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Сам на зив cyril li que bo sni a que Ми лан Ре-
ше тар под вр гао је био кри ти ци још 1933. го ди не 
ар гу мен ти ма ко ји су у мно го че му за пе ча ти ли 
оправ да ност ње го ве упо тре бе:

“Вр ло је пак обич на ствар да се наш ско ро пис 
зо ве «бо сан ским пи смом» или «бо сан чи цом», 
што ни је ни ка ко оправ да но, јер он ни ти је 
по стао у Бо сни, ни ти је био на Бо сну огра ни-
чен. Ско ро пис се код Сла ве на нај при је ја вља 
баш код нас и тек доц ни је код Бу га ра и Русâ 
– код нас нај при је у кан це ла ри ји срп ских 
вла да ра, и то већ за вла да ви не Сте фа на Пр-
во вен ча но га [...], па се је ота да да ље пи са ло 
ско ро пи сом у свим на шим кра је ви ма гдје се 
је уоп ће пи са ло ћи ри ли цом, те за то и у Бо сни 
и Хер це го ви ни, у Ду бров ни ку и у По љи ци 
код Спље та. Име «бо сан ско пи смо», «бо сан-
ска ћи ри ли ца» или «бо сан чи ца» оправ да но 
је са мо уто ли ко што су наш ста ри ско ро пис 
упо тре бља ва ли за штам па ње књигâ са мо Бо-
шња ци ка то ли ци (од по чет ка XVII. ви је ка) и 
што се је он до на ше га вре ме на са чу вао са мо 
у Бо сни и Хер це го ви ни”.3

Има ју ћи пак у ви ду ка ко се на ше сред њо ве-
ков но по слов но пи смо, за ко је Ре ше тар ко ри сти 
из вор ни па ле о граф ски на зив ско ро пис,4 ну жно 
ме ња ло и да ље раз ви ја ло у тур ско до ба на тлу 
Бо сне и Дал ма ци је, он је у на став ку пред ло жио 
дру го “ге о граф ско име” за овај тип пи сма:

“За то пи смо, да кле, ни је ни ка ко оправ да но 
бо сан ско име, а ако га хо ће мо про зва ти не ким 
ге о граф ским име ном, он да је опет мно го бо ље 
да га зо ве мо «за пад ном ћи ри ли цом», ка ко га 
је, ако се не ва рам, пр ви про звао Ја гић, ко је 

Ду бро вач ки мо ли тве ник, као и зна тан део 
ка то лич ко-про те стант ске ћи ри лич ке штам пе, 
на ја вио је на пу шта ње ста ро га ћи ри лич ко га књи-
шког ти па пи сма – уста ва (по лу у ста ва), ко ји је, 
бу ду ћи те сно ве зан за цр кве но сло вен ски је зик, 
за јед но с њим ка сни је био и на пу штен. У тре-
нут ку сво је по ја ве, ћи ри ли ца ду бро вач ког мо-
ли тве ни ка би ла је, пак, гра фич ки пре се дан ко ји 
је од у да рао од до та да шње ћи ри лич ке штам пе. 
У пр вом ре ду од сту па ло се у је зич ком по гле-
ду: би ла је то пр ва штам па на књи га на на шем 
на род ном је зи ку, а та кав је зич ки из раз имао је 
књи жев ни ста тус у то до ба са мо у на шој ка то-
лич кој сре ди ни, чи ји је ре пре зен та тив ни пред-
став ник би ла упра во ду бро вач ка оп шти на. Као 
што је по зна то, та кав је зич ки из раз имао је и 
сво ју осо бе ну гра фич ку фор му – на ше ста ро по-
слов но пи смо, чи ји ће штам па ни об лик по ста ти 
узор, мо дел и сим бол мно го по зна ти је ка то лич ке 
ћи ри лич ке штам пе у Бо сни.

Пр ви про у ча ва лац Мо ли тве ни ка, фран цу-
ски про фе сор Ма рио Рок (М. Ro qu es) на ја вио је 
ово де ло сле де ћим ре чи ма: “De ux li vres d’he u res 
du XVIe siècle en cyril li que bo sni a que”.1 Та кав је 
на зив – cyril li que bo sni a que – био ши ро ко рас-
про стра њен тех нич ки на зив за ову вр сту пи сма, 
али се не мо же при ме ни ти на пи смо ду бро вач ког 
мо ли тве ни ка. Раз ло ге за ње го ву не при мен љи вост 
раз ја снио је Ми лан Ре ше тар још 30-их го ди на 
про шлог сто ле ћа об ја шња ва ју ћи спе ци фич не од-
ли ке ћи ри ли це ду бро вач ких књи га то га вре ме на:

“Срп ски мо ли тве ник штам пан је ћи ри ли цом, 
али ни је устав ним сло ви ма и пра во пи сом пра-
во слав них цр кве них књи га ко ји ма су при је 
ње га штам па не на Це ти њу г. 1494 и 1495 и 
ко ји ма је по сли је ње га, од г. 1519, Бо жи дар Ву-
ко вић, опет у Мле ци ма, из да вао пра во слав не 
цр кве не и по бо жне књи ге. Наш Мо ли тве ник 
не ма уоп ће ни ка ква по сла ни с це тињ ским ни 
с Бо жи да ре вим из да њи ма, већ из но си дје ло-
ми це свој тип ћи рил ских сло ва ко ји је уде шен 
пре ма ћи рил ском ско ро пи су (за пад ној ћи ри-
ли ци) ко јим су се та да пи са ле код нас ства ри 
што ни су на ми је ње не ни пра во слав ној цр кви 
ни пра во слав ној вје ри, па је за то ско ро пис био 
ћи рил ско пи смо што су ре дов но упо тре бља-
вали на ши ка то ли ци и му сли ма ни”.2

Вања Станишић

ЋИРИЛИЦА ДУБРОВАЧКОГ МОЛИТВЕНИКА 
ИЗ 1512. ГОДИНЕ

1 Re vue des étu des sla ves XII (1932), 49–69.
2 Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, Но во из да ње при ре дио 

М. Ре ше тар [IX–142], у: Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка 
из XVI ви је ка, за штам пу при ре ди ли М. Ре ше тар и Ћ. Ђа не ли, 
По себ на из да ња СКА, књ. 32, Бе о град 1938, XIV.

3 М. Ре ше тар, Ду бро вач ки збор ник од год. 1520, По себ-
на из да ња СКА, Фи ло соф ски и фи ло ло шки спи си, књ. 24, 
Бе о град 1933, 122.

4 Ко ји је у на шој па ле о гра фи ји ка сни је хи пер ср би зи ран 
у бр зо пис – упор. В. Ста ни шић, О “срп ској ди пло мат ској 
ми ну ску ли” још јед ном, Пу те ви ма срп ских иди о ма. Збор ник 
у част проф. Ра ди во ју Мла де но ви ћу по во дом 65. ро ђен да на, 
Кра гу је вац, ФИЛУМ, 2015, 336.
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об ли ци сло ва b/N, v/V, t/T, у јед ном де лу тек-
ста та ко ђе устав но и ско ро пи сно k/‹‹. Ме ђу тим, 
ово ало граф ско ва ри ра ње, по ме ша на упо тре ба 
ста ри јег устав ног и мла ђег ско ро пи сног об ли ка, 
има ла је у са мом ско ро пи су осло нац и оправ да-
ње у стил ском раз два ја њу на сло ва или пот пи са 
од основ ног тек ста, као и у оп штим од ли ка ма 
мла ђег ско ро пи са с кра ја XIV ве ка,9 а ов де је то 
мо гло оста ти са мо од јек и успо ме на на гра фич ке 
при ли ке у са мом ско ро пи су, ко је у ово ме штам-
па ном об ли ку ни су ви ше има ле ни ка кву уло гу. 
За то су по том и на пу ште не: Див ко вић је за др жао 
ско ро пи сне об ли ке за б и в, а устав ни за т.

3) Древ но струк тур но укр шта ње уста ва и ско-
ро пи са у Бо сни и Ду бров ни ку пред ста вља за јед-
нич ка упо тре ба ђер ва G, на јед ној, и јо то ва них 
ли га ту ра ja, je на дру гој стра ни. Они при па да ју 
раз ли чи тим пра во пи сним шко ла ма. Пр во сло во, с 
ко јим “за по чи ње исто ри ја срп ске ћи ри ли це”,10 на-
сле ђе но је из нај ста ри је срп ске пи сме но сти, ко ја 
је од XII ве ка оста ла да жи ви у бо сан ској устав ној 
ћи ри ли ци. Што се ти че јо то ва них ли га ту ра, оне 
су у на ше за пад не кра је ве до шле са ско ро пи сом 
– срп ском ди пло мат ском ми ну ску лом.

