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ЈЕЗИК ПИСАМА ТУРСКИХ СУЛТАНА ДУБРОВНИКУ
Резиме
Основни предмет ове дисертације је истраживање графијских, правописних и
језичких карактеристика писама турских султана Дубровнику.
Истраживањем је обухваћено свих пет писарских канцеларија ‒ писарска
канцеларија султана Мурата II, Мехмеда II, Бајазита II, Селима I и Сулејмана I, a
анализирана писма припадају периоду од четврте деценије XV до седме деценије XVI
века. Истраживачки корпус чини укупно 104 писма која по свом дипломатичком статусу
представљају оригиналне текстове.
Основни предмет графијске и правописне анализе представља утврђивање односа
фонема и графема, те сагледавање степена присуства карактеристика средњовековних
ортографских школа, при чему се анализирана писма могу поделити у четири групе: (1)
писма у којима су присутне црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање
црта рашког правописа; (2) писма у којима су присутне црте рашке и ресавске
ортографске праксе, уз преовладавање црта ресавског правописа; (3) писма у којима су
подједнако заступљене црте рашке и ресавске ортографске праксе; (4) писма у којима се
мешају црте босанско-хумске, рашке и ресавске ортографије.
Примарни циљ истраживања фонетских и фонолошких карактеристика писама
турских султана подрaзумева праћење судбинe оних јединица које имају пресудну улогу у
диференцијацији штокавских дијалеката ‒ судбина некадашњег полугласника, судбина
вокала јат, слоготворног /л/, као и /л/ на крају слога. Вокализација /ə/ > /а/ системска је
одлика језика писама Портине канцеларије, уз напомену да се појављују и примери у
којима се вокализовани полугласник, према традицији, и даље бележи полугласничким
графемама, док посебну групу чини неколико писама из писарских канцеларија султана
Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II у којима се поред примера са променом /ə/ > /а/,
јављају и примери у којима се могу препознати македонски континуанти /е/ и /о/ у
промени некадашњих полугласника.
У највећем броју писама потврђени су поуздани примери екавске замене старосрп.
вокала јат, док примери у којима се очитавају (и)јекавски и икавски рефлекси овог
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старосрп. вокала не могу уједно представљати и јасно сведочанство о (и)јекавској или
икавској замени што због појаве ексклузивних морфолошких екавизама, што због појаве
морфолошких икавизмима шумадијско-војвођaнског типа, а у вези с тим и због чињенице
да се (и)јекавски односно икавски рефлекси јављају углавном у уводној формули или у
одређеним окамењеним изразима углавном везаним за датумске формуле.
Промена /л/ > /у/ бележи се у највећем броју писама Портине канцеларије, док се
рефлекс /лу/ јавља само у усамљеном примеру слуза у једном писму султана Мехмеда II. С
друге стране, у највећем броју писма бележи се и промена /л/ у /о/, док примери у којима
се /л/ на крају слога чува представљају одраз писаревог познавања норме књижевног
језика, а не дијалекатског утицаја.
На морфолошком плану пажња је усмерена ка истраживању иновација
карактеристичних за структуру старосрпског језика XIV–XVI века: (а) присуство -а у ген.
мн. именица; (б) преструктурирање множинских облика именских речи услед губљења
двојине; (в) аналитичке тенденције у деклинацији; (г) формирање система глаголских
придева и прилога и судбина партиципа.
Наставак -а у ген. мн. потврђен је код им. сва три рода у писмима Мехмеда II и
Бајазита II и Сулејмана I, уз напомену да се у великом броју примера овај наставак чува и
иза полугласничке графеме која представља одраз ортографског конзерватизма.
Примери преструктурирања множинских падежа услед губљења двојине очитују се
кроз употребу инстр. јд. уместо лок. јд. (у писмима султана Сулејмана I), инстр. мн.
уместо дат. мн. (у писмима султана Мехмеда II и Сулејмана I), инстр. мн. уместо лок. мн.
(у писмима султана Сулејмана I), ген. мн. ум. лок. мн., као и употребу лок. мн. уместо ген.
мн. (у писмима султана Мурата II, Мехмеда II, Бајазита II и Сулејмана I).
Велики значај имају и примери који показују анлитичке тенденције у деклинацији:
(а) од + акузатив (забележени у канцеларијама султана Мурата II и Бајазита II); (б)
с/са/сас + ОП (забележени у канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II);
(в) по + ОП (забележени у канцеларијама султана Бајазита II и Сулејмана I); (г) до + ОП
(забележени у канцеларијама султана Мехмеда II и Бајазита II); а у вези с њима и примери
у којима се бележи неутрализација опозиције између падежа правца и падежа места, који
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су потврђени у писарским канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II и
Сулејмана I.
У писмима Портине канцеларије од некадашњих партиципа очувани су само
облици парт. през. пасива и то само од глагола ‒ љубити и ведети у устаљеним
конструкцијама у иницијалним поздравним формулама.
Посебан значај имају иновације које упућују на косовско-ресавске говоре: (1)
наставак -е у дат. и лок. јд. им. ж. р. непалаталне и палаталне промене; (2) облици дат. јд.
личне заменице мене; (3) облици заменица и придева у којима се препознају наставци
непалаталне промене; (4) одрични облици през. гл. јесам; (5) синкретизам ген. и лок. мн.
им. м. р. некадашњих промена *-ŏ-/-jŏ- и *-ῐ-, као и примери једначења лок. мн. и ген. мн.
им. ж. р. некадашње промене *-ā-; (6) примера инфинитива без финалног -и, док се од
језичких црта које припадају призренско-јужноморавској дијалекатској зони издвајају: (а)
два усамљена примера са рефлексом /лу/ на месту слоготворног сонанта /л/ у примеру
слуза; (б) супституција африкате /ћ/ африкатом /ч/ у двама примерима; (в) наставак -ете у
2. л. мн. иператива; (г) уопштавање наставка -ле у радном гл. придеву.
Од српскословенских црта које представљају одраз књишке норме у писмима
турских султана присутне су: (а) хипервокализација полугласника у предлогу ва, као и у
облицима опште заменице васкоје, васем, васој, васим; (б) присуство -л на крају слога у
изолованим примерима; (в) присуство рефлекса вь(-) само у клишеизираним датумским
формулама; (г) присуство група шт и жд у усамљеним примерима (у свим осталим
примерима бележе се /ћ/ и /ђ/); (д) чување група -јт- и -јд- у изолованим примерима; (ђ)
изостанак метатезе у заменичком форманту вс- (насупрот веома великог броја примера са
извршеном метатезом); (е) изоловани примери са неизвршеном метатезом у групи -кт-,
док се на плану морфологије бележе: (а) наставак -и у ген. јд. и акуз. мн. им. ж. р.
некадашњих промена *-ā-/*-јā-; (б) ном. јд. лич. зам. за 1. л.: азь; (в) усамљени примери
ген. и акуз. јд. лич. зам. 3. л. м. р.: јего; (г) усамљени пример акуз. јд. м. р. прис. прид. зам.:
вашего; (д) наставак -аго у облицима ген. јд. придева који се јављају у уводном
дипломатичком формулару при интитулацији адресанта; (ђ) наставак -т у 3. л. јд. и мн.
през. гл.; (е) облици партиципа през. пасива од глагола љубити и ведети у устаљеним
конструкцијама у поздравној формули.
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Проведена анализа језичких карактеристика писама Портине канцеларије показала
је да су она језички најближа документима Српске деспотовине. Са документима Српске
деспотовине писма Портине канцеларије спајају, пре свега, језичке црте некадашњег
српског југоисточног дијалекта из кога су се развили данашњи косовско-ресавски и
призренско-јужноморавски говори, или још уже особине блиске данашњим косовскоресавским говорима. У вези са поменутим, од великог су значаја и промене на
морфолошком плану које су се у документима Деспотовине јављале углавном у
изолованим примерима, да би у писмима турских султана своју стабилност потвдриле
великим бројем примера. Овде мислимо на: (а) наставак -а у ген. мн. им. сва три рода; (б)
преструктурирање множинских падежа након губљења двојине; (в) аналитизам падежног
система; (г) укидање дистинкције између падежа правца и падежа места; (д) губљење
партиципа.
Карактеристичне црте косовско-ресавског дијалекта писма Портине канцеларије
чине блиским и препису Закона о рудницима деспота Стефана Лазаревића, а овде се
мисли на: (а) екавску замену старосрп. вокала јат; (б) вокализацију полугласника /ə/ > /а/;
(в) рефлекс /у/ на месту слоготворног /л/; (г) промену некадашњег /л/ на крају слога у /о/;
(д) наставак -а у ген. мн.; (ђ) присуство наставка -е у дат. и лок. јд. им. ж. р. некадашње
палаталне и непалаталне промене; (е) присуство наставака непалаталне промене у
заменичко-придевској деклинацији; (ж) синкретизам ген. и лок. мн.; (з) акузативна
енклитика хи.
Коначно, писменост Портине канцеларије у појединим особинама језички је блиска
и Хиландарском медицинском кодексу, што се показују: (а) екавизам; (б) вокализација
полугласника /ə/ > /а/; (в) рефлекс /у/ на месту слоготворног /л/; (г) промена /л/ на крају
слога у /о/; (д) наставак -а у ген. мн.; (ђ) присуство наставка -е у дат. и лок. јд. им. ж. р.
некадашње палаталне и непалаталне промене; (е) присуство наставака непалаталне
промене у заменичко-придевској деклинацији; (ж) синкретизам ген. и лок. мн.; (з)
наставак -еми у инстр. мн. редних бројева; (и) акузативна енклитика хи.
На основу свега наведеног, може се закључити да је штокавска народна основа
старосрпског стандарда у XV и XVI веку употребљеног у преписци Портине канцеларије
са Дубровником био говор близак данашњем косовско-ресавском, о чему сведоче и
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особине које се могу пратити од Закона о рудницима деспота Стефана Лазаревића, преко
писмености Српске деспотовине и Хиландарског медицинског кодекса све до писмености
која се развијала изван матичног подручја српског језика ‒ на двору турских султана.
Кључне речи: историја српског језика, старосрпски језик, српскословенски језик,
султан Мурат II, султан Мехмед II, султан Бајазита II, султан Селим I, султан Сулејман I,
Портина српска канцеларија, Дубровник
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LANGUAGE OF TURKISH SULTANS’ CORRESPONDENCE TO
DUBROVNIK
Summary
The main topic of this dissertation is the investigation of graphemic, orthographic and
linguistic characteristics of letters from Turkish Sultans to Dubrovnik.
The investigation includes all five scribal offices – scribal office of Sultan Murad II,
Mehmed II, Bayezid II, Selim I and Suleiman I, and the analyzed letters belong to the period of
the fourth decade of the XV century to the seventh decade of the XVI century. The research
corpus is comprised of a total number of 104 documents which represent original texts by their
diplomatic status.
The main subject matter of the conducted graphemic and orthographic analysis is the
determination of relations between phonemes and graphemes, along with the investigation
concerning the degree of presence of characteristics pertaining to medieval orthographic schools,
and the letters can be classified into four groups: (1) letters containing the traits of Raška and
Resava orthographic practice, with predominating traits of Raška orthography; (2) letters which
contain the traits of Raška and Resava orthographic practice, with predominating traits of Resava
orthography; (3) letters where traits of Raška and Resava orthographic practice are represented
equally; (4) letters in which there is a mixture of traits of Bosnia-Hum, Raška and Resava
orthographies.
The primary goal of investigating phonetic and phonological characteristics of Turkish
sultans’ letters involves a survey of the fate of the units which play a crucial role in the
differentiation of Štokavian dialects – the fate of the former indeterminate vowel, fate of the yat
vowel, syllabic /л/, as well as the syllable-final /л/. The vocalization /ə/ > /а/ represents a
systemic feature of letters from the Sublime Porte office, bearing in mind that, following the
tradition, there are instances where the vocalized indeterminate vowel was still written by using
indeterminate vowel graphemes, while there is also a separate group, consisting of several letters
from the scribal offices of the Sultan Murad II, Mehmed II and Bayezid II, in which, along with
the instances containing the alteration /ə/ > /а/, there are occurrences where Macedonian
continuants /e/ and /o/ can be recognized as traces from the former indeterminate vowels.
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The majority of letters reliably manifest the confirmation of the occurrence of Ekavian
substitution of the Old Serbian vowel yat, while the instances where the (I)jekavian and Ikavian
reflexes of this Old Serbian vowel have been found cannot consequently represent a clear
evidence of the (I)jekavian or Ikavian substitution, due both to the occurrence of exclusive
morphological Ekavian elements and the occurrence of morphological Ikavian elements
belonging to Šumadija-Vojvodina type, and in the same context due to the fact that (I)jekavian
and Ikavian reflexes occur mostly in the introductory formulaic sections or certain petrified
expressions mostly related to formulas expressing dates.
The /л/ > /у/ change is registered in the majority of the Porte office letters, while the
reflex /лу/ occurs only in an isolated example слуза in one of the letters of Sultan Mehmed II.
On the other hand, the largest number of letters contain the /л/ > /у/ change, while the examples
where /л/ is retained at the end of the syllable represent the reflection of the scribe’s awareness
of the literary language norm, and not a dialectal influence.
On the morphological level, the attention is paid on the investigation of the innovations
characteristic of the structure of the Old Serbian language of the XIV–XVI centuries: (a) the
presence of –a in gen. pl. of nouns; (b) restructuring of plural forms of nominal/adjectival word
classes due to the loss of the category of dual; (c) analytic tendencies in the declination; (d)
formation of a system of deverbal adjectives and adverbs and the fate of the participle.
The ending –a in the gen. pl. is confirmed with all three genders in the letters of Mehmed
II, Bayezid II and Suleiman I, bearing in mind that in a large number of the examples this ending
is also preserved after the indeterminate vowel grapheme which represents a manifestation of the
orthographic conservatism.
The instances of restructuring of plural cases due to the loss of the dual are manifested
through the use of instr. sg. instead of loc. sg. (in the letters of Sultan Suleiman I), instr. pl.
instead of dat. pl. (in the letters of Sultan Mehmed II and Suleiman I), instr. pl. instead of loc. pl.
(in the letters of Sultan Suleiman I), gen. pl. instead of loc. pl., along with the use of loc. pl.
instead of gen. pl. (in the letters of Sultan Murad II, Mehmed II, Bayezid II and Suleiman I).
Rather important instances are also those which manifest analytic tendencies in the
declination: (a) од + accusative (registered in the offices of sultans Murad II and Bayezid II); (b)
с/са/сас + CC (i.e. common case, registered in the offices of Sultan Murad II, Mehmed II and
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Bayezid II); по + CC (registered in the offices of Sultan Bayezid II and Suleiman I); до + CC
(registered in the offices of Sultan Mehmed II and Bayezid II); and in relation to these there are
also instances where the neutralization of the opposition between the case of direction and case
of location occurs, and these are recorded in scribal offices of Sultan Murad II, Mehmed II and
Bayezid II, as well as Suleiman I.
In the letters from the Porte office, only the forms of the pres. pass. participle were
preserved from the former participles, and only from verbs љубити и ведети in fixed
constructions found in initial formulaic salutation.
Special significance is attributed to the innovations which are typical of Kosovo-Resava
speeches: (1) ending -е in dat. and loc. sg. of fem. gender nouns of palatal and non-palatal
declination; (2) dat. sg. forms of the personal pronoun мене; (3) forms of pronouns and
adjectives where the endings of non-palatal declination are recognized; (4) negative pres. forms
of the verb јесам; (5) syncretism of gen. and loc. pl. of the masc. gender of nouns belonging to
former declinations *-ŏ-/-jŏ- and *-ῐ-, along with the instances of assimilation of loc. pl. and gen.
pl. of fem. gender nouns belonging to the former declination *-ā-; (6) instances of infinitives
without the final -и, while the notable linguistic traits belonging to the Prizren-South-Morava
dialectal zone include: (а) two isolated examples with the reflex /лу/ in the place of the syllabic
sonorant /л/ in the example слуза; (b) substitution of the affricate /ћ/ by the affricate /ч/ in two
examples; (c) ending -ете in 2nd pers. pl. imperative; (c) generalization of the ending -ле in the
active adjectival participle.
The characteristics belonging to the Serbian recension of Old Church Slavonic and
representing a reflection of the literary norm in the letters from the Turkish sultans include: (а)
hypervocalization of the indeterminate vowel in the preposition ва, as well as the forms of the
universal pronoun васкоје, васем, васој, васим; (b) presence of -л at the end of the syllable in
isolated examples; (c) presence of reflex вь(-) only in formulaic clichés denoting dates; (d)
presence of clusters шт and жд in isolated examples (/ћ/ and /ђ/ are registered in all other
examples); (e) retention of clusters -јт- and -јд- in isolated examples; (e) absence of metathesis
in the pronominal formative вс- (as opposed to a large number of instances with realized
metathesis); (g) isolated instances with unrealized metathesis in the cluster -кт-, while on the
morphological level the following are registered: (а) ending -и in gen. sg. and acc. pl. of the
8

