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(Белешке о шалеографији и језику.)
Б. Сугласници.
18. Задњенешчано г и к обично стоје са самогласником 1: ма да су
случајеви са самогласником предњег реда н врло ретки, ипак, узимајући
у обзир правилну употребу хи и савремене прилепске груше кu, u
(али хи!; в. Мирчева, op. cit. стр. 11—12), морамо и у овим малобројним
случајевима видети утицај живог изговора, који, вероватно, још не све
дочи о потпуном прелазу задњенешчане артикулације к и гу средњенепчану.
Примери: улокно || гшкенше —42, слутњи — 45 п., кллгшљu (instr.
plur.)— 97 п., Ekruga (gen. pl.)— 119 п., налхугi (acc. pl.)—97 п., 101,
кулга (acc. plur.) — 108, 121 и т.д.; то исто и у позајмљеним речима:
се угља (асс.) — 50 ш, геwyrus (voc)— 102 п. ; али: пумногни (instr.
pl.) — 20 п., и книгн (part.) —39. — Поклннкu (acc. pl.) — 12 п.,
ноплeмeникu (acc. pl.) — 35 пi, uvЧениншки (sic) (acc. pl.) — 47 п.,
пјекu (acc. pl.)— 50 п., G pxм — 101, 101 п., рука (acc. pl.)— 122.
a isu-23ш, гукu (nom. sing masc.) — 20 п. тика (acc. pl. mase)
— 68 п., гуњкue (acc. pl.) — 29, 67, слалкин (acc. pl.) — 67, горка (Gen.
s. fem.) — 112, клнким

(instr. s. masc.) – 93 п., келнких (gen. pl.)

— 21. п., пака — 23, 110, кu — 39 п. (два пут), a чšku — 23. п.
и т.д. и т.д.; киплyнс — 19, скиник (acc. s.) — 23 п., по прокимн
—29 п., к. када — 102 п., 6 клекла — 103, G A usка — 103.
никште (voc.) – 103, катоus (instr. s.)—126 п.; али: кнллкт. – 106 п.;
келнка 1—11, киклон — 51, АкнАлн (voе) — 103 и мнкно (асе)
— 124; пушкогниi (instr. pl.) — 20 п.; лухи (асc. pl.) – 6 п., гуахи
(acc. pl.) – 18. п., 20 п., 49, 62 п., 68 п., 97 п., лухи (instr. pl.) —43. п.
кетхињ (acc. pl.) — 26. и т.д.
19. Предњенешчани сугласници х, ч, ш, ш и ц, који су били у
прасловенском само палатални, стоје у нашем споменику са нејотованим
*) Први део ове расправе изашао је у Јужн. Авил. П, стр. 72—91.
ЈужносЛОВЕНСКн Филолог.
б
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самогласницима задњег реда, што показује да су постали тврди. Изу
зетак чини ч уз које се доследно шише к, али не на, што може бити
објашњено или преношењем обележавања из оригинала или нарочитим
карактером гласа и (у) после č. Примери: хлкох се — 110 п., склте
се — 105, лажуцњ —45 п. ; двапут у речи, жњ мнцлин – 106 (после
ж имамо њ, али треба

шриметити да је између к и л

прешисивач

Оставио празно место за два слова, зато што није разумео обеле
жавање оригинала жмнцлин (instr. pl.), исп. жухелнцн — 107 п.);
канчлтн —43; поклдкшушу (člat. s. masc.) — 4 п., слишушку (dat. s.
masc.) — 6, Jus (dat. pl.) — 28. п., кљкушлиник — 29, кикшлго
(gen. sing) — 45; п. кursuasui -45 п., скиде — 53, укину — 53 п.,
uzviu (acc. sing) — 39 п., G six — 20 п., šiv (gen. s.) - 30 п.
кwity—9п, климницу (асе. Ring) — 39 п. и т.д.: чили – 9, 120
челнл лsлд — 11 ш, чклек. — 11. п., кулчњ (voc.) — 68, 97 ш, 100,
114, mumif I — 101, члм (уос., s. mase)— 115. п. и т.д.
Што се тиче н, оно се доследно пише иза свих ових сугласника,
ry
осем ш, после ког се, поред н, налази и м: G. Ali ub — 9. п., G
лш, плших — 64 п., нмлшњи (2 м. јед.) — 39, нашњих гум (gen. pl.) —
42, Aulu (dat. s.) – 68.
20. Палаталност сугласника који су постали од прасловенских
сугласника који им одговарају, а уз које је стајало ј, обично се бележи
у споменицима разних редакција јотовањем самогласника за њим, или
знаком "" над сугласницима; одсуство једног и другог показује да је већ
потпуно постао тврд тај сугласник у језику оригинала или у овом
споменику. Примери за у: uopu (gen. s.) —4 п., по мору — 119 п., ia
(acc. s.) — 28, 46, ia (gen. s.)— 123 п., 127 п., wдулкм

