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Марина Љ. Спасојевић
(Институт за српски језик САНУ, Београд)

ЕЛЕМЕНТИ СТАРОКЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА 
У ПРЕПИСЦИ МИЛОСАВА ЗДРАВКОВИЋА 

РЕСАВЦА*

У раду се указује на присуство фонетских, морфолошких и лек-
сичких особина карактеристичних за старије типове књижевног језика 
код Срба (српскословенски, рускословенски, односно, без редакцијских 
обележја, црквенословенски и славеносрпски) у службеној и приватној 
преписци кнеза Милосава Здравковића Ресавца. Ови језички елемен-
ти, првенствено, представљају манир, особеност епистоларног стила 
у Србији 19. века, а, осим тога, одраз су и Здравковићеве учености и 
наклоњености књизи и „просвештенију“. 

Кључне речи: епистоларни дискурс, књижевни језик, црквено-
словенски, српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Милосав 
Здравковић Ресавац.

Епистоларни стил или дискурс као писани вид комуникације уоп-
ште, поред књижевног жанра, показује више врста стилских варијаната, 
најпре у зависности од тога да ли је реч о службеној или приватној пре-
писци.1 Службена преписка је строго формализована, шаблонизована, 
а у стилистикама се, рецимо, обрађује као део административног стила, 
те се у оквиру овог стила издваја кореспонденцијски стил, као што то 
чини Бранко Тошовић2 или се кореспонденцијски стил разматра у окви-
ру пословног стила, као што то чине у својој стилистици Радоје Симић и 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног 
језика САНУ (бр. 178009), који у целини финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

1 Ј. Јовановић Симић, Облици ословљавања у Вуковој преписци (Једно поглавље 
из историје српског епистоларног стила), Научни састанак слависта у Вукове дане 
42/1, Београд, 2013, стр. 408. 

2 Б. Тошовић, Функционални стилови, Београд, 2002, стр. 355–380.

УДК: 821.163.1-6 Здравковић М.
811.163.1’36
811.163.1’35



304 МАРИНА Љ. СПАСОЈЕВИЋ

Јелена Јовановић3 итд. О епистоларном стилу писали су: Павле Ивић са 
аспекта историје језика, тј. о живом преплитању елемената књижевног 
и народног језика у приватној преписци у другој четвртини 19. века,4 
Милош Луковић у студији о специјалним стиловима,5 Александар 
Младеновић, обрађујући језичке особености за време Првог српског 
устанка,6 Рада Стијовић, говорећи о кореспонденцијском стилу у новије 
време,7 обимно, са становишта прагматике, и о организацији структу-
ре овог типа текстова у контрастивној студији Људмила Поповић8 итд. 
Посебно је важно нагласити да се пред крај 18. века и на самом почетку 
19. веку пишу упутства којима се утврђују правила писања пословне 
преписке.9 Дакле, пословна кореспонденција у предвуковском перио-
ду и те како је тежила да буде стандардизована. Из ових разлога, није 
необично што су писма у устаничкој Србији, а и после устанака била 
пуна словенизама као одлике високог и официјелног стила. Приватна 
преписка, с друге стране, своме адресанту оставља много више слобо-
де у изражавању и нагиње разговорном језику.10

Предмет овога рада јесте указивање на графичко-ортограф-
ске особине и језичке особине на различитим нивоима – фонетском, 
морфолошком и лексичком – карактеристичне за старије типове 
књижевнојезичког израза код Срба (српскословенски, рускословенски, 
односно, без редакцијских обележја, црквенословенски и славеносрп-
ски) које су заступљене у службеној и приватној преписци потеклој 
из пера кнеза Милосава Здравковића Ресавца. С једне стране, овај 
рад представља прилог проучавању епистоларног стила у устаничкој 
Србији све до шездесетих година 19. века и траговима средњовековног 
језичког наслеђа у њему, а са друге стране, осветљава језик овог ис-
такнутог ресавског устаника и вође (уз ограду да су могући и упливи 
писара).

3 Р. Симић, Ј. Јовановић, Основи теорије функционалних стилова, Београд, 
2002, стр. 175–180.

