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НЕКЕ ПРАВОПИСНЕ И ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
БЈЕЛОПОЉСКОГ ЧЕТВОРОЈ ЕВАНЂЕЉ А 

(У КОНТЕКСТУ ОСТАЛИХ СРПСКОСЛОВЕНСКИХ СПОМ ЕНИКА)

Бјелопољско (даље Бп) четворојеванђеље је  рукопис који се чувао у ма- 
настиру Никољцу, манастиру код Никољ Пазара, у Бијелом Пољу (према 
чему смо га и назвали Бп). Настало је  крајем 13. -  почетком 14. вијека на 
рашком подручју. Храм Светог Николе био је  познати преписивачки центар, 
нарочито у 16. вијеку. Никољ Пазар је  био важна караванска станица. На 
основу одређеног броја записа из рукописне збирке овог манастира сазнаје- 
мо да се један дио тих књига сливао у Никољац из околних мањих цркава и 
манастира који су уништавани у широким пустошењима.

Својим палеографским, правописним, језичким и лексичким особенос- 
тима овај рукопис се уклапа у општу слику досад испитаних и описаних 
рукописа српскословенског језика, са својим посебностима и појединачним 
индивидуалним одликама. Поредећи га са Чајничким јеванђељ ем1 са босан- 
ског подручја, које је  писано цијели вијек касније, утврдили смо да је  Бп 
неким језичким особеностиам, (посебно у домену правописа и синтаксе) 
прогресивније, карактерише га већи број иновација.

Бп су писала три писара, а преписано је  са два предлошка. До оваквих 
закључака дошли смо анализирајући и поредећи начин писања словних зна- 
кова, ортографију, језичке и лексичке особености.

Представићемо неке од интересантнијих и типичнијих правописних и 
фонетскох особености Бп са циљем да покажемо тенденције на ширем про- 
стору српског језика, нарочито сјевера садашње Црне Горе.

1. Примивши хришћанство за вријеме византијског цара Василија 1 
(867-886) српске земље су постале отворене средина за настајање и јачање 
словенске писмености те даље и богатије његовање старијег моравско-па-

1 Вера Јерковић, ПалеоЈрафска u језичка исиишивања о Чајничком јеванђељу, Нови Сад 
1975.
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нонског и новијег бугарског наслеђа. Простори су наслиједили и глагољску 
и ћирилску правописну и писану традицију. Данас нам најстарији српски 
споменици само дјелимично нуде слику о давнашњем сложеном развоју ср- 
пског писма и правописа. Глагољица се укоријенила у српским крајевима 
те се током 10, 11. и 12. вијека упоредо употребљавала са ћирилицом, која 
је  све више, нарочито у правним списима, постајала водеће писмо. Иако 
ликовно необична, глагољица је  у српској ћирилици оставила јаке трагове, 
препознатљиве током 13, 14. и 15. вијека. Са смјењивањем писама, и њи- 
хових правописних тенденција и одлика, текла је  и дуга еволуција српског 
правописа. Отуда у многим српским рукописима, нарочито прве половине 
13. вијека, још  има доста неуједначености.2

У току 10-12. вијека одвијао се дјелимично процес замјене ћирилице 
глагољицом. То је  период из којег нијесу сачувани писани споменици са 
српског говорног подручја. Крајем 10. или почетком 11. вијека дошло је  у 
српском језику до свођења два полугласника на један што се у графијском 
систему реализовало писањем танког јера (већ у најстаријим рукописима 
Повељи Кулина бана, Мирослављевом и Вукановом јеванђељу).

Постоји нејасноћа и недореченост што се тиче одређења средишта и 
мјеста настанка српске редакције па поједини научници као полазиште узи- 
мају и територијално удаљена средишта. Тако Белић3 (а идући за њим и још  
једна група лингвиста, Мошин4 и Врана5, нпр.) сматра да опредјељење за 
танко јер  као графијски знак у Мирослављевом јеванђељу, најстаријем са- 
чуваном рукопису српскословенског језика, значи опредјељење условљено 
изговором за меки а не тврди полугласник, што би говорило да је  рукопис 
настао у оним нашим крајевима гдје се полугласник изговарао као глас бли- 
зак звуку е, а то је  била Зета (nhc = пас). Он закључује да „се може рећи да 
је  почетак ћирилске редакције наших споменика извршен у Зети која је  први 
јачи политички центар наше државе. Та се редакција проширила доцније на 
Хум и Рашку“б. Постоје и сасвим другачија гледишта. Олга Недељковић7 
каже да је  „основа карактеристика највећег броја јужнословенских натписа 
већ у 10. вијеку једнојеров систем. Употреба ii или b углавном је  ирелевант-