4) Сво је вр стан од јек ско ро пи сне тра ди ци је 
пред ста вља и јед на ме сна, у не ку ру ку ду бро вач-
ка цр та – осо бе ни об лик ли га ту ре ja са скра ће-
ним пр вим де лом, го то во пре тво ре ним у ди ја кри-
ти ку (ja). Та кво пи са ње ли га ту ре ja сре ће се у 
још не ким спо ме ни ци ма XVI ве ка с то га под руч ја: 

је име уто ли ко оправ да но што се је ско ро пис 
упо тре бља вао до кра ја XV ви је ка нај ви ше, а 
по сли је то га го то во са мо у на шим за пад ним 
кра је ви ма”.5

Ре ше та ро ву вре мен ску ар гу мен та ци ју по др-
жао је по том и Вла ди мир Мо шин, ко ји је ипак био 
склон да за овај ме сни раз вој ћи ри ли це у тур ском 
пе ри о ду (XVI–XVIII в.) за др жи већ уста ље ни тех-
нич ки на зив бо сан чи ца.6

Као што је то убе дљи во по ка зао Ре ше тар у 
сво ме кри тич ком из да њу ду бро вач ког мо ли тве-
ни ка, ћи ри ли ца у то ме спо ме ни ку је осо бе ног 
ти па јер “из но си дје ло ми це свој тип ћи рил ских 
сло ва” ко ји је са мо “уде шен пре ма ћи рил ском 
ско ро пи су”. Сло ва су, очи глед но, спе ци јал но 
пра вље на за ону сре ди ну у ко јој је ско ро пис био 
до ма ће пи смо. Са мо што је у ово ме штам па ном 
об ли ку тај ско ро пис, чи ја је су штин ска од ли ка 
ми ну скул ни че тво ро ли ниј ски ка рак тер, до след-
но уба чен у устав ни (ма ју скул ни) дво ли ниј ски 
си стем, те оста вља ути сак устав не сти ли за ци је 
ско ро пи сног ти па пи сма. Тај ће при ступ ка сни је 
углав ном би ти по но вљен и код Ма ти је Див ко ви-
ћа, ко ји, за раз ли ку од Мо ли тве ни ка, већ пра ви 
раз ли ку из ме ђу вер за ла и ку рен та. По ме ну ту 
сти ли за ци ју по твр ђу ју сле де ћи при ме ри:

1) Сло во a је кла сич но ско ро пи сно с вер ти-
кал ним ста блом, ко је, ипак, не из ла зи из ван две ју 
ли ни ја (то ва жи и за Див ко ви ће во а у ку рен ту, 
док је ње гов вер зал био пре у зет из ши ро ко по-
пу лар не про те стант ске ћи ри ли це Фран ци ска 
Ско ри не).7 Исти је слу чај и са сло ви ма d, c, ], 
код ко јих су по сто ље и ре по ви уву че ни и сто је 
на до њој ли ни ји, услед че га ц ли чи на са вре ме но 
ч, док се ово дру го, дав но из гу бив ши сво је по сто-
ље, спу сти ло на до њу ли ни ју и до би ло гра фич ки 
об лик ла тин ско га V (по мо ћу ко јег је ов де и би ло 
озна че но). Слич ну мо ди фи ка ци ју до жи ве ла су и 
сло ва ', u, од ко јих је пр во, об ли ком ско ро пи сно 
(на пра вље но од два с, ле ђи ма спо је ним за сту бић, 
ко ји у ско ро пи су из ла зи у гор њи и до њи ме ђу про-
стор) ујед на че но раз ву че но свим сво јим кра ци ма 
из ме ђу две ју ли ни ја, док је дру го, пак, ско ро пи сно 
са мо сво јом ор то граф ском при ме ном, бу ду ћи да 
је у ско ро пи су по ста ло је ди на озна ка за /у/, док 
му је сам об лик ов де по стао уста ван – уву че но 
је, на устав ни на чин, из ме ђу две ју ли ни ја.

2) Пре ма Ђор ђи ћу, Мо ли тве ник је штам пан 
“ком би но ва ном устав но-бр зо пи сном ћи ри ли цом” 
на ме ње ном за под руч је, на ко јем су се ду го упо-
тре бља ва ла оба ти па ћи рил ског пи сма.8 Као нај-
у пе ча тљи ви ји до каз за то по ми ња ни су двој ни 

5 М. Ре ше тар, Ду бро вач ки збор ник, 123.
6 V. Mošin, Ćirilski ru ko pi si Ju go sla ven ske aka de mi je, tom 

I, Za greb 1955, 10; L. Nakaš, Je zik i gra fi ja krajišničkih pi sa
ma, Slavistički ko mi tet, Sa ra je vo 2010, 17–19. На зив «за пад на 
ћи ри ли ца» за овај ре ги о нал ни раз вој ћи ри ли це по ка зао се 
нео д го ва ра ју ћим и за то што би се и ге о граф ски и ти по ло шки 
тај на зив мо гао при ме ни ти на це ло куп ну срп ску ћи ри лич-
ку пи сме ност од По ве ље Ку ли на Ба на до Ву ко вог Срп ског 
рјеч ни ка, упор. В. Ста ни шић, “Бо сан ска бу кви ца” и Ву ко ва 
ћи ри ли ца, Вук Сте фа но вић Ка ра џић 1787–1865–2014, На уч-
ни ску по ви САНУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 27, 
Бе о град 2015, 105–114.