(прилог) —

128, одухв (3. л. јед) — 25 п., Apik (acc.) — 102, интмул (acc. s.)
— 38. п., wлтлум (gen. s.) — 38, wлтару (dat. s.)—49, улдктс (3 л.
јед) — 24 п., створу — 52. Примери за н: cflung (acc. s.) — 20 п.,
28, 28. п., кишну

(acc. s. fem.) — 9. п., утукнунт (3. л. јед) — 118,

118 п. Да је н постало тврдо у именици нHкл и у заменици 3. л. показује
употреба и иза и (упоредо са но: плела никна — 108, G њих. — 5,
68, књ. нsих. — 5, 42, 53 ш. (два пут), 66, 67 п., с нам же — 39, 97 ш.,
w њих — 44, шним — 45.

Случајеви да је у и н постало тврдо у

споменицима средњебугарским — обична је појава (види ОбзорЋ П. А.

Требник београдске Народне библиотеке.

67

Лаврова, стр. 103—104); у данашњем прилепском говору р се никад
не палатализује (МирчевЋ, op. cit. стр. 17), тако исто и н, сем случа
јева као: дане, кдани, камене (ibid., стр. 16). Случајеви употребе не
јотованих самогласника после л' (од ј“ и ји" - "ley) и обратно јото
ваних после старог веларног л доста је обична појава у средњебугарским
споменицима (види о њима ОбзорЋ П. А. Лаврова, стр. 102—103) одакле
су они преношени и у споменике српског језика, на шр. Вуканово Ев.
(види С. М. Кулњбакин, ЗамћTки о изнкћ и правописанiи Волканова Ев,
Извћстiи II, 1898). Примери из Требника: нецклеце — 68, клХ|
кленм — 20, мукок (acc. s.) —42 ш, члокisколоукљнxa (gen. pl.) — 98,
клукни (1. л. мн.) — 53 п., упоредо са: чло каколнšu — 98, чако
лакшн — 11, чNKолекнал (gen. s.) — 113, клекни — 4, клекнл.
— 53 ш. (двапут) и т. д., клХче (асc. pl.) – 105 п., кљ слокл лаклал—
JIN (поред: мkaетна — 9 п. и т.д.), — како изгледа, показују нам
жив изговор језика прешисивача, јер у данашњем прилепском говору
„имамо тврдо л

где се изгубило њ на крају речи и где су изгубљени

самогласници а и у.

Случајеви у којима налазимо меко л већином су

туђе речи, због чега имамо права да речемо да је меко му прилепском
говору узето из туђег језика, а домаће је замењено тврдим л.“ (Мир
чевљ, op. cit. стр. 16) Што се тиче случајева као што су лну (acc. s.)
— 116 п., u sa su — 116 (поред мастим — 9. п. и т.д.),
они су чисто графичког карактера: преписивач је, рецимо, изговара
јући lubov имао пред собом написано лкок, што му је дало повода
да нашише лк тамо где ово није имало никакве етимолошке основе.
21. Прасловенским групама ф и г0), zg-- самогласник предњег
Реда одговара група л= нужног (асе. - Pen-2 m, v sobu –
Зб, плод

(запов. н.) — 37 п., прва — 53 п., нани (запов. н). —

119 и т. д., по чему се не може ништа закључити о изговору пре
ПИСИВАЧА.
22. Прасловенским групама (ј, stj. и sk -- самогласник предњег
реда одговара обично ци: просквинкмљ (instr. s.) — 1, илси, — 28,
67. п., пунских« (gen. s. masc.) — 34,

ушуњин — 37 m,

кунце никus (instr. s.) — 9. п., кљ поценн — 44, нцнтi (3 м. јед.) 51 п. и т.д. Али на два места имамо к на место ј: сужг. . г. скаке
– GT, AK кулу н страшнл. Акне простнте — 124 (запис).
BR
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Каквом је гласу живог језика одговарала ова груша, тешко је рећи
позитивно; али у горњим примериме није тешко видети Е или 1“ маке
донских говора (међу њима и прилепског говора); исп. данашње при
лешско: сфека (МирчевЋ, op. cit. стр. 14).
23. Уместо прасловенског sk. пред к и ј из дифтонга налазимо
ст и сц: на пустом херунистк — 5, скрна плетан — 9, 9 Apsuн
лклicцкм — 29. п., к секлстннстк кллтк — 102 п.
24. У одељку о палеографији истакнуто је обележавање неку (acc. s.)
— 104 са и уместо праслов. априкате да

("glaj, што одговара да

нашњем прилепском idњSa (МирчевЋ, op. cit., стр. 13).
25. Прелаз 2 пред I (из () и п“ (из пј) у ž (утврђен спомени
цима ст-словенског језика, види А. Leskien, Handbuch", s. 63) и s у
истим приликама у 8: кљжлњкленне мњ (instr. s.) — 50, кљжлкнл. — 53 ш.
(поред књлк (кнл., књлRELIAL