2Ђорђе Трифуновић, Ка почецима српске писмености, Београд 2001, стр. 153.
3 Александар Белић, Учешће Ce. Caee и н>е1ове школе у  стварању нове редакције српских 

ћирилских спшеника, Светосавски зборник 1, Посебна издања СКА СХ1V, Београд 1936. стр. 
210-276.

4Владимир Мошин, Револуције у  историји староЈ српскоГ правописа. Стара књижевност. 
НОЛИТ, Београд 1972. стр. 250-262.

5 Јосип Врана. Вуканово јеванђеље, Научно дело, Београд 1967.
6А. Белић, исто, стр. 224.
7 Olga Nedeljkovic, Poluglasi и starosrpskim epigrafskim spomenicima, Slovo 17, Zagreb 

1967, str. 5-36.
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на за одређивање териториајлне припадности споменика, јер  су једнојерови 
системи са употребом било % било t. заступљени како у натписима источне 
тако и западне територије Балканског полуострва“8 Ирена Грицкат сматра 
да писање „танког јера“ за полугласник не говори о томе да је  овај графијс- 
ки знак настао на оним подручјима гдје би му одговарао изговор у правцу 
вокала предњег реда9, „полугласник к као графијска појава не говори ни 
против једне територије као што не говори ни за једну одређену“ .10 Могућ- 
ност постанка српске редакције везује за сами исток, а као доказ, између ос- 
талог, наводи и употребу -доу- < -л- (вокалног): слоуснце у М ирослављевом 
јеванђељу, што је  и данас карактеристика најисточнијих српских дијалеката 
и углавном говори „у корист терена северно од Скопља као изворишта ср- 
пске редакције“ .п Уз ова гледишта осврнућемо се и на оно које се износи у 
студији Н. Родић -  Г. Јовановић гдје се каже: „Са већом сигурношћу може се 
рећи једино д а је  дукљански период старосрпске државе био веома значајан 
за формирање старије, тзв. зетско-хумске ортографије, док је  млађа, рашка 
ортографија, уобличена тек у Немањићком периоду“12.

Чињеница је  да је  постојало неколико средишта српске писмености, 
која се често називају и писарским школама или епохама у  развитку наше 
ортографије: Белић13 нпр. (и Мошин) користи појмове зетско-хумска и раш- 
ка редакција (или школа), или епоха у развитку српске ортографије. Код П. 
И в и ћ а -  В. Јерковић14 (и И. Грицкат) користе се појмови: хумско-босански, 
зетски и рашки превопис (и школа). Ј. Врана (исто, стр. 15) говори о колек- 
тивном раду рашких и зетских писара и о хумској, или зетско-хумској и 
рашкој школи. Оваква одређења нијесу необична јер  и простори и рукописи 
на њима настали представљају комплекс различитих језичких укрштања и 
наслага (поријекло писара, предложак са којег је  рукопис преписан, мјесто 
постанка, школа у којој је  писар усвајао писменост и сл.), без јаких граница 
ијезичких и територијалнихтеје, како каже Ирена Грицкат, „потребно наћи 
дијалекатски ареал који би могао одговарати стварању такве редакције,

8Исто, стр. 25.
9„Посебну пажњу заслужује питање полугласника. Правопис српске редакције показује 

да су два полугласника сведена на један. Мора ли ово само по себи бити доказ да је та редак- 
ција настала тек у XII вијеку? И друго, полугласници су сведени на 5 мора ли то бити доказ 
да је редакција настала на хумско-зетско-требињској територији, на земљишту палаталнијег 
изговора?!"

10 И. Грицкат, исто, стр. 37.
11И. Грицкат, исто.
12 Никола Родић -  Гордана Јовановић, Мирослављево јеванђеље (критичко издање), 

Београд 1986, стр. 12.
13 А. Белић, исто, стр. 225.
14 Павле Ивић — Вера Јерковић, Правопис српскохрватских ћирилсих повеља и писама XII 

и XIII века, Нови Сад 1981.
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оправдати њен настанак и процват присуством писарских средишта у том 
ареалу -  а бити при том свестан чињенице да су схватања о националним 
обележјима мање изражана него данас; у сваком случају, у питањима црк- 
вене књижевности осећања припадништва била су потчињена далеко више 
духовним него државним ауторитетима“15.