7 О про те стант ској ћи ри лич кој штам пи упор. П. Ђор ђић, 
Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, Бе о град 1971, 192; Л. Чур чић, 
Ви до ви и огран ци ра ног сло вен ског штам пар ства, Пет ве-
ко ва срп ског штам пар ства 1494–1994. Раз до бље срп ско сло-
вен ске штам пе XV–XVII в., Бе о град 1994, 15–23.

8 П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, 191.
9 У овом сми слу гра фич ке при ли ке у ду бро вач ком мо-

ли тве ни ку мо гле би да пред ста вља ју од јек по зна тих при ли ка 
у на шој пи сме но сти где је по чет ком XV в. до шло до об но ве 
устав них фор ми зна ко ва у по слов ном пи сму – упор. за пис 
Сте фа на Цр но је ви ћа на Све то сте фан ској хри со ву љи из 1496. 
(В. Са вић, За пис Сте фа на Цр но је ви ћа на Све то сте фан ској 
хри со ву љи кра ља Ми лу ти на, Ок то их 1–2 (Ник шић 2011), 
35), а за бо сан ске при ли ке L. Nakaš, Je zik i gra fi ja, 24–25.

10 П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, 64.
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пи сме но сти. Ов де је ва жна ње го ва на по ме на ка ко 
“не ма сум ње да се она ни је чи та ла као ћ или шћ, 
као у гла го љи ци, не го као шт, ка ко се је уви јек 
из го ва ра ла у Ду бров ни ку”. У јед ном бро ју слу-
ча је ва ] се на ла зи “мје сто на ше га нор мал но га 
ћ”17 и то са мо у пар ти ци пи ма са да шњег вре ме на, 
ко ји пред ста вља ју цр кве но сло вен ско књи жев но  
насле ђе, на при мер is Hvi 'ivu]i (21b), zaveza-
[e se us HTa gwVo re]ih ne praV Hdu (26b), is HVa 
dvi'u]a se nav wdahH (29а), kni'Hni ka bar Hzo pi-
su ]e ga (59b) по ред на род них што кав ских об ли ка 
ve se leGise, uzi ma joGe ruk wve ti svwje (47a), da 
vi deGe isu kar sta (53b).

“За гла со ве ђ, џ, ј, љ и њ Мо ли тве ник се по-
нај ви ше по ма же на по зна ти на чин ста ри јих ћи-
рил ских спо ме ни ка”.18 При то ме, сло во G слу жи 
за обе што кав ске афри ка те ћђ, док се џ у то вре-
ме очи глед но још ни је би ло фо но ло шки до вољ-
но из дво ји ло, о че му све до че при ме ри ње го вог 
бе ле же ња по мо ћу ч у при ме ри ма ти па kri vomH 
svidw+HNomH (77a) као и Nri+ida за итал. Bri
git ta / Bri gi da. 

При обе ле жа ва њу во кал ских спо је ва с јо том 
ко ри сте се на ши сред њо ве ков ни ор то граф ски мо-
де ли: i [-j, ji]: No'e moi, pokwi vie+ni; kwi hoGe 
(116b), као и ja ? 5, je, jo, али па да у очи ал тер на-
тив на упо тре ба je ? ie (у ре флек си ма пра сло вен-
ског 5), или са мо e (по сле о): mwe, kwe. Ре ше тар, 
ме ђу тим, ни је на шао не ко гла сов но оправ да ње за 
раз два ја ње je ? ie у ре флек си ма 5, што, по ње го-
вим ре чи ма, са мо на пр ви по глед ли чи на на ше 
од но се ду го га и крат ко га ре флек са ја та.19 То је, по 
све му су де ћи, у свим слу ча је ви ма би ла гла сов на 
вред ност [и е], о че му би мо гли да го во ре и сле-
де ћи при ме ри: po mi[ Hle njemH tVo jemH, ne htje 
+uTi (116a), ije Te hli eNH (47b), kwiemH nie Nro ja 
(116b), ne go lje pr je bio (139b).