— 53 п.), кљжлнким

(1 л. мн.) — 4,

кле кланш (nom. s. masc.) — 27. (поред кад клни — 20), кли
кленлго (gen. s. masc.) — 34, 101, књxлњкленлго (gen. s. masc.)— 100 п.,
склажљнднт (3. л. јед.) – 51 ш, склжнцењ се (acc. pl.) — 112; шним.
— 45 (поред с ниже – 39, 97 п.).
26. Поред обичних би, пл, мм, вл место прасловенских В, p, m,
r-j (на пр.: Аступленим (zem. s.) — 51; кљжлкланго — 34, 101;
нл Делн — 36, ZмлR (acc. s.) — 6, нм лонњt AvAмлн. . . . н лкоклн
— 35 п.; пл. Дилн — 36; RAослоклннк — 28, наклaшлгo сe (gen. s.) –
30 п., клкленнк — 41 ш. и т.д.) налазимо ове случајеве изостављања л
уз м и в. тлко н морсклад стулнл на клкокну хлнтсл. стКоришлго
њ. скупша ко. климн. н с

дина конте — 33; умукцинк —

37. п., кикинзи (прил.) — 97, кадина Болним — 127. Слу
чајеви ове врсте у средњебугарским рукописима обична су појава (види
ОбзорЋ П. А. Лаврова, стр. 96, 97); у данашњем прилепском говору изо
стављање м у таквим случајевима стална је појава (земia, cičia и
т. д.; види Мирчева, ор. cit. стр. 10—11); л. у трњплнт

(3. л. јед.) —

51 п. — може бити објашњено утицајем 1 л. јед. и 3. л. мн.
27. Секундарно л налази се само између з и р, између с и р —
m нема: умлушнт. —4 п., povuтн — 39 п., podrum

— 12.

кinus - 34 п., nisumu (voc. sij – 10 п.; умн. — 6. п., не по
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сулин — 114 ш. Прилепском говору шознато је тако д—m и у једном и у
другом случају (МирчевЋ, стр. 16).
28.

У из грчких имена преноси се као - и ф, пто показује гла

совну идентичност ових слова: кљ кнемамurs — 20, 6 надрел — 40,
толкул (acc.) — 124, ктоломл (acc.) — 50 п.
У једном
---нулен. — 6 ш.

случају у место грчког 8 налазимо: ГВ сам

29. ф у место грчког у

Б

худнин (mom. pl.) — 5.

30. Изостављање и у речи: кетману (ut)— 125, утврђено је за
средњебугарске споменике (види ОбзорЋ Лаврова, стр. 111, 86).
31. Ту грчким речима у групи нг прелази у л2 котлing (dat.)
— 125, плнКлеленмонгу (dat.) — 125, плн Аленмоне (voc.) — 103; кљ
-.
-"T"
T
-A
r
стој пилнкостнн — 29. п., кљ снне ли кадiнкостнин — 30 п., Aik.
T
An a
r"
А . .
v vs.
пелнкостни — 64; кљ дни пелнкостник (sic) — 33; тако исто је и у
средњебугарским споменицима, али овај прелаз извршен је, као што
је познато, у грчком.
32. Асимилација сугласника и упрошћавање сугласничких рупа.
Још прасловенском језику биле су познате појаве асимилације у пред
лозима-префиксима који се завршују сугласником или покретним само
гласником. Губљење редуцираних самогласника у појединим словенским
језицима изазвало је појаву нових, прасловенском језику нешознатих су
гласничких груша чији су се компоненти подвргли процесу асимилације
и упрошћавања губећи дужине сугласника.
Примери свега овог у нашем су споменику:
. I. a) z -- z = 2 -- z:

Re-A – 49.

b) z -- s -ess=3 = s : какupsтен. — 98. клуктн. — 21 ш.,
ктудстне | — 35.
у) z -- c(s) = sc (sts): нкцкленин — 68, нецк, лнтн — 68 п.,
нкцкленнк — 98 ш, нcЦRAнтелењ (voc.)
— 100.
д) z - č (h) = se (slo.: не члетн — 102.
Изостављање 8 пред č у речи: Бечнлнлго (gen. s. masc.)
изазвано је
смртн.