У сваком случају, идући од истока према западу јасно је  да се у пе- 
риоду од најраније сачуване рукописне и споменичке грађе па кроз 13/14. 
вијек, поступно смјењује једна правописна тенденција другом, новија или 
рашка која за основу има превагу ћирилске правописне традиције, и ста- 
рија, која идући према западу све доминантније одражава глагољску тра- 
дицију. Процес настајања, формирања и ширења рашког правописа везује 
се за име Светог Саве, али је  вјероватније да је  на том послу радило више 
људи: „Свети Сава и круг око њега -  мислимо ту пре свега на манастир 
Хиландар -  имали су довољно моралног, а и другог ауторитета да утичу на 
остала средишта српске писмености. Ширењу реформе свакако су смета- 
ле спорост комуникације и верност појединца раније стеченим навикама. 
Уосталом, рашка ортографија није доследно спроведена ни у споменици- 
ма потеклим из круга око Св. Саве са двора Стефана Првовенчанаог. Све 
говори у  прилог претпоставци да Свети Сава и његова школа нису дошли 
до стриктних, јасно формулисаних ставова ни до чврстих одлука у  погледу 
правописа. Уколико је  светосавска реформа била светосавска, о н а је  имала 
облик тенденције, а не норме. Осим тога, та реформа вероватно није значила 
неки раскид са ранијим стањем, већ само фаворизовање једног од затечених 
правописних узуса“ (П. Ивић, В. Јерковић), што је  у овом случају наставак, 
фаворизовање и уобличавање ћирилске правописне традиције.

Засигурно се може говорити и о ширењу млађег рашког правописа, у 
дијахронији, са истока ка западу те поступног и дјелимичног прелаза са ста- 
ријег на млађи правописни образац, уз то прилично неуједначено и непри- 
нципијелно. Простори садашње сјеверне Црне Горе (Полимља и Потарја) 
рано одражавају присуство и употребу рашког правописа, чак његову веома 
рану доследну примјену о чему нам свједочи и Бп. А да би стекли увид у 
правописне одлике Бп потребно је  посматрати га у ширем језичком и пра- 
вописном контексту.

Рукописи црквене садржине (јеванђеља, четворојеванђеља и сл.) пре- 
писивани су у одређеним манастирским средиштима писмености. Како је  
премјештање рукописа из средишта коме је  рукопис био намијењен сматра- 
но за богохулно, то су се најчешће у почетку рукописи чували ондје гдје су 
настали. Али, услед многих ратова, посебно пред најездом Турака, рукопи-

15 И. Грицкат, исто, стр. 35.
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си су преношени и скалањани на сигурнија мјеста, тако да мјесто на коме је  
рукопис пронађен често није мјесто његовог постанка.

Није велики број рукописа писаних српскословенским језиком чији је  
правопис проучен и описан. Поредећи Бп са другим проученим српскос- 
ловеснким рукописима (са краја 12. вијека -  М ирослављево16 и Вуканово 
јеванђељ е17; из средине 13. вијека -  Мокропољско четворојеванђеље раш- 
ке редакције18 и Дивошево јеванђеље, такође из Бијелог Поља, као и Бп из 
истог манастира, али старије редакције19; из средине 14. вијека -  Чајничко 
јеванђеље са босанске територије20 можемо закључити следеће: Вук (крај 
12. в.) иде за ћирилском традицијом, са елементима рашког правописа (зна 
за употребу лигатура али употреба није фреквентна); М ир (крај 12. в.) иде 
за ћирилском и западнијом традицијом (ријетка је  употреба лигатура ia- к); 
Див, средина 14. вијека (иако је  из истог мјеста из којег и Бп, чува се у ис- 
том манастиру) иде за рукописима босанске скупине (има свега неколико 
примјера са ra нешто више са к; а у Чајн (средина 14. вијека), слично је  као 
и у Див, али је  унеколико чешћа употреба лигатура (што би говорило у при- 
лог већ изнијетој тврдњи да су се правописна решења рашког правописа у 
дијахронији ширила казападу); Мп (средина 13. вијека) карактерише рашки 
правопис и употреба лигатура, али не доследно (ређе него у Бп што говори 
о већој примјени ових принципа у временском слиједу).