feminine nouns of former declinations *-ā-/*-јā-; (b) nom. sg. of the personal pronoun for 1st
person: азь; (c) isolated examples of gen. and acc. sg. of the 3rd person masculine plural
pronoun: јего; (d) isolated example of acc. sg. masc. of the possessive adjectival pronoun:
вашего; (e) ending -аго in gen. sg. forms of adjectives occurring in the introductory diplomatic
segment upon the intitulation of the addressee; (f) ending -т in 3. p. sg. and pl. pres. of verbs; (f)
forms of present participle passive of the verbs љубити and ведети in fixed constructions in the
salutation formula.
The performed analysis of the linguistic characteristics of the letters from the Porte office
has shown that they are linguistically closest to the documents of the Serbian despotate. The
letters of the Porte are linked to the document of the Serbian despotate chiefly through the traits
of a former South-East Serbian dialect from which modern Kosovo-Resava and Prizren-SouthMorava speeches have developed, or more precisely, the traits close to modern Kosovo-Resava
speeches. With regard to the abovementioned, changes on the morphological level are especially
important, and they are found in the documents of the Despotate mostly as isolated instances, but
they have shown stability in the letters of Turkish sultans through a large number of examples.
These include: (a) the ending –a in gen. pl. of nouns in all three genders; (b) restructuring of
plural cases after the loss of the dual; (c) analytical nature of the case system; (d) loss of
distinction between the case of direction and case of location; (e) loss of the participle.
Characteristic traits of Kosovo-Resava dialect of the letters from the Porte office also
manifest similarities with the transcript of the Law on mines of Despot Stefan Lazarević, namely:
(a) Ekavian replacement of the Old Serbian vowel yat; (b) vocalization of the indeterminate
vowel /ə/ > /а/; (c) reflex /y/ instead of the syllabic /л/; (d) the change of former syllable-final /л/
into /o/; (e) ending –a in gen. pl.; (f) presence of the ending –e in dat. and loc. sg. of feminine
gender nouns of the former palatal and non-palatal declination; (g) presence of the endings
belonging to non-palatal paradigm in pronominal-adjectival declination; (h) syncretism of gen.
and loc. pl.; (i) accusative enclitic хи.
Finally, the literacy of the Porte office is linguistically similar in certain traits to The
Chilandar medical codex, as manifested by: (a) the Ekavism; (b) vocalization of the
indeterminate vowel /ə/ > /а/; (c) reflex /y/ instead of syllabic /л/; (d) change of syllable-final /л/
into /o/; (e) ending –a in gen. pl.; (f) presence of the ending –e in dat. and loc. sg. of feminine
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nouns belonging to the former palatal and non-palatal declination; (g) presence of the non-palatal
paradigm ending in pronominal-adjectival declination; (h) syncretism of gen. and loc. pl.; (i)
ending –еми in instr. pl. of ordinal numbers; (j) accusative enclitic хи.
Based on the presented data, it can be concluded that Štokavian popular base of the Old
Serbian standard in XV and XVI centuries, which was used in the correspondence between the
Porte office with Dubrovnik, represented a speech close to modern Kosovo-Resava variety,
which is further evidenced by traits that can be found from the Law on mines of Despot Stefan
Lazarević, through the literary tradition of Serbian Despotate and the Chilandar medical codex,
to the literary tradition which developed outside the home area of the Serbian language – at the
court of Turkish sultans.
Key words: history of the Serbian language, Old Serbian language, Serbian recension of
Old Church Slavonic language, Sultan Murad II, Sultan Mehmed II, Sultan Bayezid II, Sultan
Selim I, Sultan Suleiman I, Serbian Office of the Sublime Porte, Dubrovnik
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I. УВОД

I.1. ПРИСТУПНЕ НАПОМЕНЕ. Испитивање језичких карактеристика писама турских
султана Дубровнику предузето је с општим циљем да се пружи детаљан филолошки и
лингвистички опис до данас неистражених српских средњовековних рукописа, који су од
великог значаја не само за историјски развој српскога језика него и, у целини узев, за
развој српске писмености уопште.
Значај испитивања ових писама огледа се у трима чињеницама: (1) писма турских
султана Дубровнику хронолошки обухватају период од четврте деценије XV до седме
деценије XVI века, што је уједно и период у оквиру кога се догађају неке од
најзначајнијих промена на морфосинтаксичком плану српскога језика: наставак -а у ген.
мн. им., преструктурирање система множинских падежа услед губљења двојине, стварање
аналитичких тенденција у систему деклинације, стварање система глаголских придева и
прилога и губитак партиципа; (2) „крај XIV и XV век можемо означити као доба у којем је
главнина штокавских говора добила, у најважнијим појединостима, свој садашњи лик”
(Ивић 2014: 67); (3) ово је период интензивне писарске и преводилачке делатности у
оквиру кога најзначајније место заузима чињеница да се „управо српски језик почетком
Новога Века највише на двору у Цариграду, па онда у мањој или већој мери и на
дворовима свих других околних држава Југоисточне Европе употребљавао као дворски
или дипломатски језик” (Костић 1924: 2).
Због свега наведеног, а посебно због чињенице да је управо „пословноправна
писменост примарни извор информација за сагледавање синтаксичке, али и свеколике
граматичке структуре српскога језика у првим вековима његовог постојања” (Павловић
2009: 5‒6), као и због положаја српског као дипломатског језика у југоисточној Европи све
до почетка XVIII века, анализа језичких карактеристика писама турских султана
Дубровнику у оквиру система старосрпске пословноправне писмености имала би велики
значај за многе филолошке и лингвистичке дисциплине: палеографију, историјску
дијалектологију, историју српског књижевног језика, ономастику, етимологију, али и за
историју српске културе уопште.
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I.2. СРПСКИ

КАО ДИПЛОМАТСКИ ЈЕЗИК

‒

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА.

О спољашним

чиниоцима употребе српског језика у дипломатској преписци у југоисточној Европи XV–
XVIII века детаљно је говорено у Костић 1924. Овде се истиче да је управо захваљујући
престижном утицају наших људи у турској царевини српски језик постао дипломатски.
„Почев од султана Мурата II (1421–1451) па даље за време Мехмеда II (1451–1481),
Бајазита II (1481–1512), Селима I (1512–1520), Сулејмана I (1520–1566), на цариградском
су двору радиле посебне српске канцеларије, у којима су се писали царски фермани, који
су се слали у Србију, Босну, Дубровник, Русију, аустриском ћесару и др.” (Костић 1924:
7). Осим преписке турских султана, на ћирилици и на српском језику до XVII века
издавана су и документа из канцеларија појединих турских великаша. „Тако је н. пр.
вођена преписика ћирилицом на српском језику између пограничних турских паша на
Дунаву и Угарске, исто тако између пограничних турских власти на далматинском
приморју и млетачке Републике, затим између крајишких турских и аустриских часника”
(Костић 1924: 7).
И поред тога што је у посредној вези са нашим истраживањем, у контексту улоге
коју је српски језик имао на султановом двору од великог је значаја откриће
четворојезичног персијско-арапско-грчко-српског фразеолошког речника који је био
написан за султана Мехмеда II Освајача, а који је пронађен захваљујући турском научнику
Ахмету Џафероглуу.
Откриће овог речника најпре је привукло велику пажњу немачког слависте Вернера
Лефелта, који се питањима сагледавања начина писања српског језика арапским писмом
бавио у студијама из 1970, 1989, 1991, 1996. На основу проучавања датог рукописа Лефелт
истиче ‒ „Перед тем как обратиться к этому вопросу, представляется целесообразным
хотя бы вкратце охарактеризовать роль сербского языка на Высокой Порте. Из целого
ряда современных описаний Османской империи в XVI столетии, а также на основе
несколь ких изданий османских грамот, [...] мы знаем, что язык сербских государственных
канцелярий был взят османской государственной администрацией после гибели
средневекового сербского государства в качестве «дипломатического» языка, т. е. языка,
на котором велась переписка Султанов и других высокопоставленных османских
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сановников с разными государствами, в том числе с Польшей, с Венгрией, с Дубровником
и с молдавскими княжествами” (1996: 302).
За четворојезчни речник интересовао се и В. Путанец, који на основу анализе
текстова у овом рукопису утврђује да је аутор једног дела текста био штокавац екавац, а
другог штокавац ијекавац (уп. Putanec 1990: 237‒244). Узимајући у обзир дијалекатске
особине које се препознају у текстовима рукописа, Путанец долази до закључка да
екавски елементи могу бити карактеристика косовско-ресавске дијалекатске основе, док
ијекавски елементи помешани са екавским, с друге стране, могу упућивати на подручје на
коме се јат још увек реализовало као дифтонг (уп. Putanec 1990: 237‒244).
У новије време се о овом рукопису говори у студији Маринковић 2010, у којој се
даје транскрипција текста на српском језику са циљем да се стекне увид у реконструкцију
српског језика, и то „оног који је био у свакодневној употреби, на темељу овог рукописа
као једног од његових најстаријих записа на арапском писму” (2010: 280).
С друге стране, иако научној јавности позната више од век и по, писма Портине
канцеларије до данас нису лингвистички проучена. Досадашња интересовања за писма
турских султана Дубровнику углавном се заснивају на шире усмереним филолошким
истраживањима ограниченим на издања текстова, као и њиховим дипломатичким
особеностима.
Издања појединачних докумената ове обимне преписке дата су у Павловић 1882:
115–117, Ивић 1909: 205–214, 1925: 133–140, Елезовић 1931: 7–16, Карано-Твртковић
1940, Miklošič 1858, Радојчић 1953–1954: 343–367, Унбегаун 1975: 221–228, док је
обједињенa препискa представљена најпре у Трухелка 1911., а након тога и у Стојановић
1929‒1934. Поред издања текстова, у овим обједињеним препискама дају се и скромни
критички осврти на дотадашња издања.
За разлику од претходно поменутих, у студији Ђорђић 1991 дају се прве напомене
о палеографским и језичким карактеристикама писама Портине канцеларије. Поред
палеографских описа, указује се на неуједначеносит словног састава и правописа, што за
последицу има стварање хибридних рашко-босанских и босанско-ресавских ортографских
комбинација. Пажња се посвећује и употреби графеме \ као обележја влашко-молдавске
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писмености, али и графема x и J, које се врло често бележе и ван позиција типичних за
ресавски правопис.
О језичким карактеристикама ових докумената пак аутор даје само неколико
напомена. На основу супституцује сугласника /ћ/ сугласником /ч/ у писму МЕХ 1453‒1463
изводи закључак да је писар највероватније припадао источнијим крајевима екавског
дијалекатског подручја, док за писмо Сел 1513 наводи да је писано екавским дијалектом
са икавским примесама (на ове ауторове ставове осврнућемо се касније у току рада у
поглављу II.2. т. 1.1.4., као и т. 2.2.1.1.).
У студији Ивић 1988 се, поред неколико општих напомена изречених на основу
претходне литературе, истиче претпоставка да се „[д]ијалекатски тип ових писама може
поближе одредити као косовско-ресавски, онај исти који преовлађује у српским актима из
доба Деспотовине” (1998: 92).
У новије време, писменост Портине канцеларије била је предмет интересовања у
двама радовима Л. Накаш. У Nakaš 2016 даје се палеографски опис класичне дипломатске
минускуле1, која се користи у овим писмима, те се говори и о писарској пракси Портине
канцеларије, која је подразумевала изостављање података о личностима писара, да би се
аутентичност адресанта осигуравала тугром, потписом у „specifičnom ornamentalnom
obliku, pri čemu je ponekad ime adresanta uklopljeno u kratak stih” (Nakaš 2016: 270). „To je za
istraživače zaista veliki gubitak, i zato je otvoren prostor za tezu da su slavenski pisari u
sultanskim kancelarijama bili kršćani koji su tamo odvedeni” (Nakaš 2016: 270). У овој студији
истиче се и претпоставка да се одлике Портине канцеларије могу приметити већ писму
султана Мурата II (Мур 14301). Велико ограничење овде, међутим, представља чињеница
да аутор истраживање заснива на издању датом у Miklošič 1858, у коме притом има
грешака у рашчитавању, да би у Nakaš 2017 код овог писма направљена грешка и
приликом упућивања на издање у Стојановић 1929‒1934, па се уместо 812 стоји 1004 (у
Стојановић 1929‒1934, под бројем 1004 стоји писмо султана Селима I). Све претходно
речено свакако доводи до закључка да се за овакав тип истраживања морају у обзир узети
оригинални снимци докумената (о грешкама у односу на издање Miklošič 1858, а у вези с

1

О дипломатској минускули в. у Čremošnik 1963.
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тим и о недоследностима када су рефлекси јата у овом писму у питању в. у поглављу II.2.
т. 1.1.).
У студији Nakaš 2017 дата је транскрипција и транслитерација седам писама
турског султана Селима I, уз покушај да на примеру Повеље султана Селима, писане 5.
марта 1513. године у Бруси, узимајући у обзир неке палеографске и језичке
карактеристике, покаже да је писар припадао босанској писаној традицији, те да је
највероватније био наследник Скендер-бега драгомана. Методолошки проблем овде се
заправо тиче тога што поменуто писмо, према свом дипломатичком статусу, не
представља оригинални документ, а за истраживања овога типа неопходно је узети у
обзир оригинална документа, а не преводе или преписе у којима би могло доћи до
одређених омашки приликом преписивања2.
Осим горенаведених студија, изради овога рада претходило је наше истраживање о
фонетским и фонолошким одликама пет писама султана Мурата II (уп. Лутовац 2013).
Поред оригиналних текстова, овде су у анализу била укључена два писма која су
представљала службени превод са грчког оригинала (уп. Стојановић 1929‒1934: 229‒231),
као и препис начињен у Дубровнику (уп. Трухелка 1911: 6, 9–11, Стојановић 1929‒1934:
232‒234).
У току саме израде рада, објављена су још два наша прилога ‒ један о текстолошкој
и језичкој анализи двају писама султана Мурата II (уп. Поломац‒Лутовац 2014), у оквиру
кога смо пажњу усмерили ка двама писмима како због њиховог дипломатичког статуса,
будући да је реч о оригиналним текстовима, тако и због чињенице што се у њима
препознаје екавска замена старопсрп. вокала јат. У овој студији долази се до закључка да
су анализирана документа из писарске канцеларије султана Мурата II писана
старосрпским језиком уз усамљене српскословенске трагове, док на евентуално српскомакедонско пограничје као евентуално дијалекатско исходиште писара упућују
ексклузивне фонетске и морфолошке црте ‒ континуанти /е/ и /о/ на месту некадашњег
полугласника, аналитизам падежног система, као и наставак -ле у мн. м. р. радног
глаголског придева.

2
„За план синтаксе и лексике ово је од мањег значаја, док је за фонетски и морфолошки ниво
неопходно анализи подврћи оригиналне документе” (Грковић-Мејџор 2012: 28).
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С друге стране, истраживање графијско-правописних карактеристика трију
оригиналних писма султана Мурата II, проведено у Лутовац 2015, показало је да у
писарској канцеларији султана Мурата II преовладава рашка ортографија, уз усамљене
примере у којима се очитују ресавски манири.
Коначно, од великог је значаја овде истаћи и студију Поломац 2018, у којој се
анализом Писма Мехмед-паше Соколовића Андрашу Баторију започиње проучавање и
докумената из других страних канцеларија, што је уједно и „драгоцен узорак употребе
српског као дипломатског језика у југоисточној Европи у XVI веку [...]” (2018: 640). Поред
текста писма у оригиналној графији и језички осавремењеног текста, у овој студији је
проведена и анализа како графијско-правописних, тако и језичких одлика документа, при
чему аутор долази до закључка да се у писму бележи графијско-правописна
неуједначеност условљена мешањем црта босанско-хумске са рашком односно босанскохумске са ресавском ортографијом, док анализа језичких карактеристика са аспекта
историјске дијалектологије показује да је писмо „писано старосрпским језиком у чијој се
основици налази југоисточни српски дијалеката XVI века, из кога су се развили данашњи
косовско-ресавски и призренско-тимочки говори” (Поломац 2018: 648), те да би
забележене косовско-ресавске црте можда могле представљати „старосрпски стандард из
времена Деспотовине који је писар морао познавати” (Поломац 2018: 648), док би
неколико црта које упућују на призренско-тимочку дијалекатску зону (балканистичке
иновације, укидање дистинкције између африката /ч/ и /ћ/) можда могле бити одраз
писаревог матерњег говора.

I.3. КОРПУС
1. РЕГИСТАР

ПИСАМА.