у Лај пци шком лек ци о на ру и у јед ном де лу Ли
бра од мно зи јех раз ло га,11 а у пот пу ну ди ја кри-
ти ку пре тво ре но је у за пи су Сте фа на Цр но је ви ћа 
на Све то сте фан ској хри со ву љи из 1496, ко ји и 
дру гим сво јим од ли ка ма по ка зу је те сне ве зе с 
по ме ну тим ти пом ско ро пи са у Ду бров ни ку.12 Али 
је са ма по ја ва да ле ко ста ри ја и ши ра. Сли чан се 
об лик ли га ту ре ja с не сра змер но крат ким пр вим 
де лом мо же ви де ти још у Ми лу ти но вој кан це ла-
ри ји, као и у спи ску зна ко ва му сли ман ских кра-
ји шнич ких пр ва ка из XV–XVI ве ка.13 Чи ње ни ца 
да је баш та кав ало граф то га зна ка у овој књи зи 
иза бран за основ ни штам па ни об лик го во ри о 
на ру ша ва њу си ме трич не по ве за но сти ме ђу јо-
то ва ним ли га ту ра ма, што ће уско ро до ве сти и 
до ру ше ња ста ту са ових гра фе ма у ћи ри лич кој 
пи сме но сти на ших му сли ма на и ка то ли ка.

не ке ор то Граф ске од ли ке

При ме ри се на во де пре ма Ре ше та ро вој па-
ги на ци ји, али је опис гра фи је зах те вао да се, за 
раз ли ку од ње го ве тран скрип ци је, ов де при ме ни 
тран сли те ра ци ја уз вер но чу ва ње свих ало граф-
ских ва ри ра ња. 

Пи са ње w и o je “без ика кве раз ли ке и то у 
свим ди је ло ви ма”.14 По цр кве но сло вен ској тра-
ди ци ји пи ше се w ре дов но за пред лог (по не кад и 
пре фикс) “од” као ² w и са мо у не ко ли ко слу ча је ва 
обич ним o где су је зич ке при ли ке на мет ну ле дру-
га чи је раш чи та ва ње – на род но “ода-”: odas HVa ke 
na pas HTi (139b).

У ве зи с пи са њем 6, Ре ше тар уоп ште но спо-
ми ње ка ко се оно “ре дов но пи ше на кра ју ри је чи 
по сли је су гла сни ка, али уз мно ге из у зет ке гдје 
га та мо не ма”.15 Та ко ђе, од јек цр кве но сло вен ске 
ор то гра фи је мо гло би да пред ста вља и ње го во 
че сто пи са ње, “али без ика ква пра ви ла”, из ме ђу 
су гла сни ка, упор. при ме ре за на пред по ме ну те 
слу ча је ве: is6praVi g² ne No'e moi prid to bom6 
puT6 moi, Nlagws6lo Vi gos6pwdi ne (115b), po-
moGnik6 iiz6Na ViTel6 (116b). Taj знак, ме ђу тим, 
пра вил но и ре дов но до ла зи као озна ка не из вр ше-
ног но вог јо то ва ња на мор фем ном спо ју: 8fan6je, 
pri ka zan6je, spa sen6je (116а).

Јат (5) је оста ло са мо као ва ри јан та ли га ту-
ре ja. Тај знак је, да кле, остао мар кер ста ри је га 
(гла гољ ског) пра во пи са ко ји се у овом спо ме ни ку 
ме ша с мла ђим (ли га тур ним) пра во пи сом: uusTa 
mo5, svar hu bro5 (116а), i5 ² wHgo vo rim (115b) – 
на су прот go vo ru ja dje la mo5 (59b).

Ме ђу “из ли шним и су ви шним сло ви ма”16 Ре-
ше тар спо ми ње и ] ко је, ме ђу тим, до след но и 
еко но мич но обе ле жа ва што кав ску гру пу /шт/, 
што је, та ко ђе, ста ра гра фич ка тра ди ци ја на ше 

11 М. Ре ше тар, Ду бро вач ки збор ник, XV; П. Ђор ђић, 
Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, 191. О да ти ра њу Лај пци шког 
лек ци о на ра у дру гу по ло ви ну XVI в. упор. V-T. Barbarić, 
Lajpciški lek ci o nar i nje go vi «predlošci», Ras pra ve In sti tu ta za 
hr vat ski je zik i je zi ko slo vlje 37/1 (2011), 1–28; исти, No ve spo
zna je o Lajpciškom lek ci o na ru, Ras pra ve In sti tu ta za hr vat ski 
je zik i je zi ko slo vlje 38/1 (2012), 1–18.