Дакле, Бјелопољско четворојеванђеље је  најтипичнији представник 
рашког правописа од свих до сада описаних српскословенских рукописа, 
са рашким правописним системом који тежи да буде чврст и јасан  и са си- 
гурношћу у  примјењивању принципа, што је  последица слободније и до- 
следније употребе већ заживјелих принципа рашког правописа: на почет- 
ку ријечи и иза самогласника скоро доследно се пишу лигатуре к>- га- к (за 
гласовне вриједности ју , ја , је); са мање доследности лигатуре се пишу и 
иза палаталних сугласника; на почетку ријечи се у гласовној вриједности 
/о/ доследно пише w (или широко отворено 0 ); „ђерв“ се не пише; води се 
рачуна о правопису краја реда; Бп карактеришу честе редупликације вокала, 
натписивање слова над врсту -  што су све особености рашког правописа. 
Дјелимична одступања последица су, најчешће, уношења особености пред- 
лошка, ређе поријекла писара.

16 Ст. М. Куљбакин, О Мирослааљевом јеванђељу, ПалеоГрафска и језичка испитивања, 
Сремски Карловци 1925.

17 Ј. Врана, исто.
18 Митар Пешикан, Мокропољско четворојеванђеље из 13. вијека -  споменик значајне 

фазеу развоју старосрпске писмености, 36ФЈ1, XVI/1, Нови Сад 1973, 61-89.
'9И. Грицкат, Дивошевојеванђеље, ЈФ XXI Београд 1961-1962, стр. 227-293.
2,1 Вера Јерковић, ПалеоГрафска и језичка испитивања о Чајничком јеванђељу, Нови Сад 

1975.
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Из изложеног можемо констатовати да нијесу постојале „чисте“ језич- 
ке ортографске школе, поготово уколико се било које средиште посматра 
дијахронијски, већ тенденција поступног и постепеног смјењивања новијим 
(источним) рашким правописом, старије (западније) правописне тенден- 
ције, нарочито у прелазном подручју, или, боље рећи, не смјењивање, ко- 
лико уношење новијих, практичнијих и јаснијих решења рашког правописа 
на западу (обрнутих процеса није било), те његова све већа стабилизација 
и доследнија примјена у  дијахронији на крајњем истоку српске језичке те- 
риторије.

Због тога се сваки од рукописа може условно и хипотетички везати за 
једну од школа и у њој у мањој или већој мјери заживјелих правописних 
система, те пратити постепено преплитање једних система са другим и тен- 
денцију, у дијахронијском пресјеку, дјелимичног смјењивања (или потиски- 
вања) једне правописне тенденције другом.

2. Вокал
Од фонетских карактетристика за ову прилику издвојићемо вокал јат  с 

обзиром да је  ово један од интересантнијих и комплекснијих проблема у ис- 
торији српског језика. Писање јата, односно замјене за овај вокал (екавски, 
икавски и (и)јекавски рефлекс) представићемо унеколико шире не ограни- 
чавајући се само на Бп; представићемо тенденције везане за српскословен- 
ске рукописе садашње Црне Горе (а донекгте и шире ијекавско подручје). 
Вријеме кад је  писан наш рукопис (13/14. вијек) пада у период када се већ 
јављ ају и примјери замјене вокала +> са е. Међутим, о изговору 4 у овом 
периоду не могу се дати одређени закључци јер  замјене нијесу фреквентне21 
чак ни у споменицима писаним народним језиком, а тим мање у српскосло- 
венским рукописима. На веома ране појединачне замјене +  03 6 (већ у Мир 
јеванђељу22, крај 12. вијека), мада је  процес узео маха готово цијели вијек 
касније, вјероватно је  утицало постојање наслијеђених дублета 'h/e који су 
се напоредо употребљавали још  у старословенском језику. Ти дублети, које 
констатује и старословенска граматика23, неједнако су присутни и заступље- 
ни у каснијим српскословенским споменицима24 почев од М ир гдје је  по 
правилу 4 , али има и примјера са е.