Писма која чине истраживачки корпус представљена су

према писарским канцеларијама у оквиру којих се наводе према хронологији настанка3. За

За свако анализирано писмо наводе се следећи подаци: а) скраћеница писма ‒ која се састоји од
прва три почетна слова имена адресанта и године издавања; б) назив писма којим се дају информације о
адресанту и адресату, пропозитивном садржају, месту издавања (уколико је познато), датуму издавања
(тачан или посредно наведен, а у случају преклапања године у оквиру исте писарске канцеларије наводи се
индекс); в) библиографски податак о издању текста. Модел представљања корпуса урађен је по угледу на
регистар дат у Поломац 2016.
3
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потребе рашчитавања писама користили смо фотографске снимке из корпуса научног
пројекта Историја српског језика Филозофског факултета у Новом Саду.
1.1. КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА МУРАТА II
(1) Мур 1430 ‒ Писмо турског султана Мурата II којим од Дубровчана тражи да му
врате град Сокол и земљу коју им је дао у залог (Адријанопоље, 10. VI 1430.
године) (издања: Карано-Твртковић 1840: 185‒186, Truhelka 1911: 4‒5, Стојановић
1929‒1934: 227‒228, Поломац–Лутовац 2014: 11).
(2) Мур 14301 ‒ Писмо турског султана Мурата II којим Дубровчанима даје слободу да
тргују по свој његовој земљи (Адријанопоље, 6. XII 1430. године) (издања: Miklošič
1858: 362‒363, Truhelka 1911: 5‒6, Стојановић 1929‒1934: 229‒231).
(3) Мур 1431 ‒ Писмо турског султана Мурата II Дубровчанима којим тражи да му
врате град Клобук са жупом Врмом и Требиње са Лугом (Чока планина, 9. VI 1431.
године) (издања: Truhelka 1911: 6‒7, Стојановић 1934: 237‒238, Поломац–Лутовац
2014: 24).
1.2. КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА МЕХМЕДА II
(1) Мех 1453‒1463 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да
врате оно што су узели његовом молебнику јер ће сносити велике последице
уколико то не учине (Михалича, 6. април 1453‒1463. године) (издања: Truhelka
1911: 22‒23, Стојановић 1929‒1934: 241‒242).
(2) Мех 1458 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим јавља Дубровчанима да је
саслушао поклисаре и потврдио им записе, и да је примио 1500 дуката (Скопље,
23. октобар 1458. године) (издања: Truhelka 1911: 15, Стојановић 1929‒1934:
237‒238).
(3) Мех 1459 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да му је властелин
Јакета донео 1500 дуката, да је саслушао поруке и одговорио заповедницима
(Цариград, 7. новембар 1459. године) (издања: Truhelka 1911: 17‒18, Стојановић
1929‒1934: 238).
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(4) Мех 1463 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује властима да заштите
дубровачке трговце и да им наплаћују само два процента царине од робе коју буду
продали (Синице, 7. јул 1463. године) (издања: Truhelka 1911: 21, Стојановић
1929‒1934: 240‒241).
(5) Мех 1465 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да је примио дар од
1500 дуката и даје трговцима слободу да тргују (Сазлидар, 8. новембар 1465.
године) (издања: Truhelka 1911: 23‒24, Стојановић 1929‒1934: 242).
(6) Мех 1466 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да је бератом дао
херцегу Владисаву оно што је тражио од очеве земље и препоручује кнезу
дубровачком и дубровачкој властели да буду пријатељи са херцегом Владисавом
(Дренопоље ‒ данашње Једрене, 3. август 1466. године) (издања: Truhelka 1911: 26,
Стојановић 1929‒1934: 243).
(7) Мех 1468 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да од
својих људи наплате дугове и да их предају његовом заповеднику (Цариград, 14.
фебруара 1468. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 243‒244).
(8) Мех 14681 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује Дубровчанима да су
му поклисари Степко Лукаревић и Влахуша Дедгудовић предали 5000 дуката за
годину 1469. (Гепвиз, Анадол, 13. април 1468. године) (издања: Truhelka 1911:
27‒28, Стојановић 1929‒1934: 245).
(9) Мех 14682 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да је његов узданик
продао рудник код Сребренице и царске хасове Паскоју Ромећу, али пошто му је
овај остао дужан наређује да се састану са Есе-бегом како би му се за тај дуг
предало све Паскојево имање у Дубровнику (Карахесар, 6. мај 1468. године)
(издања: Truhelka 1911: 28, Стојановић 1929‒1934: 245‒246).
(10) Мех 1469 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да су му поклисари
Ивко Бунић и Степко Лукаревић донели харач (Јенепазар, 6. новембар 1469. године)
(издања: Truhelka 1911: 29, Стојановић 1929‒1934: 246).
(11) Мех 1471 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим тражи да му Дубровчани
пошаљу Јакова или да плате 55000 дуката са којима је побегао (Цариград, 24.
април 1471. године) (издања: Truhelka 1911: 32, Стојановић 1929‒1934: 247).
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(12) Мех 14711 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује Дубровчанима да је
одобрио исплату дуката и да је писао Хамза-бегу да им се ослободе путеви и да им
се врате восак и чоха што им је херцег узео, а они њему да врате лађу (Цариград,
15. мај 1471. године) (издања: Truhelka 1911: 33, Стојановић 1929‒1934: 247‒248).
(13) Мех 14712 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да је наредио Ајазбегу и кадијама романским да врате све дубровачко робље и њихово имање (јуна
1471. године) (издања: Truhelka 1911: 33‒34, Стојановић 1929‒1934: 248‒249).
(14) Мех 14713 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује Дубровчанима да су
му поклисари Никша Журетић и Франческо Пуцић донели харач од 9000 дуката
(Виза, 30. новембар 1471. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 249).
(15) Мех 1472 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Хамза-бегу да у својој
области окупи влашке момке и да пази да му који од њих не побегне, а ако му
побегне да га поново врати (Турхал, 24. септембар 1472. године) (издања: Truhelka
1911: 37‒38, Стојановић 1929‒1934: 251).
(16) Мех 1474 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим тражи од Дубровчана да му
пошаљу све дохотке које је од њих примао Павловић (Цариград, 8. јули 1474.
године) (издања: Truhelka 1911: 38‒39, Стојановић 1929‒1934: 251‒252).
(17) Мех 14741 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује да логофету
Ибрахиму кога шаље у Дубровник да подели очевину између Ахмета и херцега
Влатка, дају књиге како би поделу извршио праведно (Цариград, 24. септембар
1474. године) (издања: Truhelka 1911: 39‒40, Стојановић 1929‒1934: 252‒253).
(18) Мех 1475 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим заповеда Дубровчанима да
Степану Хвалићу предају све што је његово (Цариград, 21. април 1475. године)
(издања: Truhelka 1911: 42, Стојановић 1929‒1934: 254).
(19) Мех 14751 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да су му поклисари
Никша Жоретић и Ламбрица Миловић донели харач у вредности од 10000 дуката
за 1475. и 1476. годину (Цариград, 30. децембар 1475. године) (издања: Truhelka
1911: 43‒44, Стојановић 1929‒1934: 254).
(20) Мех 1476 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим јавља Дубровчанима да је суд
пронашао да треба да плате Вуку и његовој браћи 30000 аспри за крв њиховог оца
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који је убијен на дубровачкој земљи, али пошто су Дубровчани Султанове верне
слуге и харачници плаћање им је смањено за 300 дуката (Цариград, 7. јануар 1476.
године) (издања: Truhelka 1911: 44‒45, Стојановић 1929‒1934: 255).
(21) Мех 14761 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да дају
његовом слуги Мустафи Дмитра Својимировића или да плате 3000 дуката које је
Дмитар јамчио за царски дуг (Добретичина земља, 12. јун 1476. године) (издања:
Truhelka 1911: 45, Стојановић 1929‒1934: 256).
(22) Мех 1477 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да
пронађу Милицу која је побегла у Конавље код Сокола заједно са сином, па ако се
докаже да је била робиња Насуху да му је врате заједно са сином и стварима које
је однела (Ада код Дренопоља, 2. мај 1477. године) (издања: Truhelka 1911: 46‒47,
Стојановић 1929‒1934: 257).
(23) Мех 14771 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да
његовом заповеднику предају 18000 дуката за Ахмета Херцеговића (Цариград, 21.
мај 1477. године) (издања: Truhelka 1911: 47, Стојановић 1929‒1934: 258).
(24) Мех 14772 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да му
пошаљу Марина де Пера да се суди са амалдаром Батестом (26. септембар 1477.
године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 258‒259).
(25) Мех 1478 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да му
пошаљу Марина де Пера да се суди са амалдаром Батестом (Цариград, 3. фебруар
1478. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 259).
(26) Мех 14781 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II Дубровчанима којим потврђује да је
примио харач од 1000 дуката (Цариград, 28. фебруар 1478. године) (издања:
Truhelka 1911: 48, Стојановић 1929‒1934: 260).
(27) Мех 14782 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим одређује како ће се
Дубровчанима обрачунати нови харач (Цариград, 28. фебруар 1478. године)
(издања: Truhelka 1911: 48, Стојановић 1929‒1934: 260).
(28) Мех 14783 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим Дубровчанима укида царину,
али повећава харач (Цариград, 2. март 1478. године) (издања: Truhelka 1911: 48‒49,
Стојановић 1929‒1934: 260‒261)
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(29) Мех 14784 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим обавештава Дубровчане да не
прима њихов изговор да Марин де Премо није у Дубровнику и прети да ће дукате
које потражује од Марина де Према узети од дубровачких трговаца (Скопље, 10.
јун 1478. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 261‒262).
(30) Мех 14785 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим обавештава Дубровчане да не
прима њихов изговор да Марин де Премо није у Дубровнику и прети да ће дукате
које потражује од Марина де Према узети од дубровачких трговаца (Скопље, 19.
јун 1478. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 262).
(31) Мех 1479 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да су му поклисари
Никша Палмутић и Паоко Сараковић донели харач од 12500 дуката (Цариград, 9.
јануар 1479. године) (издања: Truhelka 1911: 52‒53, Стојановић 1929‒1934:
263‒264).
(32) Мех 14791 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да су му поклисари
донели 1060 дуката за Марина де Пера (18. јануар 1479. године) (издање:
Стојановић 1929‒1934: 264).
(33) Мех 14792 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим наређује Дубровчанима да све
Ратково имање продају за дуг, а да дуг предају његовом слуги (27. април 1479.
године) (издања: Truhelka 1911: 53‒54, Стојановић 1929‒1934: 265).
(34) Мех 14793 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим јавља Дубровчанима да је
исплаћен дуг од 1900 дуката које су дуговали Андрушко и Руско и заповеда како ће
исплатити остале дугове (13. август 1479. године) (издања: Truhelka 1911: 54‒56,
Стојановић 1929‒1934: 265‒267).
(35) Мех 1480 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да су му поклисари
предали 12500 дуката за харач и ђумрук (Цариград, 5. фебруар 1480. године)
(издања: Truhelka 1911: 57, Стојановић 1929‒1934: 267‒268).
(36) Мех 14801 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим Дубровчанима потврђује
трговачке повластице и повећава харач (Цариград, 7. мај 1480. године) (издања:
Карано-Твртковић 1840: 312‒313, Miklošič 1858: 523‒524, Truhelka 1911: 56‒57,
Стојановић 1929‒1934: 268‒270).
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(37) Мех 14802 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим обавештава Дубровчане да им
је уступио земљу која је требало да буде његова и да му за следећу годину уз харач
за шест месеци пошаљу још 1250 дуката (Цариград, 7. мај 1480. године) (издања:
Truhelka 1911: 59, Стојановић 1929‒1934: 270‒271).
(38) Мех 14803 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим потврђује да је примио 13750
дуката на име харача, ђумурка и земље коју је уступио (30. новембар 1480. године)
(издања: Truhelka 1911: 59‒60, Стојановић 1929‒1934: 271‒272).
(39) Мех 1481 ‒ Писмо турског султана Мехмеда II којим обавештава Дубровчане да им
шаље Касм-бега од кога ће сазнати његове заповести (Адријанопоље, 29. април
1481. године) (издања: Truhelka 1911: 62, Стојановић 1929‒1934: 272).
1.3. КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА БАЈАЗИТА II
(1) Бај 1481 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима
трговачке повластице и смањује харач (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 22.
новембар 1481. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 284‒287).
(2) Бај 14811 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио дукате
које су дуговали Живан и Кристофан и тражи да се што пре регулише и остатак
дуга (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 1. децембар 1481. године) (издања: Truhelka
1911: 65‒66, Стојановић 1929‒1934: 287‒288).
(3) Бај 14812 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим опомиње Дубровчане да више не
помажу Угре против Ајаз-бега (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 17. децембар 1481.
године) (издања: Truhelka 1911: 66‒67, Стојановић 1929‒1934: 288‒289).
(4) Бај 1481‒1482 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим тражи од Дубровчана да
узму и пошаљу му камен који жели да прода госпођа херцега Влатка, а он ће или
послати новац ако је цена повољна, или ће камен вратити (Цариград, 31. август
1481‒1482. године) (издања: Truhelka 1911: 68, Стојановић 1929‒1934: 289).
(5) Бај 1482 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач
(Цариград, 24. март 1482. године) (издања: Truhelka 1911: 69, Стојановић
1929‒1934: 290).
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(6) Бај 14821 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим заповеда Дубровчанима да
пронађу убицу Мехмедовог брата Алије или да плате 25000 аспри (Дренопоље ‒
данашње Једрене, 17. децембар 1482. године) (издања: Truhelka 1911: 69‒70,
Стојановић 1929‒1934: 290‒291).
(7) Бај 1483 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да дају
лађу флорентском поклисару да га одвезе куда му је он заповедио (Дренопоље ‒
данашње Једрене, 1. новембар 1483. године) (издања: Truhelka 1911: 73‒74,
Стојановић 1929‒1934: 292).
(8) Бај 1484 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач
који су му донели дубровачки кнежеви (Цариград, 15. март 1484. године) (издања:
Truhelka 1911: 74, Стојановић 1929‒1934: 293).
(9) Бај 14841 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
његовом изасланику исплате Живанов и Кристофанов дуг, а да харач пошаљу по
својим поклисарима (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 4. октобар 1484. године)
(издања: Truhelka 1911: 76‒77, Стојановић 1929‒1934: 294‒295).
(10) Бај 1485 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим обавештава санџака
херцеговачког и новског кадију да одобрава погодбу новског амалдара о продаји
соли на Новом (Јамбол, 1. септембар 1485. године) (издања: Truhelka 1911: 80‒81,
Стојановић 1929‒1934: 316‒317).
(11) Бај 14851 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује романским кадијама
да уважавају дубровачке исправе о дуговањима (Бања, 6. септембар 1485. године)
(издања: Miklošič 1858: 534–535, Стојановић 1929‒1934: 298‒299).
(12) Бај 14852 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
краљици босанској, ћерки деспота Лазара, исплате њен део оставштине деспота
Ђурђа (Цариград, 24. октобар 1485. године) (издања: Truhelka 1911: 81‒82,
Стојановић 1929‒1934: 299‒300).
(13) Бај 1486 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим обавештава Дубровачане да су
му њихови грађани Живан Сирчевић и Андрија Лисовић остали много дужни, па
наређује да се све њихово имање прода или преда његовом склаву Ибрахиму
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(Цариград, 10. јануар 1486. године) (издања: Truhelka 1911: 85, Стојановић
1929‒1934: 301).
(14) Бај 14861 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим јавља Дубровчанима да је
босанска краљица изјавила да су писмо и печат деспота Лазара којима се тврди
да је деспоту исплаћена сва заоставштина лажни (Цариград, 9. март 1486. године)
(издања: Truhelka 1911: 87‒89, Стојановић 1929‒1934: 302‒303).
(15) Бај 14862 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
превезу његовог слугу Скендера до млетачке границе и узму потврду и пошаљу му
је (Цариград, 26. мај 1486. године) (издања: Truhelka 1911: 89‒90, Стојановић
1929‒1934: 303‒304).
(16) Бај 14863 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
превезу његовог слугу Скендера до млетачкког града и узму потврду и пошаљу му
је (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 27. мај 1486. године) (издања: Truhelka 1911:
137‒138, Стојановић 1929‒1934: 304).
(17) Бај 1487 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
новом амалдару новске скале покажу своје књиге од ранијих година јер се не верује
књигама пређашњих амалдара (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 30. мај 1487.
године) (издања: Truhelka 1911: 91, Стојановић 1929‒1934: 305).
(18) Бај 1488 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима да је
примио харач (Нови Рим, 7. март 1488. године) (издање: Стојановић 1929‒1934:
305‒306).
(19) Бај 14881 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим обавештава Дубровчане да
пошаљу људе који ће на суду одговарати у вези са спором око наслеђа Ахмат-паше
(Цариград, 14. април 1488. године) (издања: Truhelka 1911: 92, Стојановић
1929‒1934: 306‒307).
(20) Бај 1489 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим обавештава Дубровчане да због
одсуства Ахмет-паше није могло бити одржано суђење и тражи им да наредне
године пошаљу друге људе са харачем да би се донела пресуда (Нови Рим, 4. април
1489. године) (издања: Truhelka 1911: 93‒94, Стојановић 1929‒1934: 307).
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(21) Бај 14891 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
пронађу убице Вукотиног брата и предаду их новском кадији и Елезу да им суде
(21. јун 1489. године) (издања: Truhelka 1911: 95‒96, Стојановић 1929‒1934: 308).
(22) Бај 14892 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
амалдарима исплате 25000 аспри од продаје соли без одбитака за аргате и кирију
(Цариград, 24. новембар 1489. године) (издања: Truhelka 1911: 96‒97, Стојановић
1929‒1934: 308‒309).
(23) Бај 14893 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим тражи Дубровчанима да
његовом човеку предају књиге и ствари које је Дубровнику оставио један страни
изасланик (Цариград, 30. март око 1489. године) (издање: Стојановић 1929‒1934:
309‒310).
(24) Бај 1492 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач
(Цариград, 4. април 1492. године) (издања: Truhelka 1911: 105‒106, Стојановић
1929‒1934: 315).
(25) Бај 1493 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач
(Цариград, 17. март 1493. године) (издања: Truhelka 1911: 105‒106, Стојановић
1929‒1934: 315).
(26) Бај 14931 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
плате оно што су дужни амалдару Марину (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 7.
децембар 1493. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 316).
(27) Бај 1495 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим обавештава херцеговачког
санџака и новског кадију да су Дубровчани исплатили трошак амалдарима око
преноса соли од скеле до магацина (Цариград, 18. јануар 1495. године) (издања:
Truhelka 1911: 107‒108, Стојановић 1929‒1934: 319‒320).
(28) Бај 14951 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим обавештава Дубровчане да има
шаље слугу Јусуфа да му по њему преносе све што чују о сукобу француског краља
и папе и о краљевим намерама (Цариград, 6. фебруар 1495. године) (издања:
Truhelka 1911: 108, Стојановић 1929‒1934: 320‒321).
(29) Бај 14952 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим захваљује Дубровчанима што
су му јавили да је Џем преминуо и препоручује им да га даље извештавају
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(Цариград, 7. април 1495. године) (издања: Truhelka 1911: 109, Стојановић
1929‒1934: 321‒322).
(30) Бај 1496 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач
(Цариград, 28. март 1496. године) (издања: Truhelka 1911: 109‒110, Стојановић
1929‒1934: 322).
(31) Бај 1497 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
његовог изасланика Иласа чим стигне превезу у Млетке (Цариград, 28. јун 1497.
године) (издања: Truhelka 1911: 112, Стојановић 1929‒1934: 322‒323).
(32) Бај 14971 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
врате са дубровачког земљишта све поданике новског емина (18/19. октобар 1497.
године) (издања: Truhelka 1911: 113‒114, Стојановић 1929‒1934: 323‒324).
(33) Бај 1498 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да за
њега купе од трговаца коситер и гвоздену жицу и све то предају новском кадији
који ће им исплатити (Цариград, 2. фебруар 1498. године) (издања: Truhelka 1911:
114‒115, Стојановић 1929‒1934: 324‒325).
(34) Бај 1499 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач
(Цариград, 13. март 1499. године) (издања: Truhelka 1911: 115‒116, Стојановић
1929‒1934: 325).
(35) Бај 14991 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим поручује Дубровчанима да
чувају поклисара Дуке Миланскога јер они за њега одговарају (Пловдив, 10.
новембар 1499. године) (издања: Truhelka 1911: 116‒117, Стојановић 1929‒1934:
326‒327).
(36) Бај 14992 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим забрањује Дубровчанима да
продају своју со док још има новске и наређује им да се држе уговора (Пловдив, 12.
новембар 1499. године) (издања: Truhelka 1911: 117‒119, Стојановић 1929‒1934:
327‒328).
(37) Бај 1500 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима да је
примио харач (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 17. мај 1500. године) (издање:
Стојановић 1929‒1934: 329‒330).
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(38) Бај 1501 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима да је
примио харач (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 23. април 1501. године) (издања:
Truhelka 1911: 122, Стојановић 1929‒1934: 330‒331).
(39) Бај 15011 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
ухвате његовог дужника Нија Лекића који се крије у Дубровнику и пошаљу му га
(Цариград, 8. јун 1501. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 331).
(40) Бај 1502 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим забрањује Дубровчанима да
њихови трговци купују туђу робу и без царине је уносе у његову земљу (Цариград,
20. новембар 1502. године) (издања: Truhelka 1911: 124‒125, Стојановић 1929‒1934:
332).
(41) Бај 1503 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима да је
примио харач (Цариград, 1. април 1503. године) (издање: Стојановић 1929‒1934:
332‒333).
(42) Бај 1507 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима да је
примио харач (Цариград, 30. март 1507. године) (издање: Стојановић 1929‒1934:
333‒334).
(43) Бај 1510 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим потврђује Дубровчанима
примање харача (Једрене, 22. март 1510. године) (издања: Truhelka 1911: 138,
Стојановић 1929‒1934: 334).
(44) Бај 1481‒1512 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима да
одмах пошаљу у Авлон мајсторе да би поправили лађе (Цариград, 10. јануар
1481‒1512. године) (издање: Стојановић 1929‒1934: 342‒343).
(45) Бај 1481‒15121 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим захваљује Дубровчанима
што су му послали гласове о западним странама и препоручује им да наставе да га
извештавају (Цариград, 10. јул 1481‒1512. године) (издања: Truhelka 1911: 139,
Стојановић 1929‒1934: 340‒341).
(46) Бај 1481‒15122 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим опомиње Дубровчане да
му пошаљу харач (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 28. октобар 1481‒1512. године)
(издања: Truhelka 1911: 139‒140, Стојановић 1929‒1934: 341).
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(47) Бај 1481‒15123 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим захваљује Дубровчанима
што му шаљу гласове од морске и латинске стране и препоручује им да га даље
извештавају (Цариград, 10. децембар 1481‒1512. године) (издања: Truhelka 1911:
139‒140, Стојановић 1929‒1934: 341).
(48) Бај 1481‒15124 ‒ Писмо турског султана Бајазита II којим наређује Дубровчанима
да му уз харач пошаљу и оно што му дугују за со (Цариград, 30. децембар
1481‒1512. године) (издања: Truhelka 1911: 140, Стојановић 1929‒1934: 342).
1.4. КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА СЕЛИМА I
(1) Сел 1512‒1520 ‒ Писмо турског султана Селима којим Дубровчанима потврђује да су
му поклисари Степко и Живан донели харач (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 25.
мај 1512‒1520. године) (издања: Truhelka 1911: 154‒155, Стојановић 1929‒1934:
393, Nakaš 2017: 32).
(2) Сел 1513 ‒ Писмо турског султана Селима којим Дубровчанима потврђује да су му
поклисари Симко Бунић и Јакета Гунделић донели харач (Бруса, 4. април 1513.
године) (издања: Miklošič 1858: 548–549, Стојановић 1929‒1934: 390‒391, Nakaš
2017: 31).
(3) Сел 1514 ‒ Писмо турског султана Селима којим Дубровчанима потврђује да је
примио харач (Дренопоље, 20. март 1514. године) (издања: Truhelka 1911: 145,
Стојановић 1929‒1934: 390‒391, Nakaš 2017: 31).
(4) Сел 1516 ‒ Писмо турског султана Селима којим Дубровчанима потврђује да је
примио харач (Дренопоље, 7. април 1516. године) (издања: Стојановић 1929‒1934:
392, Nakaš 2017: 32‒33).
(5) Сел 1517 ‒ Писмо турског султана Селима којим Дубровчанима потврђује да је
примио харач (Цариград, 24. април 1517. године) (издања: Truhelka 1911: 152‒153,
Стојановић 1929‒1934: 392, Nakaš 2017: 33).
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1.5. КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА СУЛЕЈМАНА I
(1) Сул 1517 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим јавља Дубровчанима да је неки
хад дао совове у размену за свиту неком Дубровчанину, који му свиту није дао па
наређује или да врати совове, или да плати свитом или новцем (Дренопоље ‒
данашње Једрене, 15. јануар 1517. године) (издања: Truhelka 1911: 149‒150,
Стојановић 1929‒1934: 397).
(2) Сул 1525 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим потврђује кнезу и властели да је
примио харач (Дренопоље ‒ данашње Једрене, 1. мај 1525. године) (издања:
Truhelka 1911: 159‒160, Стојановић 1929‒1934: 400‒401).
(3) Сул 1520‒1566 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује да
је примио харач (Цариград, 20. март 1520‒1566. године) (издање: Стојановић
1929‒1934: 403).
(4) Сул 1520‒15661 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује
да је примио харач (Цариград, 16. април 1520‒1566. године) (издање: Стојановић
1929‒1934: 402).
(5) Сул 1520‒15662 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује
да је примио харач (Цариград, 24. април 1520‒1566. године) (издање: Стојановић
1929‒1934: 401).
(6) Сул 1520‒15663 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује
да је примио харач (Цариград, 28. април 1520‒1566. године) (издање: Стојановић
1929‒1934: 401‒402).
(7) Сул 1520‒15664 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује
да је примио харач (Цариград, 25. мај 1520‒1566. године) (издање: Стојановић
1929‒1934: 403‒404).
(8) Сул 1520‒15665 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује
да је примио харач (Цариград, нема датума) (издање: Стојановић 1929‒1934: 404).
(9) Сул 1520‒15666 ‒ Писмо турског султана Сулејмана којим Дубровчанима потврђује
да је примио харач (Цариград, нема датума) (издање: Стојановић 1929‒1934:
404‒405).
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I.4. НАПОМЕНЕ О КОРПУСУ
На основу горенаведеног регистра може се увидети да хронолошки оквир писама
обухваћених истраживањем подразумева период од четврте деценије XV (најстарије
писмо из писарске канцеларије султана Мурата II је из 1430. године) до друге половине
XVI века. Овде као оквир узимамо другу половину XVI века, будући да из писарске
канцеларије султана Сулејмана I само за два писма имамо тачне податке о времену
настанка, док се за преосталих седам писама као могућ временски оквир настанка узима
период Султанове владавине (1520‒1566).
Анализирана писама према свом дипломатичком статусу представљају искључиво
оригиналне текстове, а овакав дипломатички статус поткрепљује и употреба тугре.
Подаци о месту настанка нису наведени само у писмима: Мех 14712, Мех 14772,
Мех 14791, Мех 14792, Мех 14793, Мех 14803, Бај 14891 и Бај 14971, док у осталих 95
докумената имамо тачне податке о месту њиховог настанка. Највећи број писама (укупно
њих 53) састављен је у Цариграду, Дренопоље се појављује у укупно 18 писама, док се у
осталим документима као места настанка наводе ‒ Скопље, Михалича, Сазлидар, Гепвиз,
Карахесар, Виза, Турхал, Добретичина земља, Бања, Нови Рим, Пловдив, Чока планина,
Бруса.
Писари докумената остајали су анонимни, те о њиховим личностима нема
сачуваних података. У Nakaš 2016 износи се претпоставка да је Скендер-бег драгоман
написао два писма Ахмеда Херцеговића, као и неколико фермана султана Бајазита II, но
овде није реч о оригиналним документима султана Бајазита II већ о преводима и
преписима (уп. Truhelka 1911: 121, 316).
Узимајући у обзир чињеницу да се се преводи и преписи ,,не могу равноправно
третирати са оригиналима сличних докумената јер постоји могућност писарске
интервенције, свесне или несвесне, при преписивању одговарајућих споменика, и то не
само на графијском већ и на језичком плану” (Младеновић 1972: 9), изван нашег корпуса
остало је девет преписа начињених у Дубровнику, а сачуваних у Државном архиву у
Дубровнику у збирци Liber privilegiorum (Codex Ragusinus): Писмо султана Мурата II
којим обећава Дубровчанима да ће им сачувати повластице уколико му годишње буду
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слали по 1000 дуката л. 55 (Стојановић 1929‒1934: 232‒234, Truhelka 1911: 9–11, Miklošič
1858: 232–234), Писмо султана Мехмеда II којим потврђује Дубровчанима да је саслушао
посланике и примио записе л. 115 (Стојановић 1929‒1934: 237), Писмо султана Мехмеда II
којим Дубровчанима потврђује трговачке повластице и одређује харач л. 116а
(Стојановић 1929‒1934: 268‒270, Truhelka 1911: 58), Писмо султана Бајазита II којим
Дубровчанима потврђује трговачке повластице и смањује харач л. 116б (Стојановић
1929‒1934: 284‒287), Писмо султана Бајазита II којим наређује новском диздару да се
прода со л. 118а (Стојановић 1929‒1934: 291, Truhelka 1911: 71–72), Писмо султана
Бајазита II којим наређује новском диздару и хотачком кадији да продају со л. 118а
(Стојановић 1929‒1934: 292, Truhelka 1911: 73), Писмо султана Бајазита II којим наређује
херцеговачком санџаку и кадијама да се у Дубровник пушта сва роба без царине, осим
црвца, олова, воска и свиле 118а (Стојановић 1929‒1934: 293‒294, Truhelka 1911: 74),
Писмо султана Бајазита II којим наређује херцеговачком санџаку и новском и хотачком
кадији да уреде продају соли л. 119а (Стојановић 1929‒1934: 295‒296, Truhelka 1911: 78–
79), Писмо султана Бајазита II којим наређује херцеговачком санџаку и новском и
хотачком кадији да у вези са продајом соли поступају строго према канунима и
бератима л. 119б (Стојановић 1929‒1934: 310‒311, Truhelka 1911: 102).
Дубровачким преписима придодајемо још дванаест преписа: Писмо султана
Мехмеда II којим наређује Хамза-бегу да провери јесу ли Дубровчани сазидали град код
Древе (Стојановић 1929‒1934: 249‒250, Miklošič 1858: 514), Писмо султана Мехмеда II
којим наређује Пашангит-бегу да се Дубровчанима врати конаваоско робље (Стојановић
1929‒1934: 250, Truhelka 1911: 37–38), Писмо султана Мехмеда II којим потврђује да
херцег Влатко нема права на потраживање од Дубровника (Стојановић 1929‒1934: 253),
Писмо султана Мехмеда II којим одређује колико ће се плаћати царина (Стојановић
1929‒1934: 263), Писмо султана Бајазита II којим заповеда романијским кадијама да
потраживања Дубровчана забележе у књигама (Стојановић 1929‒1934: 300‒301, Truhelka
1911: 83‒84), Писмо султана Бајазита II којим наређује санџаку херцегове земље и
кадијама хотачком и новском како ће се продавати со у Новом (Стојановић 1929‒1934:
312‒314), Писмо султана Бајазита II којим наређује санџаку херцегове земље и кадији
новскоме да Дубровчанима врате онолико соли колико су продали (Стојановић 1929‒1934:
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317‒318), Писмо султана Бајазита II којим наређује романијским кадијама како ће
наплаћивати царину (Стојановић 1929‒1934: 335‒338), Писмо султана Бајазита II којим
наређује кадијама романијским да од Дубровчана налпаћују царину (Стојановић
1929‒1934: 338‒339), Писмо султана Бајазита II којим потврђује примање харача
(Стојановић 1929‒1934: 339, Мiklosič 1858: 548), Писмо султана Сулејмана I којим
потврђује примање харача (Стојановић 1929‒1934: 397‒398, Miklošič 1858: 140), за које
није познато где су начињени.
Поред наведених преписа, изван истаживачког корпуса остали су и следећи
преводи ‒ Писмо султана Мурата II којим допушта Дубровчанима да тргују по свој
његовој земљи (уп. Стојановић 1929‒1934: 229‒230, Truhelka 1911: 6, Мiklošič 1858: 362) ‒
са грчког оригинала, као и Писмо султана Мехмеда II којим потврђује да је примио харач
за 1476/1477. годину (Стојановић 1929‒1934: 256‒257, Truhelka 1911: 46), Писмо султана
Бајазита II којим заповеда херцеговачком санџаку да забрани субашама, спахијама и
тимарницима одлазак у Дубровник (Елезовић 1931: 8‒9), Писмо султана Бајазита II којим
издаје под закуп царину новску и приморску и рисанску и солила земље херцегове
(Стојановић 1929‒1934: 311‒312), Писмо султана Бајазита II којим потврђује повластице
и утврђује харач и царину (Стојановић 1929‒1934: 389‒390), Писмо султана Сулејмана I
којим јавља да се не смета еминовим људима (Стојановић 1929‒1934: 393‒394, Truhelka
1911: 155–156,), Ст. 1007 (Стојановић 1929‒1934: 399‒400, Truhelka 1911: 158) ‒ преводи
са турског језика.
И поред тога што се за Писмо султана Бајазита II којим пише санџаку
херцеговачком и кадији новском да одобрава погодбу амалдара новскога с Дубровчанима о
продаји соли (уп. Стојановић 1929‒1934: 297‒298, Truhelka 1911: 80–81), Писмо султана
Бајазита II којим наређује Мустафи санџак-бегу и кадији хотачком да строго пазе да се
у Новом не предаје туђа со осим дубровачке (уп. Стојановић 1929‒1934: 314‒315, Truhelka
1911: 103‒105), Писмо султана Бајазита II којим потврђује да је примио харач (уп.
Стојановић 1929‒1934: 325‒326, Truhelka 1911: 116) и Писмо султана Бајазита II којим
захваљује на добијеним вестима (Стојановић 1929‒1934: 329) у Стојановић 1929‒1934
наводи да представљају оригиналана документа, због недостатака фотографских снимака

