сл.);
3) На по кон, ја вља ју се и лек сич ки ика ви-
зми ме ха нич ки пре у зе ти из пред ло шка (ва 
викь вика 27’.2, липота 58.5, чривѡ 72.12 
и сл.).

и ⇐ е 1) Спо ра дич но се у по су ђе ни ца ма ро ман ско 
/е/ за тва ра у срп ско /и/: (диликано [итал. 
de li ca to] 128’.15, кѡмьплита [лат. com ple ta] 
54.1).15

и ͡е ⇐ ѣ  1) Диф тон шки раз вој ста рог за тво ре ног 
/e ̣/ као кон ти ну ан та ја та ре ги стро ван је у 
сле де ћим ста ро срп ским ко рен ским мор-
фе ма ма:16 бо лѣз- (болиезань 134.15, бо
лѥ зань 106.9, болиезни 119’.7, болѥзь ни 
99.12, бо лѥ жь ни ви 50.10), бо лѣст- (бо лѥ
сьти 115’.10), бѣг- (при бѥ го хь 89’.7, по бѥ гь нѹ 
113.11), бѣд- (би е де 99.13), бѣл- (би е ле 15’.1, 
ѹби е лѹ се 85’.13, ѹбѥ ли шь 120’.18), бѣ лѣг- 
(би ли е гь 13’.5, би ли е ге 137.1), бе сѣд- (бе
сѥ де 18.9, бе си е да 50’.14), ви дѣ- (ви ди е ти 
се 102’.7, ви дѥ ти 87’.8, не ви ди е нья 110’.6, 
не ви дѥ не 92.18, ви ди е нихь и не ви дѥ нихь 
130.4), врѣд- (ври е дь на 13’.1, врѥ дь не 12.1, 
ѹври е ди шь 68.11), врѣ ме (ври е ме 33.1, врѥ ме 
16’.14, ври е ме на 76’.11, врѥ ме на 65.3), вѣд- 
(за пѡ ви е дь 18’.6, за по вѥ ди 133’.5, ись по ви
е да нью 24.2, ись по вѥ да ньѥ 60’.3, ись по ви е
да ти 49’.7, ись по вѥ да и те 62.4, при по ви е да ше 
29.6, при по вѥ да ше 79.17), вѣк- (ви екь 18’.9, 
вѥкь 16’.6, ви е чь на 29.11), вѣ ньц- (ви е наць 
122’.9), вѣр- (ви ер ни е мь 31’.15, ви ер нѹ 18’.4), 
вѣст- (на ви е сти 18.8, на ви е щ е ньѥ 3’.12, на
вѥ щѹ ю ђи 31.2), вѣт- (за вѥ ть 30.4, сь вѥ ть 
48.17, свѥ то ва нья 97.6), гнѣв- (гни е вь 54.4, 
гнѥ вь 113’.1, прѡг ни ѥ ва е ть 42.2), го рѣ- (не
и зь го ри е лѹ 71’.8), грѣх- (гри е хь 85’.2, грѥ хь 
107’.8, гри е шь ни ци 54’.1, грѥ шь ни ка 12’.18, 
са гри е ши хь 106’.12, са грѥ ши хь 108’.1), дрѣв- 
(дри е ва 27’.8), дрѣм- (ва дри е мь лет 38.7, 
ѹзь дри ѥ мь ле ть 38.6), дѣв- (ди е ва 1’.10, 
дѥ ва 2’.4, ди е вь ства 39’.2, дѥ ви це 25’.8), 
дѣл- (ди е лѡ 132’.3, дѥ ло 97’.13, дѥ ла нья 

15 Уп. Žarko Muljačić, Dal mat ski ele men ti u mletački pi
sa nim dubrovačkim do ku men ti ma XIV st. Pri log ra gu zej skoj 
di ja kro noj fo no lo gi ji i dal mat skomletačkoj kon ver gen ci ji, Rad 
JAZU 327 (1962), 308–310.

16 Из дво је ни ко ре ни ни су пра сло вен ске ре кон струк ци је 
већ мор фе ме до би је не на кон пред и сто риј ских фо но ло шких 
про ме на на срп ском је зич ком про сто ру.
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при би ва ю ть ѹ ко нь цѥ хь 122.17) угле да њем 
на име ни це *о̆-про ме не;
– спо ра дич но у ин стру мен та лу јед ни не 
(спа се мо се  исѹ ка рь сто мь г|д|но мь на ши
емь 46’.18, сѥ ди ни ти се  с на и ви ши ни е мь 
ко рѡ мь 138’.4), ге ни ти ву (не оже стѡч ни те 
сарь даць ва ши е хь 16.10, ви ди мь не бе са дѥ
ла пар ста тво и е хь 17’.1, сь то пе но гѹѹ мо
ѥхь 112.18), да ти ву (пѡ даи на мь ра бо мь 
тво и ѥ мь 52’.14, ми рь твои даи на ши емь 
ври е ме номь 31’.8), ин стру мен та лу (оть во
ри ми ло сть са оци на ши е ми 30.3, сѹ за ми 
мо ѥ ми ... по лию 82’.3, ѥзи ци сво ѥ ми хин бѹ 
чи на хѹ 103’.17) и ло ка ти ву мно жи не (изь
ли та ѥ ми ло сть ѹ ѹсти е хь тво ѥ хь 20.3, 
ние ми ра ѹ ко сь те хь мо и е хь 83’.18, ако ѥсть 
не пра вь да ѹ рѹ ка хь мо и е хь 105.17) ме ке 
за ме нич ко-при дев ске про ме не му шко га и 
сред ње га ро да пре ма од го ва ра ју ћим об ли-
ци ма твр де про ме не.