аналогијом

случајева

као што су E-DA E
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П. a) Acмилација првог звучног сугласника према другом му
клом: српскомљ (instr. s. fem.) – 123 п., кан . . . пут.. – 126 п.,
Svт — 127, wклекн (запов. н). — 1. п., накот

(сеп. pl.) – 103;

(исп. у данашњем прилепском говору: нокот, МирчевЋ, op. cit. стр. 12);
у последњем примеру — није непосредна асимилација, већ аналогијом
пренето асимилирано к из других падежа.
б) Асимилација првог муклог према другом звучном:

Клин

-42, pre (3 м. мн.) — 52 п., u isн — 9, где – 110 п.
в) Упрошћавање сугласничких група:
1) без асимилације:

-- to (c) = h(c) = h (6): G suk. – 20 п.;

1 + b (б) = R(e)- i (6):

bw гла (сеп. s.) — 27. su

u Arga

wчнx. – 21 п.
2) с асимилацијом: а) другог сугласника према првом шо артику
лацији—(b + c = (f = (f = (): museus (instr. s. on –
123 п., (исп. у прилепском говору: mpuku, МирчевЋ, op. cit., стр. 13)
“T
Au L i
1
- cv- - i
луче ко не —44 п., кљwкулд. мнншки — 125, GRADA u uku – 125 п.
f) првог звучног сугласника шрема другом муклом:
2 +-des----3 -3 = полошлго (gen. s. masc.) — 6 (два пут);
у) првог сугласника

према другом

по начину

артикулације:

tit -ešt = ši se št: цо лнко — 105 п., цио — 121 п., цио спншн — 127;
у прилепском говору ова заменица данас гласи шо (МирчевЋ, op. cit., стр.
15.), али шуна Форма још шостоји: што, заошто, зашто (ibid. стр. 31).
д) шрвог сугласника према другом по правцу експлозије: zdu - znam
= 2m - zn: пулунгунце — 22, пулунутi (3 л. мн.) — 23. п., пулдник —
24 (двапут), 24 п., пулднунте (2 л. мн.)—44, пулд. нком (instr. s.) —
124 п. (упоредо са: пуклистих — 23. п., проднiko — 26. п.). Исп.
у прилепском говору: празник, празна (МирчевЋ, op. cit., стр. 15).
33. Колебање шри употреби вл и А у почетку речи јавља се у овим
двема речима: влKнтн и Ад. То исто колебање и у истим речима на
лазимо већ у споменицима старословенског језика (види С. М. Кулба
кинЋ, Древне церковнославинскiћ нзнкЋ I, ХарњковЋ 1911, стр. 88—89).
Примери: поред обичног

лкнтн (на пр. влRмлкт"ce — 26. п. и т. д)

— Акн (3. л. јед. аор.) — 46 и поред обичног лук (на пр. 37, 44 п.
(двапут), 53 (четири пута), 65 и т. д.) — IN — 27 п., 44 п.
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У почетку речи поред обичног к налазимо и е (исп. то исто у ср
бугарским споменицима, види ОбзорЂ. Лаврова, стр. 116): exке —48 п.,
119 п., 125 п., f, xe — 117 ш, а гу 112 п., J. Kн — 119, влА — 119,
eye — 123 ш, 124; и у позајмљењим именима: елнZANTS — 1. п.
елн слктн —46. ш, екгеннR (voc.) — 104, влeнo (voc.) — 103, exere (gen.)
— 123 п., soci (gen.) — 103 п. У данашњем прилепском говору по
четно е, изузевши само у речи iem (3. л. јед. помоћног глагола), не јотује
се (види МирчевЋ, op. cit., стр. 3 и 9). Не у почетку речи, а после само
гласника нема јотовања самогласника не само на крају реда, него и у
средини и у почетку реда у овим случајевима:
а) пред А: нектнik (gen. s.) — 11. п., RAKнил || (acc. pl.) — 61. п.
shvati (gen. s.)—116 п., ubuk I (gen. s.) — 17, ili

(gen. s.);

ski uvenu (gen. s.) — 24 п., uljudi (gen. s.) — 22.
б) преде: пукашене — 20 п., кадмилнš (instr. s 3–2п,
непркхолмне — 23 п., смRенie) (acc. pl. masc.) — 31, ктултне ( — 35,
wкњценie |—43, кљжлњкленне мњ (instr. s.) — 50, тклесне | (gen. s. fem.)
— 101 п., клнимне

(voе) — 102 п., динтун 5, сумуш (voc) —

102. п., пакна ((acc. s. neutr.) — 110, пуне мњ (part.) — 112, слокослокне ||
— 119, кллголанне |— 120 ш, поклнне мњ (instr. s.) — 122 п., кренie ||
— 123 п., жнтне |— 126; ске кне: (acc. pl.) — 28, чктне – 43 ш, ске ||
(acc. pl. masc.)— 114, тков (асc. s. neutr.) — 114, ткоего (gen. s. masc.)
— 114 п., тко — 117 ш.; гркље (асc. pl. f)— 29, сллкић (acc. pl.
f) - 29, пунктна —43, wктилна — 115. п., окне — 116 п., vite
(gen. s. f.) — 117 ш, поклоненне — 120 п., ZAHетнем (instr. s.) — 123,
кне (nom. pl.) — 124, isне — 127, камен — 125, тке — 4 п., A
брано – 3 п. кажи (сеп. - 10 — 12, 116 п., Shi (nom. s. n.) — 107.
114, 115, 119, IRецл (part.) — 51, клe сe (part.) — 115.
в) пред л: клчкклд (acc. pl. n.) —40, тлд Кнце (voc. s.)— 113 п.
г) пред су: Аклних — 104 п.
Такве примере налазимо и у средњебугарским споменицима (види
ОбзорЋ, П. А. Лаврова, стр. 118).