32

на основу којих бисмо са сигурношћу могли донети коначни суд о њиховом
дипломатичком статусу, изоставили смо их из коначне анализе.
I.5. ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
I.5.1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Најопштије узевши, предмет нашега рада представља истраживање језичких
карактеристика писама турских султана Дубровнику, уз напомену да је наша пажња
усмерена и ка испитивању графијских и правописних одлика анализираних писама.
Испитивање графијско-правописних карактеристика проистекло је примарно из традиције
проучавања наших средњовековних споменика, будући да осветљавање правописа „има и
битан значај за истраживање историје језика јер само добро проучен правопис омогућује
да се текстови тачно прочитају, тј. да се утврде гласовне особине језика које се огледају у
њима” (Ивић, Јерковић 2008: 363). Другим речима, детаљан графијско-правописни и
језички опис српских средњовековних споменика од великог је значаја за поређење
добијених резултата, а у вези с тим и за „наставак системских истраживања старосрпског
језика” (Грковић-Мејџор 2007: 260).
У вези с претходно напоменутим, основни предмет истраживања графијских и
правописних карактеристика писама турских султана Дубровнику јесте утврђивање
односа фонема и графема, те сагледавање графијских и правописних одлика у светлу
језичких карактеристика ових писама. Овако проведено истраживање као основне циљеве
има: (1) испитивање степена варијантности словног састава и правописа и у вези с тим
издвајање облика насталих укрштањем елемената средњовековних ортографских школа;
као и (2) испитивање особина насталих под утицајем страних писама, будући да су
анализирана документа настала изван матичног подручја српске средњовековне
писмености.
У оквиру овог поглавља пажња је усмерена и ка истраживању осталих значајних
графијских и правописних црта ‒ употреби полугласничких знакова, обележавању
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африкате