Највећи број дублета тиче се различите гласовне адаптације (4i/e) од- 
ређених гласовних вриједности ријечи грчког поријекла (шод+ик | ик>деик- 
фдресе-1 -Hk- дрхикре-1 дрхикрНк- гдлиле-1 гдлил-ћ- андреи-1 дндр+и- мдтеи-

21 С. Куљбакин, Мир, стр. 98; Ј. Врана, Вук, исто; И. Гриикат, Див, crp. 255-257; Радоје 
Симић, Морфонолошки процеси у  историји српскоГ језика, стр. 423; А. Белић, Фонетика, 
стр. 91.

22 Ст. Куљбакин, Мир. стр. 97-100.
“ Куљбакин. Сшаросл.... стр, 18-19.
24Вера Јерковић, Чајн, стр. 120.

266



НЕКЕ НРАВОПИСНЕ И ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БЈЕЛОПОЈБСКОГ .

тддеи- сддо\(ке.... самдре-, као и најстарији дублетни облици код словенских
ријечи: донкдежб- мдежда- нддеждд: мвефдти - ) .25 Бп карактерише уочљива 
разлика између првог писара (Мт и Мр), на једној, и другог и трећег писара 
(Лк и Јо), на другој страни. Код првог писара су скоро доследно присутни 
примјери са е а код осталих са ii.

У писању вокала 4  Бп се доста држи старословенске традиције, вокал 
■fc се најчешће пише у својим старим етимолошким позицијама. Од овог 
има одступања о чему свједоче примјери са писањем е у ријечима гдје је  
некада било -fc- Ти примјери нијесу чести, везани су за облике т^ћлес-: телесе 
Лк пб- телеси Мр л\з, (у вези са овом лексемом забиљежени су и фреквен- 
тни примјери замјене 4  и у другим српскословенским споменицима, Чајн
-  Псалтирима) и примјери овог типа се јављ ају у заглављу гдје су се писари 
мање држали норме и чешће уносили карактеристике народног говора, што 
не умањује него вјерније говори о значају ових примјера као свједочанству 
језика писца. Овдје су могли бити од значаја и фонетски разлози -  асимила- 
ција следећем слогу. Други примјер са е од 4 имамо код доврћ нестк гдје су 
на замјену -fc могли утицати и аналошки процеси (према KCTh). Осим овога, 
имамо и супротних процеса, примјера са писањем умјесто е код ријечи 
lpeg-\ гр-ћдо^штих^- гр̂ ћди. Код ријечи са некада дублетним облицима за- 
биљеженим још  у старословенским споменицима (којих има не тако мали 
број) е /4 који се у М ир и Вук (и Див) најчешће пишу са а ријетко са е, а у 
Чајн су доследно (осим код неколико ријечи) писане са 'fc, у Бп су најчешће 
писане са е (код већине ријечи доследно), како код оних грчког, тако и код 
ријечи словенског поријекла. Оне се могу посматрати као екавски рефлекс 
•fe, као контунуант старијег е | а, као последица аналошких укрштања, или, 
што је  највјероватније, екавски рефлекс потпомогнут аналошким моменти- 
ма. Дакле, на основу невеликог броја примјера замјењивања е са не може- 
мо сасвим са сигурношћу утврдити да ли је  писар (односно писари) изго- 
варао јат  као е, или је  постојао неки књишки изговор који се рефлектовао 
кроз писање, али је  сигурно екавски изговор био у основи.

Вокал јат  се у  српскословенским споменицима пише по етимологији, 
а о његовом изговору са е свједоче, иако не чести, примјери у којима је јат  
замијењено са е, и обрнуто, примјери у којима је  умјесто е написано 4, ако 
и доминантан начин писања е у некада дублетним облицима е /  ћ̂. Мали 
број старих црквених облика је  језички проучен, али је  ипак уочљива екав- 
ска тенденција замјене јата  у историји српског књижевног језика -  у срп- 
скословенским текстовима на подручју Рашке, Хума, Зете. У прилог овоме,

25„Колебање 4јеји среће се у непреведеним грчким ријечима‘\  С. Николић, Старословен- 
ски језик 1, стр. 54; „У таквим речима имамо посла са наставцима различитог поријекла (грч. 
e v q a i o g - a i a п?) које су се преносиле аналогијом из једних речи у друге“, С. Куљбакин, 
Старослов..., стр. 19.
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осим Бп, иде и јези к  „Псалтира“ из штампарије Црнојевић, гдје, према Ј. Г. 
Мејџор, срећемо честе примјере екавске замјене јата26.