4 П. Ивић, Преглед историје српског језика, Сремски Карловци – Нови Сад, 
1998, стр. 206–207.  

5 М. Луковић, Специјални стилови, у: Српски језик на крају века, Београд, 1996.
6 А. Младеновић, Напомене о књижевном језику за време Првог српског устан-

ка, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVII/1–2, Нови Сад, 2004, 
7–26.

7 Р. Стијовић, Српска кореспонденција новијег времена, Годишњак за српски 
језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу XXII/9, Ниш, 2009, стр. 485–492.

8 Љ. Поповић, Епистоларни дискурс украјинског и српског језика, Београд, 2000.
9 То је Алексија Везилића сочињеније о приватних и публичних дјелах, Вијена, 

1785, и Серпски секретар или руководство како сочињавати различњејша писма, кви-
те, облигације, контракте, тестамента, реверсе, конте и пр(оче), В Будимије, 1802.

10 Уп. П. Ивић, нав. дело, стр. 206.
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Бројне чињенице везане за личност и дело овог ресавског првака, 
као и велики део његове преписке, доступнијим су тек недавно учи-
нили у својој монографији Милосав Здравковић – први човек Ресаве, 
трагом предања, записа и архивске грађе Десанка Стаматовић и Бошко 
Обрадовић.11 Осим на публикованој грађи и чланцима, књига је засно-
вана на богатој архивској грађи – на преко 3.200 докумената. Од тога, 
највећи део представља преписка са књазом Милошем, али има и дру-
ге службене преписке, са другим кнезовима, спахијама, високим чи-
новницима и црквеним лицима, а најмалобројнија су приватна писма. 
Грађу су чинили и рачуни, признанице, пресуде, жалбе итд.12 Наш кор-
пус представљала су само писма Милосава Здравковића, којих у овој 
књизи има око 20.

Подсетићемо се основних биографских података овог ресавског 
кнеза и истаћићемо оне чињенице које су важне за његово школовање. 
Милосав Здравковић, најстарији син Милије и Живане, рођен је 1787. 
године у планинској Ломници, а касније је растао у породичној за-
друзи у питомијем Брестову. Описменио се у околним манастирима. 
Уз Карађорђеву сагласност, уписао је 1808. године Велику школу, али 
се због пораза на Чегру повукао, и Карађорђе га је 1809. године по-
ставио за ресавског војводу и вођу Ресаваца.13 После слома Првог 
српског устанка, 1813. године, као заробљеник у Београдској тврђави, 
био је писар попа Дине Нишлије, код кога је уживао велико поверење 
и наклоност.14 Указом од 2. децембра 1815. године постао је господар 
Ресаве.15  Био је оберкнез Нахије ћупријске, човек од поверења књаза 
Милоша Обреновића (његов кум и ортак у трговини), совјетник, пу-
ковник и каваљер, тј. носилац војних и других одликовања, надзиратељ 
градње мостова на Морави код Ћуприје и код Свилајнца, био је за-
дужен за рудник у Миливи, високи државни чиновник и у време 
Александра Карађорђевића,16 дипломата у преговорима с Турском и 
Аустроугарском, први обавештајац Милошеве Србије, оснивач основ-
не школе, болнице и мезулане у Свилајнцу, ктитор цркава и манастира 
итд. Био је велики поклоник књиге и „просвештенија“, полиглота, пре-
нумерант. Пензионисан је 1853. године, на сопствени захтев, указом 
кнеза Александра Карађорђевића. Умро је у Свилајнцу 1854. године.

11 Д. Стаматовић, Б. Обрадовић, Милосав Здравковић – први човек Ресаве, тра-
гом предања, записа и архивске грађе, Свилајнац–Деспотовац, 2013.