и ͡е ⇐ e 1) У ко рен ској мор фе ми ко рен- ети мо ло-
шко /e/ пре ла зи у се кун дар но /ѣ/, па по-
том на срп ском ју го за па ду у диф тонг /и ͡е/ 
(кѡ ри е нь 71’.11, ѹкѡ ри е ни хь 21.4, на спрам 
ко ре на 69.3, кѡ ре ньѥ 20’.8).19

2) Под ути ца јем ве не ци јан ског ад стра та 
и(ли) дал мат ског суп стра та мо гло је до ћи 
до по ја ве се кун дар ног ја та пред со нан том 
/р/ од во ка ла /e/, чак и у за тво ре ном сло гу, 
што је по твр ђе но са мо у по су ђе ни ци лат. 
ter tia (ти е рь чѹ 69’.4, тѥ рь чѹ 99’.11).

е ⇐ ѣ 1) Крат ко јат иза со нан та /р/ спо ра дич но 
пре ла зи у во кал /е/ (вре ме нь 36.9, зго ре щ и ми 
37’.10, оба стре ть 83’.8, сре те ньѥ 18.17).
2) Екав ски ре флекс ја та ја вља се и у пре-
фик су нѣ- као ини ци јал ном сег мен ту нео д-
ре ђе них за ме нич ких при ло га (не ка да 105.9 
по ред ни е ка да 84’.14),
3) На по кон, и Срп ски мо ли тве ник зна за 
из ве стан број лек сич ких ека ви за ма (бо ле
жь ни ви 45’.7, же ле зь ни ми 28’.2, за се де нью 
137.3, све ть лѡ сть 75.12, те лес 33.10, те ле сь 
37.11, 44’.12, 55’.4, хле бь 50.10).

ис ци е ли 115’.2), цѣн- (при е ци е не на 48’.12), 
чло вѣк- (чло ви е кь 17’.3, чло вѥкь 46.8, чло
ви е ча ско мѹ 39’.4), чрѣв- (чри е ва 48’.1).
2) Иден ти чан раз вој ре ги стро ван је и у пре-
фик су прѣ- (при е би ва 49.5, прѥ би ва ти 49.10, 
при е ви ше 25’.17, при е мѹ дри 29.12, при е сьто лѥ 
2’.9, прѥ сто ла 61.14, прѥ чи сте 33.11, при е чи
сь те 44’.12), те у пред ло зи ма прѣд (при е дь 
129.18, прѥ дь 117’.10), прѣз (прѥ за 15.3), 
прѣ ма (при ѥ ма 50’.17).
3) Диф тон шки кон ти ну ант ја та чу ва ју и 
на ста вач ке мор фе ме:
– у да ти ву (пѡ кла нам се те бие 74.16, к ме
ние при де 101.1, ѡ|д|ь го во рим те бѥ 113’.7) и 
ло ка ти ву јед ни не (ѹ те бие се сва рь ши 97.14, 
ствѡ ри ѹ ме ние 121.5, ка пла не ось та не ѹ 
те бѥ 135’.14) лич них за ме ни ца;
– у ло ка ти ву мно жи не име ни ца ста ре 
*о̆-про ме не (ѹ пса ль ми е хь 15’.12, ѹ ѹсти е хь 
20.4, пѡ но ви пѡ ѹдѥ хь мѡ и хь 121.6);
– у ин стру мен та лу јед ни не (бла же на не
бе ськи е мь пѡ сь лом пѹ на дѹ хо мь све ти е мь 
17.1, при дь при ша сть ѥ мь г|д|нно вѥ мь 63.8, 
с чи сь тѥ мь тѥ ло мь слѹ жи мо 97.16), ге ни ти-
ву (до сь тѡ я нѥ мь ... сви е хь све ти е хь 20.10, 
ко на ць зе мь ле и мо рь сци е хь дли на 122.11, 
пѡ да не га ѹ рѹ ке не при я те ль не го вѥ хь 
95’.2), да ти ву (мѡ ли ть ва ври е дь на ѡни
е ми 13’.1, сьла ва сия ѥсть свѥ мь све ти е мь 
не го ви емь 28’.4, к не во ль ни е мь гри е шни комь 
по ка заѡ ѥси 131’.5), ин стру мен та лу (до и ла 
ѥси не га све ти е ми прь си 29.13, ми ло сти бо
га на ше га ки е ми на сь по хо ди 30.16, кра лѹ 
на да сь вѥ ми све тѥ ми 135.15) и ло ка ти ву 
мно жи не (бѥ хѹ ѹ мѹ ка хь та мь ни е хь 120.1, 
ѹ сь мар ть нѥ хь грѥ си хь биѡ 137.14) твр де 
за ме нич ко-при дев ске про ме не му шко га и 
сред ње га ро да;
– у имперфекту глагола I (идиехѹ 45.14, 
иед ѥхѹ 87.11, кѹниехѹ 87.10), односно II Бе-
ли ће ве врсте (зовѥх 83.4), те код глагола 
бити (бѥхѹ 120.1, биехѹ 49’.1).