Што се тиче прилешског говора,

у њему се „не јотује а иза а, е, а, у“ и „е иза а, о”, али после и, е
јотују се (види МирчевЋ, op. cit. стр. 9 и 10).
J (или ј) новог је порекла у речима из грчког језика: над кока
(acc.) 101, клнимне (voc.) — 102 ш, нwмну (Еat.) — 125.
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III. Морфологија.
34. Двојина се обично употребљава правилно: руци н нога
105 (nom.), 105 п.(acc.), нога над wпетљ | н руцк скелнк — 108 п., очн
ткон — 4.
T
--..„
,
. .A.
0 сено уду кжнк —45 ш. (говори се о млади и младожењи) ciоклејн
član cou, uvчникA се угла н клKA — 50 п., нил (dat.) — 43 п.
(такође о младенцима), кесккуно ложе не схолни — 48 (такође), стA
нета. Хот Чил се канчлтн—43, кска ко бочн на те упоклнтл— 63, ску
у полк

стог кум

Аникл. н стаго пл. н. | ricтл нхата судитA

клУче желaнин. н нож

н дкрунтл нису. gus н нота — 105 п.

Али има већ и оваквих нарушавања двојине:
Ak, Hui Musтн лута дугл— 50 п., на кога (sic) A. клет
—44, ти нis I was

past Tsтин књ. se I нџамн полукнтн се

ним визу ка клнин мном

кум — 48, тu BХан. Ракета ткан

—42, скљкупн н склелн ул. кет ткан кљ мну кљ клнон мислн —43.
Сви ови цитати узети су из молитава које се употребљавају при
венчању, и према томе у њима се говори о младожењи и о млади
(исп. горе наведене цитате из истих молитава у којима се правилно
ушотребљава двојина).

Потребно је приметити да су скоро сви слу

чајеви нарушавања двојине именице уз које стоји постпозитивни члан
(други случајеви постпозитивног члана били су наведени у 57)
35. Особине именичке промене.

Пре свега истичемо случајеве гу

бљења и мешања облика деклинације: муж
44, нмн слово нNH ARAоu

сконим ткло Ал не клле —

— 121 п., окусн. кно клишлгo w коли

(Јев. од Јована, брак у Кани; исп. у Мар. Јев.: какукн

. . книл. - Ј

–45. п., G клKн — 1; G плетин — 1; сто улн пл. || ктору
шку. кншних стух

пуколнт. — 23. Кишних

стрм

стуха. тимун инда бин

– 22 п., Бл ukru uga — 62, 5 км нпуномних. — 59 m.
дš. I mus, GrmyТн проче на станциг
116 п. У примеру: неколини

два . G. петрмка кидни —

(а-p1030 талб. (35 по имамо доста

обичан за ХIV в. у црквеним споменицима случај употребе Пос. место
gen. (види ОбзорЋ П. А. Лаврова, стр.181). Од других особина у име
ничкој промени треба истаћи: а) наставак gen. s. основе женског рода
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на -е, резултат аналогије старих основа на -ја код којих је изгуб
љена палаталност сугласника: кљ || Jiu ... црнце влан — 123 п. (за
шис); б) наставак dat. pl. код о основа ома: кљ кisкњt | кisкомл —
12 п. ; в) наставак ове у nom. и voc. pl. именица мушког рода са осно
вама на -о, обичан у млађим средњебугарским рукописима (види ОбзорЋ
Лаврова, стр. 146–148):
попок (voc.) — 123 ш.
колоке (nom.) — 106.
г) наставак -н
д) наставак -ок

у nom. pl. именица на -тел:

учнталне — 51.

у облику асc. pl.: Agosti — 1; сличан случај овоме

имамо у dat. pl.: ломоком — 29.
Прелаз именица из промене основа на и (у) у основе на о потврђен
је примером: сну (Еat. s.) — 47 п.
Acc. pl. у облику номинатива имамо у млденцн снR — 3.
Loc. pl.: кљ пукнцех. — 10, w коњх. — 8, очевидно су резултат
аналогије именица основа на 1.
Instr. pl.: лумн — 40, с наставком основа на -а, нађен је већ
у Синајском Требнику, види А. Leskien, Handbuch", s. 84.
У промени консонантских основа налазимо:
а) прелаз именица "bang, *slovo, *tndo, *dulo у промену основа
на о: a "rmg — у промену основа на и у пštr. pl.:
нину (Еat. s.) — 33.
слоком

(instr. s.) — 97 ш, 105.