12 П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, сл. 158; упор. 
В. Са вић, За пис Сте фа на Цр но је ви ћа, 35.

13 Упор. та бли цу зна ко ва срп ске ди пло мат ске ми ну ску ле 
епо хе кра ља Ми лу ти на (В. Ста ни шић, “Бо сан ска бу кви ца”, 
114), као и спи ско ве зна ко ва из му сли ман ске кра ји шнич ке 
пре пи ске у књи зи Леј ле На каш (L. Nakaš, Je zik i gra fi ja).

14 М. Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка од г. 1512, 
Глас СКА CLXXVI (Бе о град 1938), 176.

15 Исто, 177.
16 М. Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка, 178.
17 Исто, 200.
18 Исто, 178.
19 Исто, 179.
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ис тој ре че ни ци: sli [i kGi iViGH (59b). У то ме је 
ова књи га озва ни чи ла не то ли ко двој ну упо тре бу 
ђер ва ко ли ко пре ва гу ње го ве мла ђе вред но сти ћ, 
оства ре ну још у бо сан ским по ве ља ма XIV ве ка.21

Осо бе на ћи ри ли ца ка то лич ко-про те стант ске 
штам пе, ко ја упра во за по чи ње с ду бро вач ким 
мо ли тве ни ком и ко ја упа дљи во од у да ра од цр-
кве не ћи ри ли це (и цр кве но сло вен ског) је зи ка у 
пра во слав ним штам па ним књи га ма, очи глед но 
све до чи ко ме је та ква ли те ра ту ра би ла на ме ње на. 
То је раз ја снио та ко ђе Ре ше тар опи су ју ћи де та ље 
уго во ра око из да ва ња Мо ли тве ни ка скло пље ног 
1510. из ме ђу ин ве сти то ра Пе тра Ђу ро ва Шу ши ћа 
и ме штра Фра на Рат ко ва Ми ца ло ви ћа, по ко јем 
је Мо ли тве ник тре ба ло штам па ти “in lit te ra et 
idi o ma te ser vi a no”, a по том га про да ва ти у Ду-
бров ни ку и по Ср би ји.22 Тим по во дом Ре ше тар је 
пра вил но за кљу чио ка ко је “мно го вје ро ват ни је 
да је Ми ца ло вић овај наш Мо ли тве ник на ми-
је нио у пр во ме ре ду ду бро вач ким ка то ли ци ма 
не го ли пра во слав ним «in par ti bus Ser vi ae», ко ји 
би си гур но за зи ра ли од те књи ге и због словâ 
(ско ро пи са мје сто уста ва) и због је зи ка (на род-
но га мје сто цр кве но га) и на ро чи то због са др жа ја 
(ка квог не ма у пра во слав ној цр кви)”.

Дру га чи ју на ме ну илу стру је је зу ит ска ћи ри-
лич ка штам па, ко ја за по чи ње 1583. Су мом на у ка 
хри сти ан ско га за дра ни на Ши ме Бу ди ни ћа (“ис-
ту ма че ном из ла тин ско га у је зик сло вин ски”) и 
На у ком кар сти ан ским (“ис то ма че ним у је зик 
ду бро вач ки”) бра ће За гу ро вић из Ко то ра.23 Њи-
хо ва цр кве но сло вен ска ћи ри ли ца, а де ли мич но и 
је зик би ли су за и ста на ме ње ни и пра во слав ни ма 
«in par ti bus Ser vi ae», па и ши ре. Бу ди ни ћев пан-
сло вен ски је зич ки из раз у XVII ве ку по но ви ће 
Ра фа ел Ле ва ко вић сво јим Азбу ко вид ња ком сло
вин ским 1629. штам па ним гла го љи цом и ћи ри ли-
цом. На род ни је зич ки из раз За гу ро ви ћа по но ви-
ће 1630. бо сан ски фра ње вац Стје пан Ма ти је вић 
сво јим Ис по вје да о ни ком (“пре не се ним у је зик 
бо сан ски”), ко ји је у сво ме увод ном обра ћа њу “k7 
]iocu kar stjan sko mu” ис та као ка ко је сво ју “књи-
жи цу” из дао “na nut ka njem” са мог Ра фа е ла Ле ва-
ко ви ћа. По све му су де ћи, Ле ва ко ви ће ва уло га се 