и ͡е ⇐ и 1) Ве ро ват но под ути ца јем ве не ци јан ског 
ад стра та и(ли) дал мат ског суп стра та фо-
нет ска се квен ца [ӣр] фа кул та тив но пре-
ла зи у [и ͡ер] (пьсаль ти е ри 28’.12,17 пась тѥ рѹ 
12’.1718 на спрам псаль ти ри 28.9, пась ти ра 
123.13).
2) Кон ти ну ант ја та ана ло шки се мо гао ши-
ри ти и на на ста вач ке мор фе ме ис ти ску ју ћи 
при мар но /и/:
– спо ра дич но у ло ка ти ву мно жи не име-
ни ца ста ре *iо̯̆-про ме не (на мо ри е хь ѡсь
но вао ю 19.14, ѹкра ше на ѹ по ли ѥ хь 21’.7, 

17 Уп. стсл. псалътрь – Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла-
го ва (ред.), Ста ро сла вян ский сло ва рь (по ру ко пи сям X–XI 
ве ков), Мо сква, 1994, 556. Ју го за пад но срп ско пса ль ти е рь 
мо гло је би ти из во ђе но од грч ког ψαλτήριον, или ла тин ског 
psal te ri um.

18 Уп. стсл. пастрь – Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла-
го ва, Ста ро сла вян ский сло ва рь, 443.

19 Пра сло вен ски лик се ре кон стру и ше као *korenь – 
уп. Олег Тру ба чев (отв. ред.), Этимологический словарь 
славянских языков. Праславянский лексический фонд. 
Выпуск 11: *konьcь–*kotьna(ja), Мо сква 1984, 62–65.
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о ⇐ -л(-) 1) Со нант /л/ на кра ју сло га по пра ви лу 
пре ла зи у во кал /o/:
– у срп ским ре чи ма (ве о ма 105.3, ве о ми 
60.18, даѡ 43’.8, дио 75.17, из вео 119’.2, ись
пѡ ви дио 12.4, маѡ 113.6, пе пеѡ 50’.15, пе
ча о на 117.1, при о нѹ ше 87.3, прѡ гь наѡ 89.5, 
спо ме нѹо 52.18, тка о ца 123.14 и сл.);
– у по су ђе ни ца ма (ань ђе ѡ сь ка 129’.10, апо
сьтѡ 6.16, априо 4.2, дя вао 79’.16, ка пи тѹѡ 
69’.1, па ваѡ 6.12, па каѡ 12’.8, те мь пао 79.1, 
ѡта рь 121’.12).

у ͡о ⇐ л̥ 1) Во кал но /л̥/ спо ра дич но се ре флек ту је 
у диф тонг у ͡о:
– че сто уко ли ко је /л̥/ би ло ду го (изь дѹ о бе 
106.10, мѹ о ньѥ 26.14, обѹ о кѹ 119.2, ѡбѹ
ѡ ко ше 122’.13, пѹ о кь 87’.12, 94.4, пѹ о ка 
105’.10, пѹ о кѹ 28.10, 93’.8, 15’.16, 96’.9, пѹ
о ко мь 105’.12, пѹ о ко вь 29’.15, пѹ о ть 110’.15,21 
ѡ|д|ь сѹ о за 99’.4, сѹ он це 26.13, хѹ о ми 26.18, 
27.8 и сл.) и 
– ре ђе уко ли ко је /л̥/ би ло крат ко (вѹ о нѹ 
50.15, жѹ о чи 65’.10, обѹ ѡ че нь 75.14,22 пѹ о
на 63.16, пѹ о ти 107.6, пѹ о те ни 107’.3, сѹ о зе 
116’.11).

у ⇐ л̥	 1) Во кал но /л̥/ мо гло се ре флек то ва ти у 
во кал /у/:
– че сто уко ли ко је /л̥/ би ло крат ко (вѹ хо вь
на 103’.7, дѹ би на 54’.14, дѹ бо ки 133’.8, дѹ го 
130’.3, дѹ го тѹ 23.8, жѹ чи 12.16, изь мѹ зао 
108.7,23 ис пѹ не нью 42’.15, ис пѹ не нѥ 60’.17, 
ись пѹ не на 71’.3, ись пѹ ни 24’.8, ись пѹ ни ли 
41’.11, ись пѹ ни ть 48’.6, кѹ не 19’.2, кѹ ни е хѹ 
87.10, кѹ нѹ ть 25.4, мѹ че ни 6’.2, мѹ че ни кь 
2’.5, мѹ че нь 74.16, мѹ че ньѥ 92’.14, на пѹ
не ни е хь 35’.7, на пѹ не нь ѥ мь 39’.3, на пѹ ни 
112’.11, на пѹ ни ла 84.9, по жѹ ди е ньѥ 132’.2, 
по жѹ дѥ но мѹ 134’.2, по пѹ зь нѹ тья 99’.5, пѹ на 
15.4, пѹ нѹ 134’.3, пѹ ти 84.10, сѹ зе 136.4, 
сѹ за ми 45.13, ѹпѹ ђе нья 92’.8 и сл.) и 
– ре ђе уко ли ко је /л̥/ би ло ду го (дѹ жь на 
80’.6, жѹ де ђе 80.9, жѹ ди шь 80.8, жѹ дѥ ни 
113.7, ись пѹ на ю ђе 76’.5, мѹ ньѥ 61.17, мѹ чах 
83.3, ѡбѹ че 23.11, обѹ че нь 129.10, пѹ ко вь 
56.6, пѹ ть 134.9, свѹ че нь 129.9, свѹ че ньѥ 
98.7, сѹ нь це 21.17, сѹ нь ци 18.12).