12 Исто, стр. 9/1–2 (број иза косе црте означава стубац).
13 Исто, стр. 32/1. 
14 Исто, стр. 32/2.
15 Исто, стр. 38/1.
16 Исто, стр. 7/1. 
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Његово описмењавање заснивало се на средњовековној тради-
цији, у школама које су се неговале при манастирима и црквама, одно-
сно настави коју су изводила црквена лица, тј. углавном они који су 
завршили богословију. Почео је да учи школу у Иванковцу, у кући из-
весног газда Милоја, одакле их је растерао ћупријски муселим, а за-
тим код ресавског проте Милије у Ломници.17 Његово читање, писање 
и рачун били су сасвим солидни јер је 1808. године испунио услов да 
се упише на Велику школу. Полазници су били синови добростојећих 
људи, и то они који већ добро знају писати, читати и рачунати, како 
би од 1. септембра могла почети настава. Од другог полугодишта, 
са двадесетједногодишњим Милосавом Здравковићем у клупи су се 
нашли: Карађорђев син Алекса, Вук Стефановић Караџић, Јефрем 
Ненадовић, син Јакова Ненадовића, и његов синовац Сима, Јовица 
Миловановић, синовац Младена Миловановића, Илија Чарапић, син 
војводе Васе Чарапића, и још тринаесторица младића описмењених у 
предустаничкој и устаничкој Србији.

Наиме, Милосав Здравковић био је школски друг Вука Караџића, 
касније његов домаћин у Свилајнцу на пропутовањима кроз Србију, 
једини пренумерант из Свилајнца за Српски рјенчник 1818. године и 
пренумерант за сва остала Вукова дела. Био је претплатник и на Новине 
сербске из царствујушчег града Вијене.18 Изгледа да је био у присним 
односима са Димитријем Давидовићем, који га је запамтио и поменуо 
у својим новинама као јединог претплатника ван књажевске куће још 
1817. године. Међутим, Вук га једино помиње у Српским народним по-
словицама, тек 1849. године, уз причу о Грку и берберину, коју је код 
Ресавца и записао. Могуће познанство кнеза Милосава Здравковића 
са Људевитом Гајем не може се објаснити, иако му син Јован преноси 
поздраве од Гаја.19 Своју љубав према књизи преносио је и на своје 
ближње, синове, браћу, братанце, писара, свештенике, па се штампана 
књига ширила у овом крају.20 

Осим немачког, који је учио на Великој школи, Милосав Здрав-
ковић Ресавац знао је и турски, за који нема података када га је и како 
је (на)учио.21 Не зна се да ли је знао грчки, али има индиција, јер је 
свом сину у писму препричавао садржај захвалнице коју је добио из 
Јерусалима зато што је дао прилог за цркву Светог гроба.

Од сачуваних писама кнеза Милосава Здравковића Ресавца, 
највише је оних које је упутио кнезу Милошу, затим свом писару Петру 

17 Исто, стр. 31/2.
18 Исто, стр. 72/1.
19 Исто, стр. 77/2.
20 Исто, стр. 77/1.
21 Исто, стр. 88/1.
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Георгијевићу (Ђорђевићу), а од оних упућених сродницима – писма 
брату, сину Јовану, једно супрузи Јелени и два супрузи Станији итд. 

Најпре неколико напомена о графији у сачуваним писмима кне-
за Милосава Здравковића Ресавца. Писана су писаним словима, уз 
коришћење старе графије. Дебело јер се веома често употребљава на 
крају речи које се завршавају сугласником. Рецимо, доследно га користи 
на крају свога имена и презимена: Милосавъ Здравковићъ, членъ суда 
народнѣго. За разлику од дебелог јера, употреба танког јера је функцио-
нална, односно користи се као део диграфа често уз л и н за обележавање 
/љ/ и /њ/. Лигатуре я, ю користи иза вокала у гласовној вредности /ја/, /ју/, 
али и иза л и н у гласовној вредности /ља/, /ња/, /љу/, /њу/, па чак користи, 
истина веома ретко, и ѣ у гласовној вредности /је/ под утицајем руске 
редакције.22 За обележавање гласовне вредности фонеме /ј/ најчешће ко-
ристи јоту, али некада и й. Графему е употребљава и за обележавање гла-
совне групе /је/ у иницијалној позицији: есамъ. Занимљиво је да користи 
и акценатске знаке, као у писму Станији (стр. 389–390).

Када су посреди фонетске црте карактеристичне за редакцијске 
типове књижевног језика, може се рећи да доминирају славенизми пре-
узети из руске редакције.