Тенденцију екавске замјене јата, уколико се јат не пише, уочавамо и у 
Врхбрезничком рукопису, обимном и изузетном ћирилском рукопису из по- 
ловине 17. вијека који је  настао у манастиру Свете Тројице код Пљеваља, 
из пера знаменитог писара Гаврила Тројичанина из Ш ћепан-Поља, корпус 
везан за вокал јат  ексцерпирали смо на основу фототипског издања овог 
рукописа.27 Иако нам није био циљ да исцрпимо и детаљно ексцерпирамо 
цијели корпус, у Врхбрезничком рукопису забиљежили смо преко 300 при- 
мјера гдје на мјесту некадашњег вокала јат  имамо написан вокал е, дакле 
екавски рефлекс, иако је  највише примјера у којима се јат  у етимолош- 
ким позицијама пише. Ради илустрације дајемо један број примјера: дбдт> 
44б/228, сведек* 67а/27, месеци 68а/22, л\едт* 82а/13, плевм 84а/29, вЕрникУи 
866/16, бежаше 96а/25, vvcekoihe 1436/221, дедт! 147а/8, двелхл 1566/20, 
CEBEp*h 215а/15, БЕлиградЕ 2976/21, порЕКлол\ 3036/24, прЕд 88а/1, прЕЛ\8др% 
181 а/, прЕСТОЛНИКТл 2026/15, л\не (Д и Jl) -  често, л\нозел\ 836/15, к-h в-ћрЕ 
263а/21, итд.

Из веома богатог ексцерпираног материјала са екавском замјеном јапла 
у Врхбрезничком рукопису може се закључити да је  екавска форма била у 
његовој основи.

Честе замјене са е уочили смо и у  записима уз српскословенске руко- 
писе и у натписима из разних крајева садашње Црне Горе, а и са ширег 
(и)јекавског подручја. Иако грађа сакупљена у Старим српским записима и 
натписима није најбољи репрезент српскословенског језика јер  је  писање 
слободније у односу на нормативну праксу, често из главе писара, ипак већи- 
на текстова, мада често писани клишеизирано, одржава стање у  књижевној 
норми српскословенког језика. Уколико је  запис писао исти писар који и сам 
рукопис, тај запис ће имати углавном језичке одлике које карактеришу и сам 
рукопис, дакле, има одлике књижевног и нормираног језика. И у Записима

2бКако констатује Ј. Г. Мејџор, испитивање језика Псалтира је показало екавске замјене 
јата (нгделга- 111 пута, тел- смери\ се и сл, грешни- место- по среде- чревд- рдоделише- ждревУе- 
сем- нл pEKa\'h- вечнл- ©умрети- ведетк- сешрдми- вледивд- целовдти- о̂ сековлнУе- несни- бо- 
лезкни- коренТе- не рдзоуме- г!иде\‘к- зре^оу- ндд всеми вдгреницоу- итд.); 6] у наставцима ријечи 
(по среде- кк месте зллчне- нд сти\Аовне- ви сТ̂ не- при врдзе\'к- кк селе\и - ки влдце- нд воде- — к 
теве- стдреи 2) е на мјесту етимолошког t  или а : а) у коријену ријечи и у основи (дев-кдесетк- 
р^ћкоутк- д-ћсницл- сћдмици- трктГе - призов^ктк- ндчн к̂тк- ид к̂ти- гред к̂тк- гр̂ кдУи- зр4цш- 
тел-ксн-к- прдв'кднд- нд т-к- w т-кв-к -  б) у наставку ријечи (вк скркБ-к\к- луиклецг!;- клмен к̂ ••• 
стогаст-к- изнемогост к •••). Псалтири, стр. 46-56.

27 Монах Гаврило Гројичанин, Врхбрезнички рукопис, фототипско издање, Подгорица 
2000.