а ⇐ ǝ 1) Во кал /а/ по ти че од ста ро срп ског /ǝ/:
– у ко ре ну ре чи (бе зь да нь 133’.8, ва сь 34.8, 
даждь 71’.3, да нь 20.2, ла жь 103.6, мачь 
106.4, при ша дь 64’.13, ѹша дь 66’.4, таи 16.1, 
16.5, та мь на 37’.13, ча сть на 29.2, ча стью 
17’.7 и сл.);
– у су фик си ма -ан- (бо лѥ за нь 84’.18, ди
ва нь 23’.5, же да нь 132.18, не по рѡ ча нь 19.1, 
си ла нь 19’.11, стра ша нь 60.18 и сл.), -ак- 
(кри е па кь 19’.10, че тва рь та кь 17’.9, те жа кь 
106’.16, сла да кь 109’.9, пе та кь 57.6, по че та кь 
15.15 и сл.), -ац- (ви е на ць 122’.9, же те ла ць 
54’.8, ко на ць 122.11, мла дѥ на ць 1.9, сѹ да ць 
106.1, ть вѡ ра ць 20’.5, яга на ць 71’.17 и сл.);
– у пре фик су са- (са зь да те ль 20’.4);
– у пред ло зи ма ка (ка мь ние 101.2) и са 
(са кне зи 49.9, са мьномь 13.15); 
– у по зи ци ја ма где је се кун дар но ста ро-
срп ско /ǝ/ на ста ло као сред ство раз би ја ња 
фи нал не су гла снич ке гру пе са ста вље не од 
оп стру ен та и со нан та на кон гу бље ња крај-
њег по лу гла сни ка (ва рь гао 87.14, вѥ та рь 
112’.4, дми та рь 9’.13, ога нь 61.15, па вао 1.14, 
па каѡ 12’.8, пе та рь 6’.16, ре као 134’.14, се да мь 
79.13, ѥса мь 21.2 и сл.).

а ⇐ ø 1) Се кун дар ним во ка лом /а/ у ре чи ма стра-
ног по ре кла раз би ја ју се фи нал не су гла-
снич ке гру пе (ве ра сь [ver sus] 15.5, ба рь на
ра дь [Ber nar dus] 7’.7, лѹ на ра дь [Le o nar dus] 
10.11 и сл.).
2) Во кал /а/ ја вља се као кон ти ну ант сла бог 
по лу гла сни ка из гу бље ног у пред и сто риј-
ском пе ри о ду раз во ја срп ског је зи ка:
– у слу ча је ви ма ана ло шког ши ре ња осно ве 
с ја ким по лу гла сни ком, чи ме су укла ња-
не ви шеч ла не кон со нант ске гру пе (да нась 
16.9, зма ѥ ве 27’.4, ла жи ва 114.12, та щ и ни 
19’.1 и сл.);
– у су фик си ма аств (ве ли ча ства 55’.13, 
ота ча ства 60’.6, мь но жа ствѹ 104.2) и аск 
(ди ви ча ска 16’.15, чло ви е ча ско мѹ 39’.4);
– у пре фик су са- упр кос гу бље њу сла бог 
по лу гла сни ка (са би ра 54’.9, са бо ри ща 102.12, 
са кри хь 114’.9, са тво ри 99’.2, са хьра ни 12’.18 и 
сл.), по го то во уко ли ко осно ва по чи ње фри ка-
ти вом (са же же мь 59.12, са зи ђе ть 45’.1 и сл.).20

– у пред ло зи ма са (са оце мь 17.5, са ве се
льѥ мь 23’.15, са юно та ми 27’.13, и сл.) и ка 
(ка по мо ђи 23.4, ка абра мѹ 30.5, ка иези
кѹ 37’.8 и сл.) и у слу ча је ви ма ка да они 
као про кли ти ке ни су чу ва ли по лу гла сник, 
што је по не кад мо ти ви са но из бе га ва њем 
ге ми нат ских спо је ва (са сѹ за ми 45.13, ка 
гѡ сь пѡ ди нѹ 69’.7).

20 Во кал /а/ ја вља се и у пре фик си ма ко ји ни су са др жа ли 
по лу гла сник (иза бра но [стсл. из бь ра ти] 18.3, иза гна нь [стсл. 
из гъ на ти] 135’.2, ра за пь ни [стсл. рас пѧ ти] 75.16 и сл.).

21 У ду бро вач ком го во ру ак це нат је био пут̑, пут̏и – уп. 
Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 195.

22 У ду бро вач ком го во ру ак це нат је био обу ̀чен, пре ма 
Ми ла ну Ре ше та ру, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 195.
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Све фо но ло шке је ди ни це кон со нант ског си-
сте ма во де по ре кло пр вен стве но од иден тич них 
је ди ни ца ис хо ди шног си сте ма, што ни је по треб-
но по себ но илу стро ва ти. Исто риј ско фо но ло шки 
зна чај има, ме ђу тим, про ме на јед не фо но ло шке 
је ди ни це и(ли) фо нет ског ни за у дру гу фо но-
ло шку је ди ни цу, што се пре до ча ва ди ја хро ним 
из во дом. 