У скла ду с ор то граф ском тра ди ци јом ста ри је 
срп ске ре дак ци је и у овом спо ме ни ку вла да не-
раз ли ко ва ње лљ : нњ уз крај ње рет ке слу ча је-
ве ли га тур не ор то гра фи је (181). Па ипак, по ред 
при ме ра као што су kwi lu bi spa sen Hje (116b), 
su di[H lu demH va praV Hdu (26b), naj o TarH nu (17a), 
kla nam se te Ni (14a), gosHpwdHna jesTH ze mla 
(21b), ina re+e[H ime ne mu (69a) мо же се на ћи и 
по ко ји при мер као што је Nla go slov Hlje na kHGi 
(28a), или чак у истом па су су: is Tu pi ikra lui 
на спрам kra lje vanH5 tvwje ga (59b). Рет ки при-
ме ри с мла ђим ли га тур ним обе ле жа ва њем ме-
ко ће по твр ђе ни су углав ном за ље, док је за ља 
обич ни ји био ста ри ор то граф ски на чин с 5: va 
ne vol5hH Va zvahH (39b), sni mi sil ne spri e stol5 
(54b). Што се ти че ме ко га њ, још је Ре ше тар ука-
зао на по не ки при мер мла ђе га гла гољ ско-ита ли-
јан ског ор то граф ског мо де ла: is Hpu nen Hje Gne je 
[ње] (21b), raGnenH (131а) Раз лог за из бе га ва ње 
ли га ту ре je (као и од су ства ли га ту ре ja) у овим 
слу ча је ви ма би ће ње на уло га као ре флек са ја та 
[и е], као и пре те жног мар ке ра од су ства јо то ва ња 
со на на та [л, н] на мор фем ној гра ни ци (без об зи ра 
да ли их раз два ја H): po mi [le njemH, pri ka zan Hje 
(116a), vje+Hni emH za]iGen HjemH (55a), be za ko-
nje ve lje (57a), ka ko mlje ko sacH na ma TerH svo jo 
[ta ko uz da[H na du [u mo jo] (57b); ka ko tra va na-
zi du ko ja per vo iz ri VenH5 wsah ne (56b); na glasH 
mo lenH5 mwje ga (57a).

Во кал но р, ка ко је то Ре ше тар по ка зао, ре-
дов но се бе ле жи “но ви јим при мор ским ar”, уз 
по не ки при мер “обич но га цр кве ног” rH, као и 
“ста ри је га при мор ског” er: usar Hcu, darH'a[e, 
ter pe se (тр пе зе).

Иако је Ре ше тар спо ме нуо ка ко гра фе ма ђерв 
G слу жи за обе ме ке афри ка те, у по себ ном одељ-
ку о су гла сни ци ма го во ри са мо о ђ.20 Очи глед но 
за то што му је у пр вом пла ну би ло ди ја ле кат ско 
раз гра ни че ње до ма ћег што кав ског ре флек са јо-
то ва ња *di  ̯од књи жев них ча кав ских на но са, као 
што је нпр. по ро ђен је, нпр. dwpo roGen Hja hri-
sHto Va (67a) пре ма ro istVo (39b) (за цсл. ро ждь-
ство) “ко ји се је об лик си гур но за то са чу вао у 
ду бро вач кој ре дак ци ји, јер је по ро ђе ње Ису со во 
ве ли ки цр кве ни пра зник у чи је се име ду го ни је 
хтје ло ди ра ти”. Ђерв је у овој књи зи рав но прав-
на озна ка за обе што кав ске афри ка те ђћ, ка ко 
из гле да, с про цен ту ал ном пре ва гом вред но сти 
бе звуч но га ћ, због ве ће уче ста ло сти об ли ка с 
ре флек сом *ti ̯ (kti). Не ки при ме ри: +ekamH do kle 
doGe (115b), ² wHanHGela (14a), naT HvarHGi ne besH-
koi (29a), vasHhwGen Hje tVo je (40a), je di na meGu 
svi e mi (53b) на спрам na po moGH mwjo, i]uGiTe 
(116b), hVa leGi ibla go slivHl5joGi (37a), dje-
tiGa svo je ga (54b), nwGi id Hni (28a), или чак у 

20 М. Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка, 197.
21 Упор. нпр. у по ве ља ма ба на Сте фа на Ко тро ма ни ћа (из 

1323) и ба на и по том кра ља Тврт ка (из 1367. и 1376) [П. Ђор-
ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, сли ке 191, 194 и 196]. Исти 
се од но си на ла зе и на стећ ци ма XV ве ка, ме ђу ко ји ма се мо же 
на ћи и по ко ји при мер с обе вред но сти ђер ва, као у нат пи су 
Ра ђа Гал чи ћа из око ли не Тре би ња (a se le'i raGH gal+iG na 
sVo5wi na plemeniToi) [H. Ku na, Sred njo vje kov na bo san ska 
književnost, Fo rum Bo snae, Sa ra je vo 2008, 316].