/џ/,

обележавању

асимилације

по

звучности,

удвајању

вокалских

и

консонантских графема, итд.
Основни предмет истраживања језичких карактеристика подразумева, најопштије
речено, опис старосрпског стандарда4 на фонетском, фонолошком и морфолошком нивоу,
реализованог у датој преписци.
Из овако најопштије формулисаног предмета истраживања проистичу следећи
циљеви: (1) утврђивање дијалекатске основице старосрпског стандарда употребљеног у
испитиваним документима; (2) издвајање, проширивање и евентуално утемељавање
списка језичких црта које представљају покретаче дијалекатских диференцијација на
штокавском терену у XV веку, али и шире, будући да идентитет писара ових докумената
није био познат, а они су „очевидно били родом из разних предела, понекад и из оних на
граници Македоније” (Ивић 2014: 66); (3) да се, с обзиром на црте народног језика, и
поред изостанка података о писарима, покуша утврдити њихова дијалекатска
провенијенција5; (4) да се утврди удео српскословенских језичких црта у писмима с
обзиром на њихову жанровску припадност; (5) да се утврдити евентуално присуство
страних језичких црта насталих као последица вишејезичности писара у Портиној
канцеларији.
Истраживање језичких карактеристика докумената спроведено је са аспеката
појединачних нивоа језичке структуре.
Детаљна анализа језичких одлика писама Портине канцеларије спроведена је на
фонетско-фонолошком и морфолошком плану. Акценатски знаци забележени у
текстовима описани су у одељку о правопису, али су због њиховог несистематског и
„Требало би правити разлику између појма старосрпски језик као систем дијалеката, вернакулар, и
писаног, праксом имплицитно кодификованог језика створеног на штокавској народној основи, који би се
могао назвати старосрпски стандард” (Грковић-Мејџор 2007: 253).
5
Овде треба имати на уму и чињеницу да је језик повеља, како је истицао П. Ивић, веома тешко
одредити будући да он може бити ‒ „говор самог владара, или логофета који је диктирао текст писару, или
тога писара, или је то некакав коине дворске средине, или дијалекат места где је био тај двор, или
интердијалекат области у којој се налази то место, или традиционални узус канцеларијског језика, или нека
неухватљива мешавина свега тога” (1190: 86), а у вези с тим и да „повеље много више казују о ходу историје
језика као целине, или историје великих дијалекатских формација, него о збивањима у микросрединама
локалних говора” (Ивић 1986: 129).
4
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ненормализованог бележења ипак изостали закључци о њиховој употреби и функцији са
аспекта историјске акцентологије.
Поред детаљног описа јединица система, са фонетског и фонолошког аспекта,
истраживање је усмерено и ка судбини оних јединица система које утичу на
диференцијацију штокавских дијалеката, а овде пре свега мислимо на ‒ судбину
некадашњег полугласника, судбину вокала јат, слоготворног /л/, као и /л/ на крају слога.
На плану морфологије, поред детаљне анализе система облика, посебна пажња
усмерена је ка истраживању морфолошких иновација карактеристичних за структуру
старосрпског језика XIV–XVI века: (а) присуство -а у ген. мн. именица; (б)
преструктурирање множинских облика именских речи услед губљења двојине; (в)
аналитичке тенденције у деклинацији; (г) формирање система глаголских придева и
прилога и судбина партиципа.
С обзиром на обимност анализираног корпуса који подразумева свих пет
канцеларија турских султана, те укупно 104 писма, испитивања лексичких и синтаксичких
карактеристика ових докумената изузета су из разматрања, како би закључци проведених
истраживања били што утемељенији и релевантнији.
Будућа истраживања писама турских султана Дубровнику требало би да буду
усмерена и ка детаљном испитивању лексичког и синтаксичког нивоа.
У оквиру лексичке анализе настојали бисмо да утврдимо порекло лексичких
јединица уз издвајање несловенских елемената, те да у вези с тим пажњу усмеримо ка
издвајању оријентализама, будући да су анализирана писма настајала у турској средини.
Поред напоменутог, лексичка анализа могла би бити усмерена и ка истраживању
десигнативних садржинских релација у систему лексичких јединица (синонимији и
антонимији), истраживању јединица које имају терминолошки статус, као и истраживању
основних творбених модела именица, придева и глагола.
На плану синтаксе, циљ би нам био да представимо најважније одлике синтаксе
падежа (у ослонцу на истраживања проведена у Павловић 2006), синтаксе глаголских
облика, као и да прикажемо систем зависносложених реченица (у ослонцу на Павловић
2009). На овај начин бисмо исцрпна и детаљна истраживања проведена у Павловић 2006 и
2009 употпунили и грађом из XVI века.
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I.5.2. МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ
Узимајући у обзир основни предмет, као и циљеве истраживања, у раду смо се
примарно придржавали дескриптивног метода да бисмо што детаљније описали како
графијско-правописне, тако и језичке карактеристике анализираних писама. Преглед овако
добијених резултата представили смо из преспективе појединачних графијских,
правописних и језичких елемената, као и из перспективе сваког појединачног писма.
Дескриптивни метод комбиновали смо и са општим методама историјске
лингвистике: (1) методом унутрашње реконструкције и (2) компаративним методом
(Грковић-Мејџор 2004: 108–116). Коришћење општих метода историјске лингвистике
подразумевало је компарацију истраживаних писама са пословноправним документима
средњовековних српских канцеларија, као и са подацима савремених дијалекатских
истраживања, при чему се примарни циљ односио на утврђивање хронолошког и
територијалног статуса испитиване појаве.
Само у усамљеним случајевима приликом представљања конкурентних графијских
и правописних средстава, послужили смо се статистичким методом.
Дескрипцији графијских, правописних и језичких карактеристика претходило је
рашчитавање докумената те приређивање текстова писама у оригиналној графији, при
чему смо се придржавали едиционог поступка који задовољава критеријуме модерне
текстологије. Након рашчитавања писама уследило је формирање ауторског електронског
корпуса, што је уједно подразумевало класификацију грађе и на крају њену анализу.
Приликом превођења фотографских снимака писама у електронски облик, односно
приликом приређивања текста писма у оригиналној графији придржавали смо се следећих
начела: (а) скраћенице које су се налазиле под титлом разрешене су у округлим заградама
(); (б) скраћенице које нису биле под титлом разрешене су у четвртастим заградама %&; (в)
спуштање надредних слова у ред обележавано је помоћу вертикалних црта þþ; (г)
реконструисани облици или делови текста које је било тешко рашчитати дати су у
стреластим заградама{}; (д) задржана је оригинална интерпункција; (ђ) изостављени су
надредни акценатски знаци; (е) нису преношена правописна правила о писању великог
слова.
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Након што смо уз помоћ фотографских снимака транскрибовали примере, уочена
су мања или већа одступања у односу на досадашња издања писама Портине канцеларије.
Како овакав недостатак до данас није превазиђен, а због чињенице да би укључивање
критичких издања текстова у садржај овога рада довело до значајног повећања његовог
обима, одлучили смо да издања текстова ипак буду предмет посебног истраживања.
За потребе истраживања језичких карактеристика писама Портине канцеларије
формиран је ауторски електронски корпус у програму Microsoft Exel6.
Ауторски електронски корпус направили смо у форми табеле која је имала
неколико колона у којима су се налазили различити подаци.

Слика 1: Ауторски електронски корпус
У прву колону унете су информације о писмима ‒ скраћеница и број реда у писму у
коме се реч налази, да би се у другој колони нашле у оригиналној графији све појединачне
речи из анализираних писама (укупно њих 19 614). У трећој колони навођен је основни
облик речи, који је заправо подразумевао реконструкцију старосрпског стања из XII века
До данас још увек нема радова који би указали на значај Microsoft Exela за овај тип истраживања.
У студији Павловић 2009а истиче се да програм Microsoft Word може омогућити филологу ефикасну
претрагу припремљеног корпуса. Међутим, оно што смо приметили, упоређујући могућности ових двају
програма, свакако је чињеница да Microsoft Exel пружа умногоме ефикаснија решења.
6
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(из реконструкције су изостављени како назални вокали, тако и полугласник у слабом
положају, што је имало значајну улогу за брже и ефикасније претраживање грађе).
Четврта, пета, шеста и седма колона подразумевале су анотацију примера.
У четвртој колони дате су информације о припадности појединачних лексичких
јединица одређеној врсти речи. У пету колону, опет за потребе лакшег претраживања,
унети су граматички подаци и то: за именице подаци о припадности некадашњем типу
промене и о грам. роду, за заменице подаци о роду, за придеве подаци о роду и виду, а за
глаголе подаци о припадности тематској или атематској групи, као и податак о
припадности одређеној инфинитивној врсти. У шестој колони налази се информација о
морфолошком облику речи, док је седма колона резервисана за одређене додатне
информације. У последњу колону унети су различити подаци који су нам касније
умногоме скратили време претраживања корпуса. Ти подаци подразумевали су
информације од нпр. акценатских знакова који су се бележили на појединим речима, до
различитих појава на фонетско-фонолошком плану (нпр. напомене о вокализацији
полугласника, о замени вокала јат, судбини слоготворног сонанта /л/, итд.).
Овако формиран корпус умногоме је олакшао ексцерпцију грађе, посебно због
чињенице што смо имали могућност да претраживање, у зависности од потреба које је
диктирало истраживање, оријентишемо према различитим критеријумима. Тако смо нпр.,
захваљујући информацијама из седме колоне, могли да добијемо потпуно припремљену
грађу за писање поглавља о судбилни /л/ на крају слога или пак да комбинацијом
елемената одабраних из четврте, пете и шесте колоне добијемо обједињену грађу за
писање поглавља о нпр. лок. jд. им. м. р. некадашњих основа *-ŏ-.
Овакво претраживање било је омогућено преко посебног одељка у менију ‒ Подаци
(Data), у оквиру кога смо након бирања групе Сортирање и филтрирање (Sort & Filter),
користили само команду Филтрирати (Filter), која је подразумевала издвајање тражених
података. Након разлиставања жељених података, искључивањем команде за филтрирање
могли смо се вратити на почетак, те поново применити исти поступак како бисмо
издвојили примере за писање новог поглавља (о томе како изгледа поступак филтрирања
тражених података в. Слику 2).
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Слика 2: Пример филтрирања задатих података
Иако се у раду нисмо бавили лексичким и синтаксичким истраживањима, сматрамо
да би овако формиран корпус олакшао и истраживања на лексичком нивоу, будући да би
се сви значајни подаци једноставно могли издвојити у последњој колони, што би свакако
усмерило и накнадно претраживање. Када је синтаксички ниво у питању, евентуална
ограничења код корпуса овога типа могла би се тицати једино истраживања усмерених ка
хипотакси и паратакси, док би за сва остала синтаксичка истраживања овако формиран
корпус био веома употребљив.
Програм који смо користили дао нам је и могућност да анализирану грађу
поделимо на тај начин што је за сваку писарску канцеларију био резервисан посебан
одељак (радни лист) у оквиру овако формираног приступа.

Слика 3: Класификација грађе у оквиру радних листова
Овако класификовани подаци пружали су нам значајну прегледност приликом
претраживања, будући да истраживачки корпус обухвата чак 104 документа.
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С друге стране, оволики број анализираних докумената уједно је подразумевао и
велики број анализираних примера, који су, због тежње да се постигне што виши ниво
документарности, можда понекад нарушавали и прегледност самога рада.
Уз сваки наведени пример, поред скраћенице документа, навођен је и податак о
реду у коме се, према фотографском снимку, тај пример налази.
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II. ГРАФИЈА И ПРАВОПИС
II.1. ГРАФИЈА
1. ИНВЕНТАР ГРАФЕМА
Инвентар графема који је забележен у писмима Портине канцеларије је следећи: a,
b, v, g, d, e, j, /, z, i, J, k, l, m, n, o, w, p, r, s, t, :, ou, u, M, f, h, {, c, ;, [, x, q, y, }, ], E, T, \.
Наведеном списку треба прикључити и сложене графијске комбинације rq и rx,
којима се обележава слоготворни сонант /р/.
И поред тога што је за обележавање вокала /у/ у највећем броју примера
употребљена лигатура M, у изолованим примерима у писмима Mех 1458, Mех 1459, Mех
1466, Mех 1468, Mех 14682, Mех 14711, Бај 14821, Бај 1499, Бај 14992 за обележавање овог
вокала користи се графема u, док је у овој функцији у усамљеном примеру у писму Сел
1513 потврђена и употреба диграма ou. У четирма писмима султана Мехмеда II (Mех 14772,
Mех 1478, Mех 14782 и Mех 14785) на месту некадашњег полугласника јавља се графема \,
па смо отуда и ову графему прикључили коначном инвентару.
Како смо I тумачили као морфолошку варијанту графеме J, изоставили смо је из
коначног списка графема.
Будући да су употребљене само у бројној вредности, графеме Z, ë, K, ù нисмо
посебно наводили.
Како писма Портине канцеларије спадају у језичке споменике у чијем графијском
систему долази до испољавања како западне ‒ босанско-хумске правописне традиције
тако и источне ‒ рашке и ресавске, очекивано је да дужина докумената утиче и на саму
дистрибуцију графема, па се сходно томе и не очекује да се употреба графема које чине
целокупан инвентар анализираних докумената потврди у сваком појединачном писму.
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2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОКАЛА

2.1.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ВОКАЛА

/А/.

Графијска

и

правописна

проблематика

обележавања вокала /а/ у писмима турских султана Дубровнику примарно се тиче
бележењa овог вокала у гласовној групи %ја& (о овоме више у т. 2.1.1.), док посебно питање
представља обележавање овог вокала графемама x и q, будући да се и након завршеног
процеса вокализације /ə/ > /а/, вокал /а/ и даље на традиционалан начин обележава
графемама x и q (о овоме више у поглављу III.1. т. 1.2.).
Како хронолошки оквир писама Портине канцеларије обухвата период од четврте
деценије XV до седме деценије XVI века, очекује се бележење вокализације /ə/ > /а/
(примери са графемом a на месту етимолошког полугласника, као и примери са
полугласничким знацима у функцији обележавања вокала /а/ дати су у поглављу III. 1. т.
1.2.). Овде се додаје и мањи број примера у којима је изостао графемски знак за
обележавање вокала /а/ < /ə/: smx Mех 1468: 7, Mех 14682: smx 14 (1. л. јд. през.), sedmxdesetx
Mех 14713: 15, þsedmxdesetþ Mех 14713: 17, sedmxdeseþtþ(q) Mех 14751: 12/13, sedmx Mех 1474: 13,
ednx Mех 1474: 19, þctxþ7 Сул 1520–15663: 10.
Као посебна, издваја се група од пет писама из канцеларије султана Мехмеда II
(Mех 14772, Mех 1478, Mех 14783, Mех 14782, Mех 14785), у којима се на месту
некадашњег полугласника у слабом положају појављује велико јус, што је уједно и појава
која, колико нам је познато, није потврђена у другим српским средњовековним
пословноправним документима (уп. Грицкат 1975; 1981; Јовић 1968/69; Ивић‒Јерковић
2008; Јовић 2011; Поломац 2016). Графема \ својствена је ћирилици на бугарском и
влашко-молдавском, a њена употреба је можда могла бити својствена писарима из наших
источнијих крајева, блиским бугарском односно влашком терену (уп. Ђорђић 1991: 166).
Премда П. Ђорђић тврди да се ова графема јавља у писмима султана Бајазита II и у
једном писму султана Мехмеда II, детаљном анализом писама Портине канцеларије
дошли смо до закључка да је велико јус заступљено само, како смо и навели, у пет писaмa
султана Мехмеда II и то месту некадашњег полугласника у слабом положају, који је
Уп. са примерима satq Мур 14301: 44, Мех 1458: 12, Мех 1459: 85, Сул 1517: 19, saþtþ(q) Мех 1465: 9,
Бај 1492: 12, 15, Бај 1495: 5, satx Мех 14783: 18, Мех 14782: 9, 18; saþtþ%q& Бај 1481: 29, 61, Бај 1484: 9, Бај
14841: 8, 24, sat(q) Бај 1493: 13, 14, Бај 1496: 10, saþtþ%x& Сел 1513: 11, 14, 15, Сел 1514: 12, Сел 1516: 10, Сел
1517: 11, Сел 1512–1520: 11, saþtþ%q& Сул 1525: 14
7