р ⇐ р’ 1) У Срп ском мо ли тве ни ку не ма по у зда-
них ор то граф ских тра го ва чу ва ња па ла-
тал ног со нан та /р’/, што би упу ћи ва ло на 
ње го во јед на че ње с не па ла тал ним /р/ (бѹ
ра нь 27’.6, ла за ра 107’.12, мо ре 62’.9, отво ре нь 
103’.16, па сь ти ра 123.13, ство ре на 29.17, ца рѹ 
103.5,29 це са ра 29.18 и сл.).

у ⇐	о 1) Адап та ци јом по су ђе ни ца ро ман ско (ве-
не ци јан ско или дал мат ско) /о/ спо ра дич-
но се за тва ра у срп ско /у/ (де во ци ѹ нѡ мь 
[и тал. de vo zi o ne] 76’.12, док тѹр [и тал. dot
to re] 8’.17, ѡкь тѹ ба рь [ot to bre] 9’.1, ѡрь сѹ ла 
[и тал. Or so la] 9’.8).24

На ве де не про ме не ре зул ти ра ле су фор ми-
ра њем ста бил ног во кал ског тро у гла у ко ме је 
сва ка си ла бе ма пред ње га ре да има ла од го ва ра-
ју ћи пар њак зад ње га ре да (/и/ ~ /у/, /и ͡е/ ~ /у ͡о/, 
/е/ ~ /о/). Ипак, у вре ме на стан ка Срп ског мо
ли тве ни ка овај се си стем по чи ње оси па ти – за 
раз ли ку од ста бил но по зи ци о ни ра ног диф тон га 
/и ͡е/ ње гов зад њи пар њак /у ͡о/ по чет ком XVI сто-
ле ћа ула зи у за вр шну фа зу мо ноф тон ги за ци је. 
На и ме, си ла бе ма /у ͡о/, на ста ла диф тон ги за ци-
јом ста ри јег за тво ре ног /о̣/ као кон ти ну ан та /л̥ / 
ка ко би се обез бе ди ла ње го ва фо но ло шка по-
себ ност у по зи ци ји из ме ђу ви со ког /у/ и сред-
њо ви ског /о/,25 мо ноф тон ги зу је се аси ми ла ци јом 
дру ге отво ре ни је ком по нен те пре ма пр вој за-
тво ре ни јој да ју ћи за тво рен ре зул тат, тј. во кал 
/у/. Тај се про цес пр во де ша ва под крат ко ћом, 
а по том и под ду жи ном.26 Диф тон шко /и ͡е/ као 
кон ти ну ант за тво ре ног /е ̣/, тј. ста ро срп ског ја та 
би ло је знат но ви тал ни је од диф тон шког /у ͡о/ 
ве ро ват но због ви ше уче ста ло сти ја та у од но су 
на во кал но /л̥/. Мо ноф тон ги за ци јом зад њег /у ͡о/ 
ре ме ти се си стем ска рав но те жа, што је је дан 
од бит них раз ло га ка сни је пре фо но ло ги за ци је 
пред њег /и ͡е/ под ду жи ном у фо нет ску се квен цу 
[ије], а под крат ко ћом у [je]. У Срп ском мо ли
тве ни ку још увек не ма тра го ва овој по ја ви ни 
на ор то граф ском ни на син таг мат ском пла ну.27 
На и ме, у овом спо ме ни ку и ду го и крат ко /и ͡е/ 
бе ле жи се ди гра мом ѥ, од но сно гра фиј ским 
ком би на ци ја ма иѥ, од но сно ие без ја сних 
огра ни че ња. С дру ге стра не, из два ја њем фо нет-
ске се квен це [je] као кон ти ну ан та крат ког /и ͡е/ 
ство рио би се услов за ре а ли зо ва ње је кав ског 
јо то ва ња, ко је у Срп ском мо ли тве ни ку ни је 
по твр ђе но.

3. кон со нан ти зам. Про ме не срп ског ис хо ди-
шног кон со нан ти зма28 у Срп ском мо ли тве ни ку 
ни су би ле ни при бли жно та ко да ле ко се жне као 
оне у сфе ри во ка ли зма. Кон со нан ти зам фор ми-
ран у пред и сто риј ском пе ри о ду раз во ја срп ско-
га је зи ка из ме њен је у све га три де та ља, и то 
де фо но ло ги за ци јом па ла тал ног со нан та /р’/ и 
ве ро ват ном фо но ло ги за ци јом звуч них афри ка-
та /ѕ/, од но сно /џ/, пре ко ро ман ских по су ђе ни ца. 
Овај би се си стем мо гао пред ста ви ти на сле де ћи 
на чин.

23 У за ви сно сти од то га да ли се ра ди о гла го лу измуз́а
ти или ѝзму сти, што ни је ја сно из кон тек ста, во кал /у/ мо же 
би ти дуг или кра так.

24 Уп. Žarko Muljačić, Dal mat ski ele men ti, 308–310.
25 Уп. Па вле Ивић, Рас пра ве, 384–385.
26 Код Др жи ћа не ма ви ше тра га ста ром диф тон гу /у͡о/ 

– уп. Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se, obu ku 20’.23, puk 27.7, 
sun ɀe 3.5 и сл.