22 Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, XIX–XX.
23 О ка то лич кој и про те стант ској ћи ри лич кој штам пи 

упор. та ко ђе Л. Чур чић, Ви до ви и огран ци, 21–24.
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Иако се обич но у пр ви план ис ти че ка ко је Пе-
тро ва “гра ждан ска” ћи ри ли ца би ла “пре о де ну та 
у не мец ко ру хо”,25 тј. об ли ко ва на по угле ду на 
ла тин ску ан ти кву, она је у осно ви та ко ђе ско ро-
пи сна – по слов но, гра ђан ско пи смо – за ми шље на 
као гра фич ки из раз но ве, гра ђан ске Ру си је, чи ји 
је зва нич ни је зик по стао “жи ви” (на род ни) ру ски 
је зик. По сто је чак и од ре ђе не ти по граф ске па-
ра ле ле у не ким ла ти но ид ним гра фич ким ре ше-
њи ма. “Про то пе тров ска” штам пар ска ре ше ња у 
Мо ли тве ни ку пред ста вља ју нпр. ла тин ско V ко је 
слу жи за ч и л и та ко ђе је дан исти знак за ю и 
по ло же но N – баш као што су у Пе тро вој ре фор ми 
ла тин ско n, m узе ти за ими та ци ју ћи ри лич ких 
ско ро пи сних п, т. Нај ва жни ју ти по ло шку слич-
ност, пак, пред ста вља ко смо по ли ти за ци ја пи сма 
– ње го во из два ја ње из сво је при мар не кул тур не 
сре ди не и ства ра ње гра фич ких прет по став ки за 
на ста ја ње кул тур но га ко мон вел та, по че му су 
и ла ти ни ца и ћи ри ли ца да нас по зна те у све ту.

ту пре све га огле да у из бо ру цр кве но сло вен ске 
ћи ри ли це, по че му Ма ти је вић од сту па од до ма ће 
ско ро пи сне ћи ри ли це ка кву су ина че не го ва ли 
бо сан ски фра њев ци. У том сми слу, ћи ри лич ка 
штам па бо сан ских фра ње ва ца, ко ја за по чи ње 
1611. с Див ко ви ће вим На у ком кар сти ан ским 
(“za na rodH slo Vin ski”), би ла је, по пут ду бро вач-
ко га мо ли тве ни ка, пре све га на ме ње на за ду хов не 
по тре бе до ма ћег пу ка – “ko li ko za re doV ni ke, 
to li ko za svi e toVGne Gli u de”. 24

Као што је већ би ло ре че но, га ше њем цр кве-
но сло вен ског је зи ка код пра во слав них Сло ве-
на на пу ште на је и цр кве на (устав на) ћи ри ли ца. 
С тим у ве зи, азбуч на ре фор ма Пе тра Ве ли ког 
1710. го ди не мо же се упо ре ди ти иде о ло шки и гра-
фо-лин гви стич ки с ду бро вач ким мо ли тве ни ком. 
На пр вом ме сту Пе тро во чу ве но за пад ња штво 
на дах ну то је би ло ка то лич ко-про те стант ском 
за пад ном кул ту ром, ко ја је кроз ње го ву ре фор му 
по ста ла ко смо по лит ски мо дел за по дра жа ва ње. 

24 У овом контексту треба разликовати верску при пад-
ност од етничке свести, које су у протеклим вековима би ле 
знат но другачије од данашњих прилика на просторима бив ше 
Ју го сла ви је. О трагањима за етно-језичким опре де ље њем 
сво га књи жев ног израза у круговима срп ско-хр ват ских ка-
то ли ка у то ме времену упор. J. V. A. Fine, When Ethnicity Did 
Not Matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist 
Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Mod-
ern Periods, University of Michigan Press, 2006 (на ро чи то IV и 
V по глав ље његове књиге “Perceptions of Slavs, Illyrians and 
Croats 1500 to 1600”, 171–275; “Perceptions of Slavs, Illyrians, 
and Croats in Dalmatia, Dubrovnik, and Croatia Proper, 1600 to 

1800”, 276–456). 
25 Э. А. Яку ов ский, Пе тров ская ре фор ма ки рил ли че

ско го пи сь ма, Ку ль тур ное на сле дие Рос сии и пер спек ти вы 
ми ро во го со ци о ку ль тур но го раз ви тия. Ма те ри а лы Все рос-
си й ской на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции, Ека те рин ург, 
27–29 фе вра ля 2008 г. Ча сть II, Ека те рин ург 2009, 391.
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