ткломњ (dat. pl.) — 28 п., 68 (исп. такав облик у Сушр. рук.
види код А. Leskien, Handbuch", s. 73).
лsлi (instr. pl.) — 97 п.;
куменимн (instr. pl.) — 11. п.
б) loc. s. именице "cryky с наставком и (њ):
кљ цjku — 49.
кi chН шкм — 112 п. (исп. исти облик у Зогр. Јев, Мар. Јев,
Син. Псалт; види Ibid. s. 76).
в) облик gen. s. именице "mati у значењу асc.:
wстлкнт члoвa wilu H ufе скis — 46 п.
снимнику. ufje — 124 (запис) (исп. исти појав у споменицима
ст. словенског језика; види libid. стр. 71).
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г) instr. s.

UrНн — 3,

резултат је контаминације облика:

uлтенк — душек.
д) acc. pl. лишере — 62 ш.
e) nom. pl. Albe — (исп. исто у Мар. Ев. ; види

A. Leskiem

Handbuch", s. 70).
36. Придеви и прилози. О облику nom. сложене придевске промене
било је говора раније.

Т

Gen. s. masc. има доследно наставак -лго.
У dat. s. masc. придева и глаголског радног придева поред обичног
наставка -us, -us, налазимо и -gus: by нетнуих — 25, преких
–38, св. Алкшуму — 6, поклишуму — 6, непокл || нашуму — 39,
снџуцу — 6. п., поклоншушку се — 99.
Instr. s. fem. придева поред обичног наставка -ов,-ек у овим при
мерима има и наставак -ом: wклдлкцнм
српском

н поморском

(dat. pl.) кимн || демламн .

н грчком. – 123 п. (запис).

Nom. pl. masc. гл. придева, сем обичног облика на -е, има и облик
на -н, који се већ налази и у споменицима ст-словенског језика (види
A. Leskien, Handbuch", s. 92), на пр. умекшн — 64 п. и т.д.; слож.
облик овог падежа има наставак -ан: жнкцен— 19 п. Уопште одре
ђени облици чешћи су него неодређени. Облик гл. придева сад. вр.
акт. жнкун — 3. јавља се већ у споменицима ст-словенског језика као
жнкжн — Мар. Јев, Јован. 6. 57: Син. Пс. 90. 1, 112. 5; види А. Leskien,
Handbuch", s. 91). Преглед покушаја да се објасни овај облик види нод
С. М. Кулњбакина, Др.-ц.-сл. нзнкЋ, I, стр. 106.
Промена глаг. придева, уопште, држи се доста правилно, ма да
нису ретки случајеви њена губљења, што се види у употреби прилога
с наставком -us (и у једном случају -цин) уз разне падеже именица и у
шоремећености која се огледа у неслагању придевских падежа са па
дежом именица уз које стоје.
послм голукл . . . сунца младнi Huxu
половн на старстi, apsum Assur
тим — 48.

премни

s I svrsi. – 10.

frus situs. Twelve Amesu

клни члаго

би тонг. б. на инто Б. Х.

каког недоугл || нацилни. О смртн на климних — 6. ти пунин
"E
поклалник напокалник. Аутканих симу, пунплаце ка целитми тим
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—37 п. Ask || тих клон. iko za A. кн пумљивих снижих
пунишних рукох, i uč—40 п. н. пrтехius wм. н пин ималнi
жнкцн скок лелн нхнци — 28. дклних не те лнимколе. кu

»нкљu.

по клдкшxuоу луко жнктно њ. суннкше херvкнил. пл мене v svak.
напустли ца страцин. дпрецин

кулм — 4. п. Tiss ce uvни га спВЕтел

наших квниште в. нпмен
—41. п. инлостнк

купали тим кон с млинци.

кулм. пл стAнк н ил ник. н на мллнн сушн (

at — се п.
37. Заменице.
Nom. plur. личне заменице 1 лица поред обичног кљи (кн) има и
облик кнк — 123 п., кне — 124 (оба случаја у запису). Овај облик
потврђен је само у млађим споменицима бугарског језика"), а шознат
је говорима: зашаднобугарским, македонским (исп. прилепско: вие, види
МирчевЋ, op. cit. стр. 23) и говорима источне и јужне Србије.")
Gen. s. masc. присвојне заменице налш

двапут се налази с на

ставком -егл: нашегл — 28, 123 п.
Наставак -ник у Пос. s. м. и. ср. рода од заменице нашњ, сн, кн
може бити објашњен аналогијом према Iloc. s. сложене придевске форме
„меких“ основа:
0 . . . u H плшник — 8.
w xfs if f нмшник — 10.
v šumstvu i uи стома – бе (поред: с мнis murus
— 21; о хукнin null”—42 п.).
пл сник св. — 6. п. (поред: на улка ткани
---су конм лнко мš — 108.