28 446 (страна), 2. ред.
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смо забиљежили (уколико се јат  не чува гдје му је  по етимологији мјесто) 
замјену јат  са е и то са различитих и удаљених подручја српског језика која 
иначе (у дијалектима и говорима) карактерише (и)јекавска замјена јата. 
Нпр:

-15 . вијек, Записи 1, Пљевља, Манастир Свете Тројице: где (1476/109); 
Цетиње: TEA’fecHO, делом, телеси, cAveptHđro (написано у дому И. Црнојевића, 
1489/112), последи, ро^коделисл^, с^дела, всел\и, преддше, целол\о^дри1©, 
последи, железна, влдговерни, поспешенТел^к, о^креплкшшл\о, ро^коделисд^, 
сл\ерени, нлследоути, роукоделисдх>», сл\ерени (Макарије 1493-1494, 116-118), 
тел\же, слир^кл^Уи (1495/119); Никшић: л\есецд. лети, престдви се (натпис 
на гробном камену у  манастиру у Жупи Никшићкој); Чајниче: пресветие 
(1492/115).

-  16. вијек. Записи 1. Савина: сл\ерни (1510/126); пресветшк, сл\еренТи 
(1562/196-197); Цетиње: последнГи, w Реке, видети, погревенц погрешно 
(Б. Вуковић, 1519—20)/136—138]; Сарајево: сл\ер-кн'Ги, л\ест-ћ (1510/126); 
л\естд, сл\ерни, преддл^ (писано у Херцеговини, 1561/195); Пљевља, Света 
Тројица: Плевдлл где (1545/169); грешнол\, л\естд, все^, коленд, прекланга^, 
вреннд, погрешилк, вект*, Bh велигрдде, веше, пред (1595/252); Be^o^- ptK-fe. 
веше Јеролим Загуровић, Котор (писао за Божидара Вуковића); Морача: 
лето, престави, л^ћтех (натпис на вратима, 1574/219); Ш удикова код Берана: 
сл\еренол\у, лето, л\естд, повечдент! (1582/231); Подмаине (Прасквица): лето 
(1594/249); Подмалинско: врел\е, o\f лезе, лето (1594/249); Паштровићи: 
сл\ер41нУи, през, недел^; Пива: все)(к, л\есто, Новел\Т1, тел\же, погрешено, 
векол\, веше, чловек, л^еролгћ, хте^х (1571/215-216), итд.

Дакле, за српскословенски језик, књижевни, нормирани, са широког 
(и)јекавског подручја, судећи према нашем разноврсном корпусу, из 
различитих крајева и различитих периода, карактеристично је , на једној 
страни, одржавање етимологије -  писање старог вокала јат, и на другој, 
одступање од овог етимолошког принципа и екавска замјена јата, односно 
писање е на мјесту некадашњег вокала јат.

Изнијете правописне и фонетске особине (односно, замјена јата  са е) 
Бп четворојеванђеља у компарацији са другим српскословенским спомени- 
цима говоре нам о јединственом простору српског књижевног језика на ши- 
роком ареалу српских земаља од најранијих писаних споменика. Иновације 
су захватиле различита и међусобно удаљена подручја, у неким дјеловима 
су се јављ але раније, у неким касније и недоследније, али су видљиве исте 
тенденције и промјене
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Елица Стоннович

НЕКОТОРБ1Е ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ФОНЕТИЧЕСКИЕ 
ОССОБЕНОСТИ БЕЛОПОЛБСКОГО ЧЕТВОРОЕВАНГЕЛИЛ 

(В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРЕВНЕИШ ИМИ ЕВЕНГЕЛИЧЕСКИМИ
ПАМЛТНИКАМИ)

Резтоме

В даннои работе речБ идет о тенденцилх в литературнои орфографичес- 
кои и фонетическои (свизано в вокалом -ћ) норме славлнского лзмка серб- 
ского извода употреблнвшетсл на територии (и)екавского говора. На основе 
анализа и сравненил отделБНБ1х памлтников писвмености и рукописеи mbi 
пришли к вбшоду что в литератутнои праксе доминирует две основнбјх теи- 
денции: употребление Н* либо его субститута са е.

Што касаетсн орфографии БелополБского четвороевангелил, сравнивал 
зтот памнтник с другими евангелическими рукопислми, мб! пришли к bbi- 
воду что оно в наиболБшеи степени соответствует рашскои орфографии, но 
оно также отражает единнукз целост со осталБНБши рукописами сербского 
извода.

ДаннБ1е особенности словлнского лзБ1ка сербского извода указБтакзт 
на то, что можно говоритБ о единнои територии сербского литератутного 
лзБ1ка, охватБгвакмцеи многие сербские государства с времен первБ1х памнт- 
ников писБменности.
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