27 Већ у за пи си ма Др жи ће вих тек сто ва из сре ди не XVI 
сто ле ћа има на зна ка де фо но ло ги за ци је диф тон шког кон ти-
ну ан та ду го га ја та на фо нет ску се квен цу [и је]. На и ме, ма да 
се у овим за пи сима кон ти ну ант и ду гог и крат ког ја та по 
пра ви лу бе ле жи гра фиј ском ком би на ци јом ie, из ве сно је 
„да је Д. у до ста ве ли ком бро ју слу ча је ва бро јио ду го – као 
два сло га у сти ху” – Mi lan Rešetar, Je zik Ma ri na Držića, Rad 
JAZU 248 (1933), 134.

28 Уп. Па вле Ивић, Рас пра ве, 309, 615–616. О по ре клу 
фо но ло шких је ди ни ца ис хо ди шног си сте ма в. исто, 618–619, 
с тим што тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да је у срп ском, тј. 
што кав ском ис хо ди шном си сте му из вр ше на пред и сто риј ска 
про ме на /t’/ > /ћ/ (из у зи ма ју ћи гру пу [št’] у ве ћи ни што кав-
ских го во ра) и /d’/ > /ђ/ (из у зи ма ју ћи гру пу [žd’] у ве ћем де лу 
што кав шти не). Срп ски мо ли тве ник по ка зу је при том од ли ке 
ти пич ног ста ро срп ског кон со нан ти зма, бу ду ћи да осим про-
ме не /t’/ > /ћ/ (об ра ђе ньѥ 1’.12, по сь ве ђе на 21.2 и сл.) и /d’/ > /ђ/ 
(гѡ сь по ђи но 3’.12, по ро ђе ньѥ 6’.11, ме ђѹ 18.1, тѹ ђи е хь 18.17 и сл.) 
не ма по у зда не ор то граф ске по твр де за од сту па ње од уоби ча-
је не што кав ске из ме не [št’] у [шт] (ка рь щ е ньѥ 1.11, на ви е щ е ньѥ 
3’.12, прѡ щ е ньѣ 12.6 и сл.). За ре флек са ци ју гру пе [žd’] не ма 
по твр да. Упра во сто га Ре ше тар ис ти че да је „ме ђу ста рим 
ду бров. спо ме ни ци ма, М[о ли тве ни]к нај кон зе квент ни ји у по-
гле ду (при мар ног) гла са ђ” – Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског 
Мо ли тве ни ка, 197.

29 „Ме ки па де жни на став ци или су фик си за твор бу ре чи 
не мо ра ју иш че зну ти у слу ча ју гу бље ња ме ко ће р” – Па вле 
Ивић, Ве ра Јер ко вић, Пра во пис срп ско хр ват ских ћи рил
ских по ве ља и пи са ма XII и XIII ве ка, Но ви Сад 1981, 66. 
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ѕ ⇐ ʒ 1) При су ство афри ка те /ѕ/ мо же се услов но 
илу стро ва ти ита ли јан ским по су ђе ни ца ма 
у ко ји ма је – по Ре ше та ро вом ми шље њу 
– из го ва ра на ова фо не ма (ла за ра 107’.12, 
на за ь ре ть 66’.1).34

ћ ⇐ јт 1) Су гла снич ка гру па [јт] да је /ћ/ као ре зул-
тат про гре сив ног јо то ва ња (има шь дѡ ђи 
13.13, до ђи хо ђѹ 137.5, ми до пѹ сь ти шь ... 
на ђи 130.7, остаѥ по ђи 117’.17).

ђ ⇐ јд 1) Афри ка та /ђ/ про гре сив ним јо то ва њем 
на ста је од гру пе [јд] (до ђе 113’.6, до ђѹ 134’.2, 
до ђо ше 134’.13, на ђо ше 99.14, на ђе 132.1, по ђе 
76.13, про ђе 132.8, про ђо ше 133’.11).

џ ⇐ ǯ 1) Ало фон ски ста тус [џ] до би ја јед на че њем 
су гла сни ка по звуч но сти као ди стри бу тив-
ном по сле ди цом гу бље ња сла бог по лу гла-
сни ка још у пред и сто риј ском пе ри о ду раз-
во ја срп ског кон со нан ти зма (са рьч бе 34.9, 
сар чь бѹ 34.11, сви дѡ чь бо мь 75.9), да би му 
ста тус фо не ме у Срп ском мо ли тве ни ку 
обез бе збе ди ле ро ман ске по су ђе ни це (же
на рь 1.1, маж 5.1, жѹ нь 6.1, жи ган ть 18.15, 
бри чи да 127.2).35

4. за кљу чак. Струк ту ра во ка ли зма и кон со-
нан ти зма Срп ског мо ли тве ни ка не дво сми сле но 
от кри ва ње го ву вер на ку лар ну при пад ност ис-
точ но хер це го вач ком ди ја лек ту с по чет ка XVI 
сто ле ћа, пре де диф тон ги за ци је, од но сно де фо но-
ло ги за ци је ја та, ко јом ће би ти про ме ње на струк-
ту ра во кал ског тро у гла, и пре ре а ли за ци је но вог 
и је кав ског јо то ва ња, ко ји ма се ства ра ју усло ви 

р ⇐ ж 1) Фо нет ска се квен ца [же] пре ла зи у [ре] 
у ста рој пар ти ку ли же, а по из у зет ку и у 
пре зен ту гла го ла мо ћи (ѥре 16’.5, ни щ ѡ ре 
106’.5, ѹго ди ти не мо ре мѡ 46’.16).