42

касније, у одређеним условима, дао вокал /а/: þsþ\m(q) Mех 14772: 11, k\d%q& Mех 14772: 15;
s\mx Mех 1478: 9, k\dx Mех 1478: 12, s\da Mех 1478: 21; rw/xd\stva Mех 14783: 24; s\da
Mех 14782: 16; kþ\þda Mех 14785: 5.
На основу употребе великог јуса у наведеним писмима може се претпоставити да је
писар познавао бугарску односно влашко-молдавску писменост.
2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОКАЛА /Е/. У писмима турских султана, обележавање вокала /е/
може се свести на два кључна проблема: (а) обележавање вокала /е/ графемом y и (б)
обележавање вокала /е/ тзв. широким j.
2.2.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ВОКАЛА /Е/ ГРАФЕМОМ

y. Обележавање вокала /е/ графемом y

потврђују и примери писања вокала /е/ на месту старосрпског вокала јат (о овоме више у
т. 2.1.2.), као и примери у којима се y јавља на месту етимолошког /е/ (< e или A).
У укупно четрдесет три писма забележени су примери са графемом y у
неетимолошкој позицији.
У писарској канцеларији султана Мурата II, ова графема у неетимолошкој позицији
у највећем броју примера забележена је у комбинацији са консонантима /р/ и /л/: amiry
Мур 1430: 1, Мур 1431: 1, ery Мур 1430: 6, 18, Мур 1431: 7, mnogoplymenitomM Мур 1431: 2/3,
pozþdþravlyniþEþ Мур 1431: 5, plymeniþtqþstþvþo Мур 1431: 7, док су изван ове групе само
примери pi[y Мур 1431: 12 и ky Мур 1431: 15.
У документима писарске канцеларије султана Мехмеда II, поред очекиване
лигатуре ry, ова графема бележи се и у комбинацијама са другим консонантским
графемама на месту етимолошког /е/ (< e или A). Најфреквентнији су примери са
лигатуром:
amiþryþ Mех 1458: 1, Ery Mех 1458: 6, Mех 1458: 7, 13, 14, Mех 1465: 5, 12, Mех 1471:
7, 13, Mех 14761: 9, tery Mех 1458: 8, ryku Mех 1458: 13, amiry Mех 1458: 2, Mех
1463: 2, Mех 1465: 1, Mех 14681: 1, Mех 14711: 1, Mех 1480: 1, Mех 1481: 2,
prydadeþtþ%e& Mех 14682: 14, herytisaniE Mех 14711: 4, gryde Mех 1479: 12, vryme Mех
1479: 10, vi[ery;nomþMþ 12, obryteþtþ%e& Mех 14792: 15/16.
Овде као посебну групу издвајамо два писма у којима спој ry не представља
лигатуру већ две засебне графеме, па се овакав манир разликује од ортографског манира
присутног у претходно наведеним примерима: amiry Mех 1466: 1, Ery Mех 1466: 10, dobry
43

Mех 1468: 23, prydalJ Mех 1468: 23, trybMþEþ Mех 1468: 34, prydali Mех 1468: 35, prydade Mех
1468: 36.
Остали облици забележени у канцеларији султана Мехмеда II показују да се
графема y јавља на месту етимолошког вокала /е/ у примерима:
dogo[y Mех 1458: 6/7, zapisy Mех 1458: 9/10 (акуз. мн.), nistþyþ Mех 1458: 12,
dMkatþyþ Mех 1459: 8 (акуз. мн.), godistþyþ Mех 1459: 9 (акуз. јд.), svy Mех 1459: 11, 12,
Mех 1453–1463: 20, veruEty Mех 1459: 13, po;ely Mех 1463: 20/21, vylimx Mех 1453–
1463: 5, vyliko Mех 1453–1463: 9, vylikoga Mех 1466: 1, nemoity Mех 1466: 10, dMgwvy
Mех 1468: 22 (акуз. мн.), deþsþpwt(o)vy Mех 1468: 30/31 (лок. јд.), paskoEvy Mех 1468:
34 (ном. мн.), Mlyzoþ[þ(q) Mех 14681: 11, vylikogþaþ Mех 14682: 1, hasovy Mех 14682: 8
(акуз. мн.), plymeniteþmþ(q) Mех 1471: 3, Mех 14711: 3, Mех 1475: 3, Mех 14761: 3 (дат.
јд.), plymenqstþvþw Mех 1471: 5, plymeþnþstvw Mех 14711: 4, Mех 1475: 5, plymeþnþstþvþo
Mех 14761: 6, povelyniþaþ Mех 1481: 9 (акуз. мн.), adranopoly Mех 1481: 11 (лок. јд.).
Изузев примера amiry Бај 1510: 2, у свим осталим забележеним облицима графијски
спој ry реализује се као лигатура. Овде наводимо по један пример из сваког писма:
pryþsþveþtþloga Бај 1481: 2, trybMEþtþ%q& Бај 14811: 15, amþiþry Бај 14812: 2, Ery Бај
1497: 2, Бај 14971: 2, Бај 1501: 2, Бај 15011: 2, Бај 1502: 2, Бај 1481–15124: 2, carymq
Бај 14821: 2, tery Бај 14821: 9, Бај 1481–1512: 8, jry Бај 1483: 9, prydadete Бај 14841: 13,
vrymena Бај 14863: 11, Бај 1481–15124: 9, vi[ery;ene Бај 14892: 20/21, vi[ery;eniþmþ%q& Бај
14892: 21/22, herytisanij Бај 1497: 6, bery Бај 14971: 8, pryko Бај 14992: 14, herytisaþnþe
Бај 1499: 5, herytisaniE Бај 14992: 4, prydado[e Бај 1500: 14, vrymenþMþ Бај 1503: 6/7,
pry;isto%ga& Бај 1503: 7, napryda Бај 1503: 10, ry;i Бај 1507: 26, dobry Бај 1481–15123: 13.
Као усамљен стоји једино пример strany Бај 14821: 5.
Примери са графемом y у неетимолошкој позицији посведоченим у трима писмима
султана Селима II у примерима segaþ[þny Сел 1514: 9, segaþ[þny Сел 1516: 7, sxgaþ[þniy Сел
1517: 8/9 биће разматрани у т. 3.1.3. у одељку о бележењу гласовне групе %је& ван
иницијалне позиције, док ћемо о примерима bastiynq Мех 1004: 7, 11, yspri Мех 1004: 13 из
канцеларије султана Сулејмана I говорити у оквиру т. 3.1.1. у вези са бележењем
иницијалне групе %ја&.
На основу изложене грађе може се закључити да се бележење ове графеме у
неетимолошкој позицији у највећем броју примера употребљава уз графему r, што је
познати правописни манир писара турских канцеларија који графему y употребљавају у
лигатури ry са гласовном вредношћу /рe/ (уп. Ђорђић 1991: 167).
Анализирана грађа ипак показује одсуство правилности забележене у Ђорђић 1991,
будући да се графема y не јавља само у графијском споју ry који се реализује као лигатура,
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јер се у трима документима ‒ Mех 1466, Mех 1468 и Бај 1510 бележи изван овакве
позиције, док су поред наведених, забележени и примери у којима се на месту
етимолошког /е/ ова графема бележи и у позицијама иза других консонантских графема.
Наведени примери показују да не постоји одрeђена правилност у вези са бележењем
графеме y у позицији иза консонантских графема, а етимолошки неоправдано бележење
ове графеме није страно ни Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића (уп. Јовић
1968/69: 376‒378), Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 38‒40), као ни
повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 46‒47).
2.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ВОКАЛА /Е/ ГРАФЕМОМ

j. Премда се у складу са традицијом

ресавске ортографске праксе, гласовна гласовна група %је& у иницијалном и поствокалском
положају може писати тзв. широким j (више о овоме у т. 3.1.2. и 3.1.3.). Oвом графемом се
у позицији иза консонантске графеме веома често обележава и вокал /е/, а овакав манир
веома је чест у послересавском правопису (уп. Јерковић 1999: 108). У анализираној грађи
ова пракса потврђена је у укупно четрдесет једном писму, а може се запазити да је у
односу на стање забележено у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 36),
као и у повељама и писмима Деспотовине (уп. Поломац 2016: 47), у писмима турских
султана изражена тенденција ширења овог манира. Овде, илустрације ради, наводимо по
један пример из сваког писма:
goþdjþ Mех 1463: 18, vratitj Mех 1453–1463: 11, knþjþzM Mех 1465: 2, vjlJkoga Mех
1468:1, sj Mех 14681: 12, mþjþsta Mех 14682: 8, stjpko Mех 1469: 8, vlaþsþtjlj Mех
14713: 7, znatj Mех 1472: 6, amirj Mех 1474: 3, bjga Mех 14741: 3, mþMþdþrþjmq Mех
1475: 2, plemjþnþstvo Mех 14751: 5, w;icj Mех 1476: 12, poþrþtj Mех 1477: 7, naidw[j
Mех 14772: 19, vjlikoga Mех 1478: 1, imatj Mех 14781: 4, vjþdeþti Mех 14781: 5, vjliki
Mех 14783: 2; Mех 14782: 2, Бај 14862: 1, primitj Mех 14784: 5, knjzþMþ Mех 14785: 3,
gwdj Mех 14791: 13, jmiþnþ(q) Mех 14792: 8, M;initj Mех 14793: 84/85, bMdj Mех 14801:
40, vlastþjþlina Mех 1481: 5/6, govori[j Бај 1485: 4, pJ[jþmþo Бај 14851: 2, bqrjima Бај
1486: 10/11, vþrþemenj Бај 1485: 4, jminoveþhþ(q) Бај 1481–15124: 13, jnari] Бај 1481–
1512: 29, svakj Сул 1517: 1, ;jþsþtiitoii Сул 1525: 12, po;þtþjþnþneþmþq Сул 1520–15663: 5,
pridado[j Сул 1520–15664: 12, carevj Сул 1520–15665: 13, pi[jtq Сул 1520–15666: 6.
У изолованим примерима широко j се јавља и у иницијалној и финалној позицији у
речима: jse Mех 14682: 15, Mех 14682: 17, jmiþnþ(q) Mех 14792: 8, jto Mех 14793: 56, jmiþnþ%q&
Mех 14801: 25, jminoveþhþ(q) Бај 1481–15124: 13, erj Mех 14785: 21.
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2.3.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ВОКАЛА /И/.

У анализираној грађи, вокал /и/ обележава се

осмеричким i и десетеричким J, док се у усамљеним примерима на месту овог вокала
јавља и I. Како је и очекивано, с обзиром на световни садржај анализираних писама,
графема Q није потврђена ни у једном примеру.
2.3.1. ПИСАЊЕ

ГРАФЕМЕ

J. Опште је познато да је продор графеме J подстакла

ресавска ортографска школа (уп. Јерковић 1980: 28), a употреба ове графеме није
забележена у документима писара босанских владара, обласних господара, као и „турских
управљача у границама некадашње босанске државе”8 (Ђорђић 1991: 166). У писмима
Портине канцеларије, ову графему користили су „српски писари, као што су то чинили и
писари из ресавске школе, прво у тадашњој српској деспотовини, а затим и у осталим
нашим крајевима који су дошли у састав обновљене Пећке патријаршије, с том разликом
што се писари у турским канцеларијама при писању слова J и x нису држали самога
ресавскога правописа” (уп. Ђорђић 1991: 166). Њена употреба у документима турских
султана може се свести на четири основна питања:
(а) употреба графеме J у функцији обележавања редукованог /и/;
(б) употреба диграфа Ji;
(в) употреба графеме J у осталим позицијама;
(г) употреба алографа I.
2.3.1.1. ГРАФЕМА J

У ФУНКЦИЈИ ОБЕЛЕЖАВАЊА РЕДУКОВАНОГ

/И/. У писмима

Портине канцеларије редуковано /и/ бележи се у духу рашке ортографске школе графемом
i, али и у духу ресавске ортографске школе графемом J, при чему је знатно фреквентнији
број примера са осмеричким i у тој функцији.
У писарској канцеларији султана Мурата II бележе се искључиво примери са
осмеричким i (примере нећемо наводити).
У највећем броју писама из канцеларије султана Мехмеда II употребљава се
осмеричко i, док се десетеричко J среће само у четирма писмима. У писмима Mех
1453‒1463 и Mех 1469 десетеричко J јавља се као једини манир, док се у писмима Mех
1466 и Mех 1468 бележе оба манира: Mех 1466: znaniE 6, pri]telqE 12 према prJatelqE 11, 13,
8
При чему овде, како напомиње П. Ђорђић, треба изузети оне о писаре који су долазили из крајева
у којима се графема J редовно употребљавала (уп. 1991: 166).
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14, prJatelq 13, þneþprJateþlþ(q) 15, þneþprJateþlþE 16, prJate 17; Mех 1468: imani] 13, imaniE 22, 26,
imaniþEþ 25, niE 25x2, lozi] 33 према zþdþravJj 3, heþrþ%e&tisanJj 4.
Осмеричко i у функцији бележења редукованог /и/ преовладава и у писмима
султана Бајазита II. Десетеричко J се као једини манир бележи само у усамљеним
примерима у писмима Бај 14951: pþoþzdravlenþJþe 5 и Бај 1496: noevrþJþ] 9, док се оба манира
срећу у укупно седам писама:
Бај 14812: zdraviE 3, heretisaþnþniE 3/4, ai]þzþ%q& 5, znaniE 8, ai]z 13, pri]zxþnþ%q&
16, pri]zne 17 према prJ]zqþnþ%q& 24/25;
Бај 1483: znanij 4 према zþdþravJj 3, herytJsanJj 3, ladJ} 8, nojþmþvrJa 10;
Бај 14952: pozdravlenie 5 према znanþJþe 19;
Бај 1502: milosti} 1, b(o)/i} 1, pozdravlenie 6, kadi] 7, c%a&rxþsþtvi] 12, l}dieþmþ(q)
12, imani} 14, drMgovi] 15, kadie 16, noevria 21 према l}þdJþe 9;
Бај 1507: miloþsþtiþ}þ 1, bo/iEþ}þ 1, pozdravleniE 6, /emaziel(q) 11, 15, skon;ani]
16, noemvri]17 према carþsþ%t&vJ] 5, herytisanJE 7, noemvrJ] 12, celivanJ} 27;
Бај 1481–1512: milostiþ}þ 1, bo/iE} 1, c(a)rþsþ(t)vi] 3, pozþdþravleniE 4, kalafat;iE
6, pisaniE 9, kaþlþafat;iE 10, drMgovi]17, pisaniE 18, nekqrJmaniE 21, zapoveþsþtiþ}þ 22,
kalafat;iþ]þ 25, jnari] 29 према zapovþeþstJþ}þ 19;
Бај 1481–15123: milostiþ}þ 1, bo/iEþ}þ 1, caþrsþtvi] 5, pozdraþvþleniE 6, hþeþrytisaiiE
6, znaniE 19, pri]telJ 20 према znanJE 12, prJ]teþlþstvo 14, dekeþmþvrJ] 21.
И у писарским канцеларијама султана Селима I и Сулејмана I преовладава
употреба осмеричког i, док се десетеричко J јавља само у усамљеним примерима у
писмима:
Сел 1516: milosti} 1, bo/i} 1, velJkie 1, 2, vxsiemx 2/3, primorskieþmþ(x) 3,
rMmskieþmþ(x) 3, karamaþnþskieþmþ(x) 3/4, natoliþsþkiemx 4, romanskieþmþ(x) 4, perskiemx 4,
vxsieþmþ(x) 6, segaþ[þniy 7, zakonnie 8, po;teþnþnieþmþ%x& 8, vi[ere;eþnþnie 11 према siþlþnJþeþ 1;
Сул 1525: miilwþsþtie}þmþ%q& 1, veliikiie 1, siþlþniie 1, velikiie 1/2,
priimoþrþskiieþmþ%q& 2/3, rþMþmskiieþmþ%q& 3, kaaramaþnþskiiem%q& 3, naatoliiþsþkiiem%q& 3,
romaaniiskiieþmþ%q& 4, perskiieþmþ%q& 4, caarstvii]a 7, zdraaviie 8, veseliie 8, znaaniie 9,
caþrþstvii] 10, siieþhþ%q& 11, caþrþstvii]a 12, stoþlþniinee 22 према b(o)/Je}þmþ(q) 1.
2.3.1.2. УПОТРЕБА