То је видљиво, пре свега, у рефлексима полугласника.
Среће се рефлекс тврдог полугласника о: во училиште, 

Воскресенија, совершити, точно совршити, совршујемо, сотим, 
содружество.  

Рефлекс меког полугласника е: Отечеству, љубезнејше, љубезни, 
член. 

Иницијална група в(ъ)- се на неким местима не вокализује:
Високославному попечителству внутрени дела
Вречена писма.
Вокално л даје ол доследно у називу чина: полковник, док је на 

другим местима уобичајено у.
Самогласничко р некада се доноси као ер, а некада као р:
Сербију држали верховноме кнезу и предводитељу народа серб-

скаго, али: верховному кнезу управитељу народа Србскаго : Господе 
Србске; совершити, али и совршити.

Рефлекс јата је готово доследно екавски, под утицајем матерњег 
говора, па чак и у речи совет. Совјет се спорадично бележи. Међутим, 
на неколико места бележе се војвођански икавизми: гди, свагди.

Рефлекс назала предњег реда карактеристичан за руску редакцију 
кнез Милосав Здравковић користи једино у речи: началничество.

22 С. Стијовић, Словенизми у Његошевим песничким делима, Сремски Карловци 
– Нови Сад, 1992, стр. 82.
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Предлог од бележи се у варијанти от, некада написан са дебелим 
јером, некада без њега.

Од морфолошких црта издвајају се стари облици личних замени-
ца, као и облици заменичко-придевске деклинације на -аго/-его. Рецимо, 
акузатив заменице за треће за лице: паки его примили у Содружество 
Тамошње да буде; датив личне заменице за прво и друго лице множи-
не: покорное от нас вами поздравље, али ово није доследно. Среће се 
и савремени облик: потом вама јавламо, али и дијалектизам у истој 
реченици у којој је употребљен и стари облик: И за свашта нами одпи-
шите љубимо ви скут ми сви кметови ресавски.

Среће се употреба партиципа: Блаженопочившег Карађорђа итд.
Затим од творбених црта издвајамо употребу именица на -ије: по 

усмотренију, по пришествију, Сретеније, служеније, воскресеније; за-
тим, апстрактне именице на -ство: дружество, правитељство, начал-
ничество итд.

У обраћању, и када пише књазу и када пише својој жени 
Станији или писару Петру, распитујући се за здравље породице, стоји 
здравствујте, поред здравъ/здрава буди у приватним писмима. Та кође, 
обраћање са ви без обзира на титулу и степен сродства постало је у 
писмима уобичајено још у Карађорђево време, што кнез Милосав до-
следно примењује.23 Ове црте се јављају и у службеним дописима, али 
и у преписци са породицом, а као што се види, везане су за поједине 
лексеме. 

Кнез Милосав Здравковић, описмењен на традицији негованој у 
средњовековним манастирима и црквама ресавским, иако познаник и 
поклоник Вуков, у својој службеној, а видели смо, и приватној преписци 
одржава манир високог стила заступљеног у Кнежевини Србији у епи-
столарном дискурсу, макар то било у обраћању адресату. Сагледавајући 
писма Милосава Здравковића Ресавца, видимо да се фонетске, мор-
фолошке и лексичке особености различитих типова књижевног језика 
предвуковског периода веома добро чувају у једном језичком подстилу 
– епистоларном и у другој половини 19. века, у време када је Вукова ре-
форма увелико узела маха.

23 Исто, стр. 40/1, нап. 68.
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Марина Спасоевич

ЭЛЕМЕНТЫ СТАРОЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ПЕРЕПИСКЕ 
МИЛОСАВА ЗДРАВКОВИЧА РЕСАВЦА

Р е з ю м е

В работе подчеркиваем наличие фонетических, морфологиче-
ских и лексических свойств, характерых для старых типов литератур-
ного языка у сербов (сербскославянский, русскославянский, точнее без 
редакционных характерных черт церковнославянского и славяносерб-
ского) в служебной и частной переписках князя Милосава Здравковича 
Ресавца. Данные языковые элементы, прежде всего, представляют со-
бой манеру, особенность эпистолярного стиля в Сербии в XIX веке, 
и, кроме того, они являются отражением учености Здравковича, его 
склонности к книгам и просвещенности.