н ⇐ м 1) У по су ђе ни ца ма /м/ спо ра дич но пре ла зи 
у /н/, чак су прот но пра ви лу о јед на че њу су-
гла сни ка по ме сту твор бе (ко нь пли тѹ 65.4, 
се те нь ба рь 8.1, ци нь ба лих 28’.15, щань па но 
138.14).

н ⇐ л 1) У ко ре ну зна мен- на зал но /н/ суп сти-
ту и са но је ли кви дом /л/ (зла ме ньѥ 9.18, 
зла ме нѡ ва на 36.6, зла ме нѹю 36.9, зла ме
но ва ло 118’.14).

њ ⇐ н 1) По Ре ше та ро вом ми шље њу ита ли јан ско 
/н/ пре ла зи у срп ско /њ/ у срп ским из ве-
де ни ца ма од гла го ла man ca re (сма нь ка ше 
86’.15, по ма нь каю 88.14).30

б ⇐ в 1) У име ни ци врѣ  ме ини ци јал но /в/ спо-
ра дич но пре ла зи у /б/ (бри е ме 76’.1, брѥ ме 
84.3, на спрам ври е ме 33.1, врѥ ме на 65.3), 
што се ту ма чи по тен ци ја лом со нан та /р/ 
„да иза зо ве по ја ву оклу зи је у јед ној пр во-
бит ној кон стрик ти ви”.31

ф ⇐ пв 1) При мар но не сло вен ски ла би о ден тал-
ни фри ка тив /ф/ у срп ским ре чи ма мо гао 
је на ста ти аси ми ла ци јом од су гла снич ке 
гру пе [пв] на кон ис па да ња сла бог по лу гла-
сни ка, што је по твр ђе но код гла го ла уфа ти 
и ње го ве из ве де ни це уфа ње (ѹфа ти 101.8, 
ѹфа ю щ и хь 31’.1, ѹфаю 42.13, ѹфаи 117’.5, 
ѹфа нья 55’.14, ѹфа нь ие 76’.3 и сл.).32

ф ⇐ f 1) Ста би лан фо но ло шки ста тус фри ка тив-
ном /ф/ обез бе ђу ју број ни ро ма ни зми (фе
ли чь 1’.1, фре ва рь 2.1, фа ѹ сь тио 2’.2, иозеф 
3’.6, бо ни фа циѡ 5’.1, ѡфи чьѥ 15.1, ань ти
фа ни 17.7, фо нь та но 132.15 и сл.).

д ⇐ ø 1) Су гла снич ка гру па [жр] раз би ја се уба-
ци ва њем оп стру ен та /д/ (ждри е би 42’.1).33

ц ⇐ ч 1) У ста ро срп ској гру пи [чр] фо не ма /ч/ 
спо ра дич но пре ла зи у /ц/ (ца рь во мь 118.12, 
ца рь ле нѹ 75.18).
2) Ро ман ско /ч/ у по су ђе ни ца ма спо ра дич-
но је суп сти ту и са но афри ка том /ц/ под ве-
не ци јан ским ути ца јем (ви нь це нь цио 1’.9, 
лѹ ция 11.17, це ци лия 10’.9, ци на мѡ мь 21’.9, 
фе це [и тал. fec ci a] 114.5 и сл.).

30 Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 206–
207. Уп. Marino Darscich, Stracci di prose, niscto nam ne magn-
ka 21.26.

31 Па вле Ивић, Срп ско хр ват ски ди ја лек ти – њи хо ва 
струк ту ра и раз вој. Пр ва књи га: Оп шта раз ма тра ња и 
што кав ско на реч је, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1994, 142. 
Уп. Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se, bri e me ie ko la vo dit 5.7.

32 Уп. стсл. пъ ва ти – Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла-
го ва, Ста ро сла вян ский сло ва рь, 557.

33 Уп. стсл. жрѣ бии – В. Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. 
Бла го ва, Ста ро сла вян ский сло ва рь, 220–221.

34 В. Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ја ду бро вач ка про за, 
Бео град 1952, 52. Од срп ских ре чи ова би се фо не ма мо жда 
мо гла тра жи ти у лек се ма ма зо ра 35.8 и иезе рѡ 124.1. На и ме, 
у овим ре чи ма афри ка ту /ѕ/ ор то граф ски спе ци фи ку је пре пи-
си вач Др жи ће вих драм ских де ла сре ди ном XVI сто ле ћа – уп. 
Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se, prie ɀo re 15.20, prit k ieɀeru 
3’.28. Фо не ма /ѕ/, и уко ли ко се ја вља у срп ским ре чи ма као 
кон ти ну ант фри ка тив ног /з/, ве за на је, да кле, за по зи ци је у 
ко ји ма је од во ка ла /р/ одво је на јед ним во ка лом – уп. Па вле 
Ивић, Срп ско хр ват ски ди ја лек ти, 142.