ДИГРАФА

iJ. Насупрот диграфу Ji, забележеном у препису

Александриде (уп. Јерковић 1983: 21‒24), Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић
2001: 56‒57), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016:
58‒62), употреба диграфа iJ није забележена у досадашњим истраживањима (уп.
Јерковић 1983; Јовић 2011; Ивић‒Јерковић 2008; Поломац 2016). У нашој грађи,
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графијски спој iJ забележен је у усамљеним примерима у двама писмима султана
Бајазита II, као и у трима писмима султана Сулејмана I: miJ Бај 1481–1512: 12, tiJ Бај
1503: 16, poþsþlaliþJþ Сул 1520–15663: 10, iþJþ Сул 1520–15665: 4, dvanaiaaesþtþxtiþJþ Сул 1520–
15666: 11.
Будући да је реч о изолованим примерима, можемо их довести у везу с примерима
наведеним у т. 4.1. овог поглавља и претпоставити да је реч о ортографском маниру.
2.3.1.3. ПИСАЊЕ ГРАФЕМЕ J У ОСТАЛИМ ПОЗИЦИЈАМА. У анализираној грађи, графема J
се у највећем броју примера бележи или као надредно слово или на крају речи односно на
крају реда. Изван наведених позиција, потврђена је и у интерконсонантском положају у
словенским и ређе несловенским речима, док се у малом броју примера јавља и у
иницијалној позицији у речи.
У највећем броју примера бележи се на крају речи. Овде наводимо по један пример
из сваког писма:
mJ Mех 1469: 9, Mех 1472: 12, Бај 1497: 8, Бај 1498: 5, Бај 14991: 5, Бај 1502: 5,
Бај 1481–15121: 5, Бај 1481–15122: 11, Бај 1481–1512: 16, Сел 1516: 6, vJ Mех 14782:
7, Mех 14784: 24, Mех 1479: 17, Mех 14793: 81, Mех 1480: 3, Mех 14803: 15, Бај 1495:
24, Бај 14951: 5, Бај 14971: 5, Бај 1498: 6, Бај 1481–1512: 5, prydalJ Mех 1468: 23, Бај
14951: 11, Бај 1496: 10, bitJ Mех 14712: 30, re;J Mех 14741: 17, Бај 1492: 19, l}þdþJ Mех
1476: 15x2, velJ Mех 14771: 17, MhvatilJ Mех 14784: 11, zapovesþtþJ Бај 1485: 10/11, pþaþkJ
Бај 14852: 4, Бај 14861: 31, Бај 1503: 6, Бај 1507: 8, Бај 1481–15123: 7, Бај 1481–15124:
7, sþtþatJ Бај 1493: 8, dM/þnþnJ Бај 14931: 8, velikJ Бај 14971: 1, primJ Бај 14991: 7,
poþsþlM[alJ Бај 14992: 17, raþdþJ Сел 1513: 16, Сел 1517: 14, poþsþlalJ Сел 1514: 11,
poþkþlisarmJ Сел 1516: 9.
Насупрот претходно наведеним, не заостаје ни број потврда у којима се
десетеричко J јавља као надредно слово:
asþprJþ Mех 1463: 16x2, þmJþ Mех 1468: 24, 28, 30, Mех 1478: 28, Mех 14785: 11,
17, Бај 14931: 7, Бај 1495: 10, 15, 21, 23, Бај 14951: 13, mþJþ Mех 1468: 36, Mех 14771:
7, Mех 1478: 12, 15, Mех 14784: 11, 17, 23, Бај 14951: 6, Бај 14952: 6, 9, 13, 16, Бај
1481–15123: 11, 20, 13, Сул 1525: 7, 12, poþklisarJþ Mех 1476: 10, priþmJþ Mех 14713: 4,
trideseþtJþ Mех 1476: 15, lþMþdþJþ Mех 14783: 7, raþdJþ Mех 14783: 12, iþlJþ Mех 14784: 14,
18, velikþJþ Бај 1493: 1/2, predavx[þJþ Бај 1493: 11, zakonnþJþ Бај 1493: 11, veliþkJþ Бај
14931: 3, gwvþoþrþJþ Бај 14931: 7, pwtþMþ/þJþ Бај 14931: 17, vel%i&kþJþ Бај 1495: 1, amaþlþdarþJþ
Бај 1495: 7, nþoþvskþJþ Бај 1495: 8, 11, haþrþ;þJþ Бај 1495: 9, imaþlJþ Бај 1495: 9, knezþJþ Бај
1495: 10, 12, 16, 20, tþJþ Бај 1495: 11, 13, raþdJþ Бај 1495: 13, ba[þJþ Бај 1495: 11,
dþMþbrþoþvaþ;þskþJþ knezþJþ Бај 1495: 12, pþoþkþoJþnþJþ Бај 1495: 13, dþMþ/nþJþ Бај 1495: 16, trþJþ Бај
1495: 17, Mzem[þJþ Бај 1495: 18, pþoþslaþlJþ Бај 1495: 18, dþoþneþvþ[þJþ Бај 1495: 19,
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vþJþ[ere;eþnþnþJþ Бај 1495: 19, amaþlþdarþJþ Бај 1495: 19, 21, staþvþ[þJþ Бај 1495: 20, þlJþ Бај
1495: 22, wþnJþ Бај 1495: 23, nþJþmþJþ Бај 1495: 24, dþMþ/nþJþ Бај 1495: 24, prþoþgledav[þJþ Бај
1495: 25, velþJþ Бај 14951: 1, dþoþ[lþJþ Бај 14951: 6, franþnþ;askþJþ Бај 14951: 6/7,
saþvþr[þJþv[þJþ e Бај 14951: 9, biþvþ[þJþ Бај 14951: 10, bþJþlþJþ Бај 14951: 11, raþdJþ Бај 14951:
13, fraþnþ;askþJþ Бај 14951: 14, stvaþrJþ Бај 14951: 15, ;þJþnþJþ Бај 14951: 15x2, M;inþJþlþJþ Бај
14951: 16, mþJþslþJþ Бај 14951: 16, 17, istþJnþnþJþ Бај 14951: 18, pþoþslaþvþ[þJþ Бај 14951: 19,
pomþoþrskþJþ Бај 14952: 2/3, natwþlþskþJþ Бај 14952: 3, glaþsJþ Бај 14952: 7, velþJþkþJþ Бај 1496: 1,
vlasteþlJþ Бај 1496: 6, zakoþnþnþJþ Бај 1496: 8, des%e&tþJþ Бај 1496: 10, zaapoveþsþtnþJþ Сул 1525:
10, iimenaamþJþ Сул 1525: 15, sqvar[iþlJþ Сул 1520–1566: 13, poþsþlaliþJþ Сул 1520–15663:
10, po[liþJþ Сул 1520–15663: 18, dvanaiaaesþtþxtiþJþ Сул 1520–15666: 11, raþdJþ Бај 1495:
10, plaþtJþ Бај 1495: 13; saþvþr[þJþv[þJþ Бај 14951: 9.
Наведени примери показују да се десетеричко J бележи изван позиција
карактеристичних за ресавски правопис (уп. Ђорђић 1991: 166), али са друге стране може
се запазити својеврсна ортографска тенденција да у писмима Портине канцеларије врло
често, посебно када је реч о финалној позицији у речи или надредном слову, улогу
десетеричког J преузима знак некада веома сличан двема хоризонтално над надредном
графемом постављеним тачкама или продуженим цртицама (које могу подсећати и на знак
за двоструку варију), за који се може претпоставити да је уједно и представљао својеврсну
уштеду простора приликом писања.
У једном броју примера, употреба ове графеме у финалној позицији у речи може
бити мотивисана чињеницом да се да се реч у којој јавља налази на крају реда, а да притом
наредна реч почиње осмеричким i:
mJ Mех 1468: 35, Mех 1474: 6, Mех 14741: 21, Mех 1476: 8, Mех 1477: 17, Mех
1478: 24, Mех 14782: 11, Mех 14785: 1, 4, Бај 1500: 14, 16, Бај 1502: 17, Бај 1481–
15121: 8, 15, Бај 1481–15122: 19, vsakJ Mех 1472: 26, tjhJ 20, tetrazJ Mех 14741: 11,
l}þdþJ Mех 1476: 13, trideseþtJþ Mех 1476: 15, aþlJþ Mех 1478: 28, na[J Mех 14783: 7,
wþdþniþmJþ Mех 14783: 14, wþdþniþmJþ Mех 14782: 13, þmJþ Mех 1479: 12, Бај 1493: 5, 18, Бај
1493: 11, Бај 1495: 18, Бај 14951: 19, 22, Бај 1497: 8, poslaþvþ[J Бај 14812: 6, vxzJ Бај
14821: 5, dþMþ/nþJþ Бај 1493: 10, pþoþslaþlJþ Бај 1493: 7, ;etirþJþ Бај 1493: 16, dþMþ/nþJþ Бај
1495: 12, va[þJþ Бај 14951: 21, poslaþlJþ Бај 14951: 6, mþJþ Бај 14951: 10, Сул 1525: 17,
bþJþlþJþ Бај 14951: 15, poslaþlJþ Бај 1496: 5, desetþJþ Бај 1496: 12, hotelJ Бај 14992: 18,
zagrMbilJ Бај 14992: 20, zapovestJ Бај 14992: 27, Бај 15011: 15, narM;ilJ Бај 1500: 15,
dMbrovxþ;þcJ Бај 1502: 8, prate/J Бај 1502: 10, siþlþnJ Бај 1481–15124: 1, radJ Бај 1481–
15124: 15, Mstrybova[J Бај 1481–1512: 6, pisav[J Сел 1513: 17, poklisarJ Сел 1009: 8.
Малобројни примери са десетеричким J у функцији везника немају оправдање у
вокалском почетку наредне речи, будући да је оваква ситуација потврђена само у
усамљеном примеру Сел 1516: J izaþbþraþnþnomþMþ 6. У осталим примерима наредне речи
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почињу консонантима: nego þJþ vqzdanþqþ Mех 1463: 12, ho/etx J zapovestx Mех 1469: 12, knige J
tetrage Mех 14741: 15, zapþoþveþsþt%q& J slMgM Mех 14772: 26/27, kMrxsi J pristaw Mех 1478: 11,
tþaþkoi J bJq Бај 14851: 7, zakoþnþn(q) J hara;x Бај 1507: 8, i}þlþ] J d(q)nx Бај 1481–15121: 20,
aaraþpþskieeþmþ(q) iþJþ vaviþlþenþsþkieeþmþ(q) Сул 1520‒15663: 4, meþsþtM iþJþ vaþsþoþJþ Сул 1520‒15665: 4.
Посебност представљају примери са графемом J у иницијалној позицији, а њена
употреба условљена је писањем осмеричког i у функцији обележавања везника у речи која
претходи иницијалном J: i Jniemx Сел 1513: 5, Сел 1514: 5, i Jnemx Сел 1516: 5, Сел 1512–
1520: 5, i Jnieþmþ(x) Сел 1517: 5, i JzabraþnþnomþMþ Сел 1517: 7, i JzabraþnþnoþmMþ Сел 1512–1520:
6.
Као сасвим усамљен стоји облик: bJq Бај 14851: 8.
Поред горенаведених, посебно се издвајају и примери у којима се графема J бележи
у интерконсонантском положају и то у словенским и ређе у несловенским речима.
У позицији између сугласника у словенским речима бележи се у примерима:
vjlJkoga Mех 1468: 1, pleþmþ(e)nJtþoþmM Mех 14682: 2, mJl(o)þsþt(i)} Mех 1469: 1, M;JnJtj
Mех 1472: 18, godJ{j Mех 1474: 9, poJþsþka[e Mех 14741: 6, godJnþMþ Mех 14751: 9,
mJloviþkþ(q) Mех 1476: 25, velJk%q& Mех 1477: 2, vidJte Mех 14771: 16, sJlxnoga Mех 14781:
1, tJsþMþk(q) Mех 14783: 9, þva[Jþmi Mех 14782: 6, bJstj Mех 14784: 10, prJmite Mех 14785:
5, zalo/þJþo Mех 14793: 72/73, prJmiþhþ%q& Mех 1480: 8/9, prJmite Бај 14821: 10/11, vJdite
Бај 1485: 7, pJ[jþmþo Бај 14852: 2, Бај 1486: 2, pJsaþhþq Бај 14861: 14, c(a)rJgraþdþM Бај
1492: 21, veþlJþkwga Бај 14931: 1, bJlo Бај 1495: 10, skþMþpþJþv(q) Бај 14951: 1, ;þJþnite Бај
14952: 11, velþJþkoga Бај 1496: 1, primJte Бај 14991: 12, Бај 1481–15122: 11, goþsþpodJnx Бај
1503: 4, prJmorskeþmþ%q& Бај 1507: 3, velJkJ Бај 1481–15121: 1, ;eþsþtþJþtM Бај 1481–15123:
10, velJkie Сел 1516: 1, 2, M;iþnJþte Сул 1520–1566: 17.
У интерконсонантском положају у несловенским речима графема J забележена је у
мањем броју примера:
aprJla Mех 1453–1463: 17, mJl]re Mех 1468: 14, amJra Mех 14784: 2, marJn(q) Mех
14784: 8, marJna Mех 14784: 13, 19, marþJþna Mех 14785: 15, nJk[a Mех 1479: 7,
heþrþsegwvJnþeþ Бај 1481: 37, amþJþry Бај 1483: 1, irolJmþoþ Бај 1483: 4, pokqlJsari Бај 1485: 12,
hJlaþdþq Бај 1485: 20, telJgj Бај 14852: 7, natwþlJþskoga Бај 14931: 2, amþJrþa Бај 14931: 3,
berþJþ[(q) Бај 14931: 6, amþJþra Бај 1495: 1, Бај 1495/1: 1, Бај 1496: 1, ba]zþJþt(q) Бај 14951:
2, natolJskiþmþ(q) Бај 14971: 2/3, olanJda Бај 15011: 15.
И у наведеним примерима, као што смо већ показали, врло често десетеричко J се
јавља као надредно слово, па се ипак пре, опет уз велики опрез, према нашем мишљењу,
може говорити о ортографском маниру својственом писарима Портине канцеларије.
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2.3.1.4. УПОТРЕБА I. У трима писмима султана Мехмеда II посведочена је и употреба
I на месту редукованог /и/ у примерима prIþehþ%q& Mех 1469: 17 и no%e&vrIa Mех 1469: 18, као и
у четирма примерима у интерконсонантској позицији: amIþrþa Mех 1469: 2, vla[Iþkþ(q) Mех
1472: 13, 23, vi[ere;enIþhþ%q& Mех 14793: 63. Употреба ове графеме посведочена је у рашким
манастирским даровницама (в. Ивић‒Јерковић 1981: 122‒123), као и у повељама
Деспотовине (уп. Поломац 2016: 64‒65) и то примарно у речима везаним за црквену
традицију и позајмљенице из грчког језика. У изолованим случајевима у повељама
Деспотовине јавља се ван ових позиција (уп. Поломац 2016: 64‒65).
2.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ВОКАЛА

/О/. Традиционални ортографски манир употребе

графема w и o за обележавање вокала /о/, познат још од старословенског периода (уп.
Николић 2002: 34), јавља се и и у писмима турских султана. У вези са бележењем ових
графема можемо издвојити следећа кључна питања:
(а) обележавање /о/ у иницијалној позицији,
(б) обележавање /о/ у осталим позицијама;
(г) обележавање предлога и префикса от(-)/од(-).
2.4.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /О/

У ИНИЦИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ.