сви — 97).

Ваља истаћи облик заменице тко — 104 п., који није познат при
лешском говору.
38. Глапол.
Особине глаголских наставака огледају се:
1) У отпадању крајњег -m, у 3. л. једн. и мн. сад. времена у овим
случајевима: куле — 17 (двапут) (напоредо
(двапут), књ

куле крик

са

кулет. – 17. п.

гутњикнух — 17. п., л. на

о

улкутн

") Види ОбзорЋ П. А. Лаврова, стр. 170.
*) А. Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, Бeoгрaд 1905, стр. 401.
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-T,
A.
"Ж" "čp C, , A. " -скоколн — 26. Лик нуклкнт, л, нА пwјан пуншљи не дл колif|powсктњ
-g
— 26. п. нл. глу нго || клкланк тко д сњиле – 41 п.
сниле — 126 ш.
женл сконмњ тломљ д не клле —44. Aue которн, кул нмд жену
неквеноу || н тон Кrosолн жнтн с нев. 1 л не vстаклант, књ. — 44 п.
дА те ннкто не кндн — 106.
нде — 106 ш.
K д простн — 124 (тришут; зашис), пнше — 123 п.
„A.
сукулу (3. л. мн.) — 105 п.
Што се тиче прилешског говора, то у њему тако исто „отшада ти ...
шо неки пут у 3. л. множ. садашњег времена, а у 3 л. јед. најчешће
остаје“ (Мирчевљ, op. cit. стр. 15—16).
2) У наставку -мо у 1 л. мн. сад. вр. и аориста: кум — 26. ш,
мнлн лsнио — 30, 62; кљnннuо — 31, 99 п.; ткoнио — 34; pusu —
20; pusu — 62; дндњих — 63; пунимо — 113; проснио — 115;
кљукнланм — 28. п., 48, 119; кљукнлм — 6 п., 12 п., 40; покл нанио
— 120; пундокио – 30 п.; vunu« – 121 п.; usvus (c) — 9, 22.
41. п., 61. п., 62 п., 120, 120 п., 121, 121 п.; usk – 30; us"— 2;
келнчанемо — 128 п. Овај српски наставак налази се у средњебугарским
споменицима (Охридски апост, види ОбзорЋ, П. А. Лаврова, стр. 198—199),
а од говора налази се у западној Бугарској; у прилепском говору
место њега налазимо -ме (Мирчевљ, op. cit. стр. 25—26).
3) У неодређеном начину находимо -та у сложеном облику будућег
времена, образованог од глагола хоџу, који се често налази и у ср
бугарским споменицима, нарочито у облику будућег времена (види ОбзорЋ
Лаврова, стр. 190): А клко цете кнн мене клгоклекнт. А н клa sk тлкл.
A Колонт. — 123 п.—124.
Од глаголских образовања навешћемо ове облике:
1) аорист образован нешосредним додавањем наставака глаголској
основи (-= корену):

ктx — 105 п. ; наше (3 л. мн.) – 20;

2) будуће време образовано помоћу глагола хтктн у раније
наведеном примеру;
3) сушин: кљстAк

руков купкон || послужнт. тек — 68 п.;

Требник београдске Народне библиотеке.

77

4.) будуће свршено време образовано од прошастог глаг. при
дева на -л, и будућег времена од глагола кљтн, које има, у ствари,
значење погодбеног начина: A NK кулу. н сгшнл. А кне про
стате — 124 (запис). Што се тиче случаја: лце кулу н сгшнл |
кRше — даље је у зашису избрисано, те није јасно да ли треба „кRше“
довести у везу са претходним обликом; ако треба, ми бисмо тада имали
облик plusquamperfecti у вези са кулу у смислу погодбеног начина.
39. Од синтактичких особина овог споменика треба истаћи:
1) употребу предмета у Пос. без предлога уз глаголе са пре
миксом пун: пунклаке гордха — 6, пуникшлк | ce. crkus. ткани луе:
— 38; у два случаја прешисивач је незгодно изменио ову, очевидно,
за њега већ неразумљиву конструкцију, додавши локативу предлог кi:
ЛG

прi u sкuri I uputa nнклате — 26. п., 27; Алм

(iat. sj

пун на кука пунклин се — 27;
2) слободну употребу асс. повратне заменице уз глаголе: тл се
кKA не кон — 110 п., 111.

Мексички материал.")
менн, прид.: влcнtн

куле крик гутникнx, 17 п.

кедмлноклннк, им. ср. р.: кедњилноклнем. — instr. s. 22 п.
кожњц

nom. s. masc. (?) пун колеџе кe полн. кожице. | н мншн н

жхалнцн. i | пруга — 108.
глокаднтн, глаг.: лце н мон || жнкот
нго на просторк. Ал || се хучннт
Aue cнне н на чун

кто пуклкнт

же мнцлнн || н л. нле к

н прострeт.
скон штнцн.