35 О фо нет ској вред но сти гра фе ма ж и ч у ро ман ским 
по су ђе ни ци ма в. Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве
ни ка, 205.
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усту па свој део Ко на ва ла с љу ди ма и зе мљи штем 
Ду бров ни ку (за 12 000 ду ка та и го ди шњи три-
бут од 500 пер пе ра), да би им кра јем ма ја 1420. 
го ди не пре пу стио и дру гу по ло ви ну Ко на ва ла 
на сил но пре у зе ту од вла сте о ске по ро ди це Па-
вло ви ћа.40 Ове ет нич ке про ме не до при но си ле су 
и со ци о лин гви стич ким про ме на ма, па сре ди ном 
XV ве ка ра гу зеј ску ва ри јан ту дал мат ског је зи ка 
го во ри са мо вла сте ла и то на ве ћи ма и на су ду.41 
Па ра лел но с про до ром ис точ но хер це го вач ког 
ди ја лек та у Ду бров ник у гра ду се ста би ли зу је 
и на зив lin gua se ru i a na. Свој ис точ но хер це го-
вач ки го вор Ду бров ча ни (укљу чу ју ћи раз у ме 
се и оне Ср бе ко ји су се ши ре њем гра ни ца Ре-
пу бли ке на срп ско окру же ње на шли под ње ним 
су ве ре ни те том) на зи ва ју срп ским је зи ком,42 те 
ни не чу ди што Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић 
и ње го ви по слов ни парт не ри Пе тар Ђур ђев Шу-
шић и Ђу ро Шу шић код ве не ци јан ског штам па ра 
Ђор ђа Ру ско ни ја штам па ју Of fi ci um be a tae Ma ri
ae Vir gi nis „in lit te ra et idi o ma te Ser vi ano”. Овом 
је књи гом ва ља ло за до во љи ти по бо жне по тре бе 
ка то ли ка срп ско га је зи ка „hic Ra gu sij et in par ti
bus Se ru ie”, па и ду хов не по тре бе ет нич ких Ср ба 
ко ји су на кон ши ре ња Ре пу бли ке на област од 
Пе ље шца до Ду бров ни ка и на област Ко на ва ла 
– остав ши без пот по ре свог пра во слав ног све-
штен ства – при хва та ли вер ски иден ти тет гра да 
Све тог Вла ха.43 Овим исто риј ско-по ли тич ким, 
кул ту ро ло шким и је зич ким фак ти ма ср би сти-
ка мо ра при ла зи ти с на уч ном озбиљ но шћу, што 
зна чи да их тре ба раз ма тра ти „без на сто ја ња да 
са да шње друк чи је окол но сти ве штач ки про ји-
ци ра мо у про шлост – а и без по ку ша ја да у име 
не ка да шњи це им пли ци ра мо би ло шта у по гле ду 
сада шњи це”.44 Овим Иви ће вим ре чи ма те шко да 
би се шта мо гло до да ти или од у зе ти.

за ши ре ње си сте ма афри ка та у де лу хер це го-
вач ких го во ра. Осим то га, на осно ву ни за го вор-
них по је ди но сти, ко ји ма се, по пра ви лу, не ме ња 
струк ту ра фо но ло шког си сте ма, али ко је да ју 
спе ци фи чан вер на ку лар ни то на ли тет, ја сно је 
да Срп ски мо ли тве ник ис по ља ва осо бе но сти 
ду бро вач ког го во ра, чи ја је ис точ но хер це го вач ка 
ди ја ле кат ска осно ва бо је на ин тен зив ним ути ца-
јем дал мат ског суп стра та и ита ли јан ског (пр вен-
стве но ве не ци јан ског) ад стра та.36 

Ни је, раз у ме се, ни мо гло би ти дру га чи је бу-
ду ћи да је де ро ма ни за ци ја при мар но дал мат ског 
гра да под Ср ђем те кла упра во под ути ца јем срп-
ског окру же ња. Осла ња ју ћи се на ис тра жи ва ња 
К. Ји ри че ка, И. Син дик под вла чи да је упра во 
же на би ла спо на по сред ством ко је је ду бро вач ко 
за ле ђе по ступ но је зич ки аси ми ло ва ло је дан при-
мар но ро ман ски град, за кљу чу ју ћи да је ме ша ње 
сло вен ског и ро ман ског еле мен та по че ло већ у 
X ве ку, те да вла сте ла у XIII ве ку већ го во ри оба 
је зи ка, да би по сле 1296. го ди не сло вен ски еле-
ме нат над вла дао ро ман ски.37 Је зич ка ср би за ци ја 
гра да ин тен зи ви ра се од XIV сто ле ћа ши ре њем 
гра ни ца Ре пу бли ке Све тог Вла ха на срп ско при-
мор је. Ва ља се под се ти ти чи ње ни це да је краљ 
Ду шан 22. ја ну а ра 1333. го ди не усту пио Ду бров-
ча ни ма це ло при мор је од Сто на до Ду бров ни ка.38 
Уз пла ћа ње од го ва ра ју ће нов ча не на док на де (500 
пер пе ра го ди шњег три бу та) Ду бров ник се оба-
ве зао „да ће до зво ли ти сло бод но бо го слу же ње 
пра во слав ном ста нов ни штву ко је оста је на тој 
те ри то ри ји”, што је вр ло бр зо би ло пре кр ше но.39 
Кра јем дру ге де це ни је XV сто ле ћа број срп ског 
жи вља (да кле, из вор них го вор ни ка ис точ но-
хер це го вач ког ди ја лек та) до дат но се по ве ћа ва 
укљу чи ва њем Ко на ва ла у са став Ре пу бли ке. На-
и ме, Сан даљ Хра нић Ко са ча у ју ну 1419. го ди не 

36 Ро ман ски суп страт, од но сно ад страт мо гао је фо но ло-
шки ста би ли зо ва ти од ре ђе не ало фо не, као што су [ѕ], од но сно 
[џ], али су се слич не по ја ве де ша ва ле и на оста лим де ло ви ма 
срп ског је зич ког про сто ра, под раз ли чи тим је зич ким ути ца ји ма.
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