л се сучн ннт. Жв лнцмн. н л | нмет

к

скон

uriu. нов || ступа ми в днinu masu. A њлет ка кон инци.
ми

нек гумници. А гvкут. н. А нАт. ка син writi. — 106. п.
грлитн, глаг: лик

не I wплув не грлит (исп. матерали

дли словари Срезневскаго s. v. оплазовати).
лакетно-прид: нxau church is cross ross the newки.
лкоњуктну. | л поскЧетљ лук к

клепло.

") Овде су наведене само најважније речи.

TS.

М. Долопко.

Art

D

- лик чвор – 113.

w, an Ali su Huni mora

ko i k š пинмун ин

i — 13.

vo – crea: O u range I r. s umro I тrugs. тога се кТп
стка – 67 п., кrs. Tн кук ( по мнко — 106. п.
ge – свеза: чтате. | А не клте. Не кренie || пнше л не сtku AS
– 123 об. (запис). – Не лице кулу н стушнл

кue (Даље је нешто

истругано) — 124 (запис).
житомаца - им. м. р. trumentum alliciens (Mиклошић): О К
жнтoклкцА. — 106.
жхалнцА — им. ж. p. zdržao; scarabaeus (Mиклошић): в. кожица
и глоклунтн.
клкокним — им. ж. p.: тако н || морсклд стулил пл клкокнv XRA
лнтсе — 23.
iнцл — им. ж. p.: ко н пок. uркu. н рок (?) не нехола 6
скок штнц. тако н их н жнкет. л. не буколнт || G скон штнцw — 106.
исп. глоклантн.
оплдмтн — глагол тестаревагда (Срезневскih): гулнтн.
mws — v. s. n. s. Assessme
прoскулн — прид. perniciosus (Миклошић): прoскулнкн гуш
ннцн (dat. s.).
пункнљинн — им. ср. р.: пундун на пукнежнЛљннR. пуккхтлнx.
кукокних тлнi cмок. — 22 п.
стежу. — им. м. р. cardo (Микл.): нако н коло некiок. | AKо н
колок wколо стежел.
— 106.

Ако н коло колинчно. тако л се куктнт

тлт.

тлкл — прил.: н клa k тлкл. л. КАСлонт. — 123 п.
тимнк — им. м. р. синоним „житовабцу“?: лце н ка плинцу
кнлктњ се дл || не нментет

се тклуннцн — 106 ш. — Aл се помолншн

стому гунгунi Ae (sic) ске длеткуњинкл. нже || шок жнту кулукнтi
rve
" I"
--" uz
v
f. S. на 3. ul. Hмн Р. I Ain. A svih usо н мн. гл. ма.
нже не нилт || нн руку ин ногу н wч | н уста. тако л култ ||
uон тлукнк — 107.
тогл, — прим. види

гл.
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хпут — прил. натраг, назад — 110 п.
кумилтн се — глаг: не судилнке | нн хладне — 111.
чун — им. м. p. nalarov; (Микл.) види глоклантн.
чун — им. м. р.: судмн колу н нож.: sv. чукrs | чукнs. н стAн
нл плRE — 109 п.
xдулкло — им. ср. р.: Б. Ал по стн . . . ко клчл. рднкл кон ин скокл
шнлце. н хлулкло.
Ваља приметити да се међу малочас наведеним речима налазе:
нл, тогл, и тлкл (последња у зашису).

Ове речи и данас постоје у

бугарском језику, македонским говорима (исп. прилепско: така, тinai,
каде МирчевЋ, op. cit. стр. 31) и говорима источне и јужне Србије.
Тако исто је заједнички македонским и наведеним српским говорима облик
nom. pl. заменице кнк

(који се налази двапут у зашису).

С друге

стране, у запису налазимо србизме као ере, облик instr. s. придева ж. p.
на -оus, а у тексту dat. pl. кisком.

Упоређујући све ове податке и

узимајући у обзир гласовне особине споменика, као су и е место пра
словенског од и се, у преписивачу морамо видети свакојако Србина,
чији језик припада груши говора који имају морфолошке и речничке
особине у извесној мери заједничке с бугарским и македонским говорима.
За ближе одређивање језика преписивачева према извесној језичкој
групи, наш споменик, узет сам за себе, не даје довољно података. Може
бити да ће испитивање споменика српске редакције, писаних на тери
торији Северне Македоније, и добивен таквим путем материал дати
могућност за тачније решење шитања о говору њихових прешисивача
(међу њима и нашег сп.). Тада ће се, без сваке сумње, и многе појаве
које смо ми истакли кao црте које се налазе и у средњебугарским
рукописима морати уврстити у ред особина прешисивачевих.
Геоград, 26. V. 1912 г.
М. Г. Долопко.