У писарској канцеларији

канцеларији султана Мурата II у иницијалној позицији бележи се само омега и то у двама
писмима ‒ Мур 1430: wnq 15, 19, wstavilq 15, wpetq 21, 22, w;i 23x2, wvoke 28, Мур 14301: w
5, 34, 35, wpkine 23, w;tetiþtþ%i& 38.
У писарској канцеларији султана Мехмеда II у укупно петнаест писама у
иницијалној позицији као једино решење потврђена је омега:
Мех 1453‒1463: wb;ine 4, w 7x2, wnoi 15, wno 27, wbrMbit{i} 28, wn%q& 29; Мех
1468: wvMþiþ 5, wloveneh%q& 7, wni 8, wloþvþ(o) 9, wviþzþ%q& 12, wlova 14, wlovþnþj 15, wþnþ(q)
24, wsveþnþ(q) 28, w 32, wstaþlþ(q) 32; Мех 14682: wþpþkine 3/4, wvMþiþ 5, wstaþlþ(q) 10, wstaw
12; Мех 1469: wvzi 16; Мех 1471: wnq 7; Мех 14741: wþsþtalo 8, wca 9, w;ino 16; Мех
1476: wþdþca 7, 27, w;ice 10, w;icj 12, wnemei 20; Мех 14761: w 17; Мех 1477: w 9,
wsxveþnþ(q) 12, wvogai 12, w;ice 19; Мех 14771: wþsþtaviw 9, wtaþcþ(q) 9, wsaþmþ(q) 9, wþnþ
17; Мех 14772: wvMi 6, wnei 18, wnþiþ 23; Мех 1478: wvþMþi 5, wnei 23, wnþeJþ 25, wvemx
27; Мех 14784: wvþMJþ 5, wvde 9, wvwm%q& 23; Мех 14785: wvMi 5; Мех 14792: wlovo 9.
С друге стране пак, иако у истом броју писама, ипак се у незнатно већем броју
примера у канцеларији султана Мехмеда II у иницијалној позицији јавља графема o:
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Мех 1458: oktobrn] 15; Мех 1465: opkinoþmþ(q) 3, oslobodiþhþmo 12; Мех 1466: o;ine
8, ovakoi 10; Мех 14681: opkinwþmþ%q& 3, oktobri] 14; Мех 1469: ovwzi 11/12; Мех 14712:
one 9; Мех 1479: obranomM 3, ogwvoreþnþno 11; Мех 14791: obranomM 3; Мех 14792: obranomM 3,
oþsþtaþ[þno 9, oþsþtao 10, on%q& 18, ovo 19, ovo} 22; Мех 14793: obranomM 3/4, oni 24, 32, 38, 78,
obreteþtþ%e& 27, 57, onoi 29, 77, 79, oniþmþ%q& 30, 35, 41, 42, 62, ogwvorili 30, obrete 44, onji
45/46, ovei 50, oþsþta[ni 50/51, ogwvorili 53, oneJ 53, oveþhþ%q& 54, oniþhþ%q& 63, onei 70, 81;
opeþtþ%q& 76, o 76; Мех 1480: obranomM 2, osxþmþ%q& 23/24; Мех 14801: ovi 18, ovai 21; Мех
14802: obranomM 2, ogwvoriþsþmo 10, ovei 12; Мех 14803: obranomM 2, osxþmþ%q& 22; Мех 1481: o
6.
Изоловани примери са обема графемама потврђени су једино у писму Мех 1469:
wvzi 16 према ovwzi 11/12.
У канцеларији султана Бајазита II потврђен је велики број писама у којима се у
иницијалној позицији употребљава искључиво омега:
Бај 1481: wn 47; Бај 14821: wnxde 9, wvoi 10, wnogai 12, wnqda 15, wvMi 24; Бај
1483: wpeþtþ%q& 6, wnMi 6; Бај 1485: wþvþogai 4, wneJ 15, wvi 21/22; Бај 14852: wþbþranoþmMþ
2, wþstþavilx 6, wþtþxcq 9, wþstþa 9, wcþaþ 12, wþ;þinq 19; Бај 1486: wbqranomþMþ 2, wlwvxskM
5, wni 7, wþstþa[e Бај 1486: 8/9, wvoi 25; Бај 14861: wbqranomþMþ 2, wvogai 4, wþstþavi 6,
wca 9, wþtþcq 10, wni 12, 33, wvoi 16, 38, wvMi 18, wvo 19, wpeþtþq 22, wþstþa 23, wnei 24,
wþstþa 29, wþvþoJgai 30, wþvþai 31, wcþaþ 31, wþvaþ 34, wvþaþi 35, wpeþtþq 36, wþstþavi 38; Бај
14862: wbqranomþMþ 4; Бај 1492: wbranwþmMþ 5, wsaþmþ(q) 15; Бај 1493: wvþMJþ 5, wpþraþvite
15; Бај 1495: wsaþmþ(q) 5, wþnJþ 23, wvþMJþ 25, wpet(q) 26; Бај 14952: w 7, 11,17, wveþJþ 15;
Бај 1496: wsmo 12, wvi 16; Бај 1497: wbranoþmMþ 4, wpeþtþ(q) 12, wpravili 18; Бај 14971:
wbranomþMþ 4, wpeþtþ(q) 15, 17, 18; Бај 1498: wbranomþMþ 5, wþnþ(q) 14, wvoi 19; Бај 1499:
wþbþranomþMþ 4, wbi;a} 8; Бај 14991: wbranwþmMþ 5, wbi;a] 11, wpeþtþ(q) 11, wvomei 25; Бај
1500: wbranwþmMþ 5; Бај 1501: wbranwþmMþ 5, wbi;a} 11; Бај 15011: wbranomþMþ 5, wkMete 18;
Бај 1502: wbranomþMþ 5, wvakoþiþ 15, wpove 17; Бај 1503: wþbþranwmþMþ 5, wsamx 8, wþsþmi 18,
wþsþtatakx 19; Бај 1507: wþbþranomM 5/6; Бај 1510: wvi 15, w 18; Бај 1481‒15121:
wbranomþMþ 5, wvogai 5/6, wvde 12, wnJ 14, wvai 14, wveþmþ(q) 21, wvemq 24, 28, w;ivesno 26,
wvemx 27; Бај 1481‒15122: wbranomþMþ 5/6, wvoþmþ(q) 18, wþkþtoþvþri] 21; Бај 1481‒15123:
wþbþranomþMþ 6; Бај 1481‒15124: wþbþranwmþMþ 5/6, wnei 14.
У мањем броју писама пак у овој писарској канцеларији је у иницијалној позицији
као једино решење забележена графема o:
Бај 1481: opeþtþ%q& 9, otoceþmþ%q& 18, oþsþtaviþhþ%q& 29, oþsþtaþ[þni 32, obi;a} 34, onogai
59, obi;aM 62, ovogai 64, o;ine 65, opasM} 66, ovai 72, obetovani] 73; Бај 14811: oþsþtala 6,
o%s&ta[noga 8, oþsþtale 13, oþsþtali 14; Бај 14812: obranomþMþ 2; Бај 1481‒1482: ovogai 8, ona 10,
ovMi 16, opeþtþ%q& 22; Бај 1482: obranomþMþ 2, ovþoþzi 14/15; Бај 14821: onakoi 22/23; Бај
14841: ovogai 4, oþsþtao 9; Бај 14881: otac%q& 7, oþsþtavio 8, osaþmþ%q& 9, ovwþJþ 23; Бај 1489:
ovogai 5, on%q& 11, onx 12; Бај 14891: ovwþJþ 9, 19, oni 10, 17, oimenMEþtþ%q& 14, opeþtþ%q& 18; Бај
14892: on%q& 22; Бај 14893: ovogai 5, oþvþdei 7, otide 8; Бај 1497: o 15; Бај 15011: olanJda 15,
okovana 19; Бај 1510: obrannomM 5.
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Овде се посебно издваја пет писама у којима је уочена појава оба манира. Док у
писму Бај 1481 преовладавају примери са грефемом o у иницијалној позицији: opeþtþ%q& 9,
otoceþmþ%q& 18, oþsþtaviþhþ%q& 29, oþsþtaþ[þni 32, obi;a} 34, onogai 59, obi;aM 62, ovogai 64, o;ine 65,
opasM} 66, ovai 72, obetovani] 73 према wn 47; у трима писмима фреквентнији су примери са
омегом у овој позицији: Бај 14821: wnxde 9, wvoi 10, wnogai 12, wnqda 15, wvMi 24 према
onakoi 22/23; Бај 1497: wbranoþmMþ 4, wpeþtþ(q) 12, wpravili 18 према o 15; Бај 1510: wvi 15, w 18
према obrannomM 5. Подједнака употреба оба правописна манира присутна је у Бај 15011:
wbranomþMþ 5, wkMete 18 према olanJda 15, okovana 19.
Као и у писарској канцеларији султана Мурата II, и код султана Селима I потврђена
је искључиво употреба омеге и то у усамљеним примерима: wvoi Сел 1513: 17, wvoix Сел
1514: 14, Сел 1516: 12, wvoþi Сел 1517: 14, док се у писмима султана Сулејмана I само у
изолованом примеру јавља графема o: ovoi Сул 1520–15662: 13.
Поређењем анализиране грађе са стањем у другим средњовековним споменицима
(уп. Јовић 1968/69: 382; Јерковић 1983: 61; Ивић‒Јерковић 2008: 488‒491; Јовић 2011:
59‒60; Поломац 2016: 67‒69), уочава се тенденција постепеног ширења графеме o у
иницијалној позицији у речи, пре свега у писарској канцеларији султана Мехмеда II, да би
у писарској канцеларији султана Бајазита II превласт ипак задржала омега. С друге стране,
у писарским канцеларијама султана Селима I и Сулејмана I изостанак релевантнијег броја
примера са иницијалним /о/ ипак затамњује коначни суд о фреквентности двају манира.
2.4.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /О/

У ОСТАЛИМ ПОЛОЖАЈИМА.

У односу на стање посведочено

у другим споменицима (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 490‒491; Поломац 2016: 69‒72), у
писмима Портине канцеларије бележи се изразита тенденција ширења графеме o изван
иницијалне позиције. Због веома великог броја примера са графемом o изван иницијалне
позиције овде ћемо настојати да сагледамо само употребу омеге ван иницијалног
положаја, при чему се у вези са тим могу издвојити два кључна питања: (а) писање
графеме w у словенским речима; (б) писање графеме w у несловенским речима.
2.4.2.1. БЕЛЕЖЕЊЕ w

У СЛОВЕНСКИМ РЕЧИМА.

За разлику од стања потврђеног у

средњовековним повељама XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 489), Закону о
ридницима деспота Стефана Лазаревића (уп. Јовић 1968/69: 382), као и у Хиландарском
медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 61‒63) и у повељама и писмима Српске деспотовине
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(уп. Поломац 2016: 70‒72) и у нашој грађи омега се у највећем броју примера бележи у
словенским речима у позицији иза консонанта:
svwi Mех 1465: 3, bwsnM Mех 1468: 6, bwsne Mех 1468: 7, gvwzdeneh%q& Mех 1468:
7, rabwtþeþ Mех 1468: 18, twþiþ Mех 1468: 22, 25, twgaþiþ Mех 1468: 28, twi Mех 1468:
34, Mех 14711: 16, vþsþakwþiþ Mех 14682: 3, dw%s&twþiþnomu Mех 14682: 3, vswþiþ Mех
14682: 3, paskwþ}þ Mех 14682: 9, kwe Mех 14682: 16, takwi Mех 14682: 18, swbom%q& Mех
14682: 19, zakwni Mех 1469: 8, ovwzi Mех 1469: 11/12, velikwga Mех 1471: 1x2, Mех
14711: 1x2, vlastelwmq Mех 1471: 4, dMbrwva;ceþmþ(q) Mех 1471: 4, takwi Mех 1471: 8,
zapwvþeþda Mех 1471: 8/9, dwidw[e Mех 14711: 5, twga Mех 14711: 10, slwbwdni Mех
14711: 12, dwsadi Mех 14711: 13, vwsaþkþ(q) Mех 14711: 13, slwbwdaþnþ(q) Mех 14711:
16/17, rabwtM Mех 14712: 9, Бај 1481–1482: 16, Бај 14821: 24, Бај 1487: 9, rabwte Mех
14712: 13, Бај 14863: 7/8, hwteniE Mех 14712: 14, Бај 14951: 17, nwjvxri] Mех 14713:
12, rw/xdstva Mех 14713: 14, vojvwdj Mех 1472: 8, velikwga Mех 1475: 1x2, dwide Mех
1475: 6, nekwE Mех 1475: 8, takwi Mех 1475: 8, pwveleva Mех 1475: 8, va[wi Mех
1475: 10, bwsaþnsþkM Бај 1481: 38, bw/iE Бај 1481: 46, bw/iiþhþ%q& Бај 1481: 66/67, rabwta
Бај 14812: 11, Бај 1489: 13/14, Бај 14892: 15, bw/iE} Бај 1481–1482: 1/2, Бај 1488: 1,
Бај 1489: 1, Бај 14891: 1, dMbrwvx;qkemx Бај 14821: 4, bw/iEmq Бај 14821: 22, l}bwvq Бај
1484: 3, pi[eþmþw Бај 14851: 2, dw[qlq Бај 14851: 13, zþaþpwveþdþi Бај 14852: 14,
vlasþtþelwmx Бај 1486: 2/3, dMbqrwvq;xkemq Бај 1486: 3, zatwi Бај 1486: 9, dwnese Бај 1486:
16, dMbqrwvx;qkeþmþq Бај 14861: 3, pwzdravxlenþEþe Бај 14861: 3, dwige Бај 14861: 5,
dMbqrwvqnikqM Бај 14861: 7, srebqrwi Бај 14861: 7/8, mwga Бај 14861: 9, sveþdþw;i[e Бај
14861: 13, pþrþidw[e Бај 14861: 17, dwneso[e Бај 14861: 18, gþrþqgMrwvq Бај 14861: 29,
veþrþqnwsþtþi Бај 14861: 37, dwnese Бај 14861: 41, vlastelwmq Бај 14862: 4, pw;qtenqEþmþq Бај
14862: 12, bw/oE} Бај 14863: 1/2, Бај 1487: 1, vlastelwmx Бај 14863: 4, rabwtaþhþ%q& Бај
1487: 12, kwiþhþ%q& Бај 1488: 9, Бај 1489: 13, takwi Бај 1488: 14, veþrþnwstx Бај 1488: 14,
bw%/i&E} Бај 14881: 1, svwi Бај 14881: 16, bw/i] Бај 14881: 20, svwþJþ Бај 14881: 22,
nemwite Бај 14881: 24, bw/i Бај 1489: 22, bw/iEþmþ%q& Бај 1489: 17, takwi Бај 14893: 23,
Бај 1501: 18 nawka Бај 1492: 10, velikwga Бај 1493: 1, pomorskwga Бај 1493: 3, natwlskoga
Бај 1493: 3/4, Бај 1495: 3, nawko Бај 1493: 8, hristwve Бај 1493: 16, veþlJþkwga Бај 14931:
1, pþoþmþoþrskwga Бај 14931: 1/2, romaniskwga Бај 14931: 2/3, dMbrwvaþ;þcem(q) Бај 14931: 4,
zakwnoþmþ(q) Бај 14931: 10, kwi Бај 14931: 10, prwdaþtþ(q) Бај 14931: 12, vwlaþnþ(q) Бај
14931: 14, dwnose Бај 1485: 17, twgai Бај 1485: 19, rwmaniskþoþga Бај 1495: 3, nþoþvskwmþMþ
Бај 1495: 4, dþMþbþrþwvatwgaþJþ Бај 1495: 10, 13, 23, Бај 14951: 13, 17, 19, razlwg(q) Бај
1495: 14, rwmanþJþskoga Бај 14951: 3, dþMþbrwvaþ;þceþmþ(q) Бај 14951: 4/5, hwke Бај 14951: 17;
velþJþkwga Бај 14952: 1, dwbre Бај 14952: 10, viswta Бај 14952: 14, svwe Бај 1496: 6, twi
Бај 1496: 13, hrþJþstwva Бај 1496: 14, rw/dastva Бај 1496: 14/15, dMbrwvxþ;þceþmþ(q) Бај
1497: 5, rabwtþMþ Бај 1497: 9, rwmaniskiþmþ(q) Бај 1500: 3, viswta Бај 1500: 4, kwe Бај
1501: 16.
Посебан коментар овде захтевају примери које смо због веома великог броја
потврда изоставили, а реч је заправо о облицима у којима графеме g и w представљају
лигатуру. У ову групу сврставају се и примери код којих после графијског споја gw долази
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надметнути сугласник, као и они код којих се овај спој налази било у медијалној било у
финалној позицији у речи.
У једном броју примера омега се бележи у комбинацији са подигнутом
консонантском графемом:
vlastelwþmþ(q) Mех 1468: 3, Mех 14711: 3, Mех 1475: 3, donjswþ[þ(e) Mех 14681: 9,
pwþ;þtenomM Mех 14682: 2, dobroveþ;þcanwþmþ(q) Mех 14681: 3, dwþsþ(to)inomM Mех 14682: 15,
malwþmMþ Mех 1469: 4, caþrþst%v&wþmþ(q) Mех 1471: 6, vlastelwþmþ(q) Mех 14711: 3, Mех
1475: 3, pwtwþmþ(q) Mех 14711: 10, vlaþsþtelwþmþ(q) Mех 14712: 3, Mех 14713: 3,
dMbrwþvþ;cemi Mех 14713: 3/4, dMbrwv;xcjþmþ(q) Mех 1472: 4, dMbrwþvþnikM Mех 1474: 7/8,
dwþbþrj Mех 14741: 10, pwþsþlaþhþ(q) Mех 14741: 12, malwþmMþ Mех 1469: 4, vlaþsþtelwþmþ(q)
Mех 14712: 3, Mех 14751: 3/4, Бај 1482: 3, Бај 1488: 3, Бај 14891: 3, Бај 1498: 5, Бај
1500: 5, Бај 15011: 5, Бај 1481–15121: 5, pwþsþlaþhþ(q) Mех 14741: 12, l}bwþvþ%q& Бај 1481:
13, raþzþlwþkþ(q) Бај 14811: 8, vlþaþþsþtelwþmþ(q) Бај 14812: 2/3, l}bwþvþ(q) Бај 1481–1482: 4,
Бај 14841: 28, Бај 1487: 5, Бај 14892: 4, potwþmþ(q) Бај 1483: 2, rwþmþaniskeþmþq Бај 14851:
2, vþlþasþtþjlwþmþx Бај 14852: 2, vlasþtþelwþmþx Бај 14861: 2, vlastelwþmþ%q& Бај 14881: 2,
veþrþnwþsþtq Бај 1489: 20/21, dMbrwþvþnika Бај 14893: 6, sveþtþqlwþstþq Бај 1485: 16, zwþveþ Бај
1495: 9, rwþkþ(q) Бај 1481–15122: 16, pwþtþreþbþne Бај 14863: 7, Бај 14892: 1, Бај 14893: 1,
dadwþhþ%q& Бај 1488: 11, dMbrwþvþnþJþkþMþ Бај 14931: 7/8, natwþlþskoga Бај 1496: 3, svwe Бај
1496: 6, miilwþsþtie}þmþ%q& Сул 1525: 1.
Овај манир није забележен у повељама XII‒XII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008), али
је посведочен у повељама и писмима Српске деспотовине, при чему је најчешће
надметнута грефема m (уп. Поломац 2016: 69‒70). Када је у питању наша грађа, употреба
омеге испред подигнутог сугласника у примерима: pwþ;þtenomM Mех 14682: 2, pwþsþlaþhþ(q)
Mех 14741: 12, vlasþtþelwþmþx Бај 14861: 2, vlastelwþmþ%q& Бај 14881: 2 можда може бити
објашњена чињеницом да се речи налазе на крају реда.
Узимајући у обзир горенаведене примере, можда можемо указати и на чињеницу да
се врло често омега бележи над надметнутом консонантском графемом на крају речи, па
претпостављамо да је отуда и мотивисаност за њену употребу.
Коначно графема w јавља се и у финалној позицији у словенским речима:
{w Мур 1430: 11, 20, 21, 23, 30, 32, Mех 1471: 11, Mех 14711: 7, 14, Mех
1475: akw Mех 1471: 12, Бај 1493: 13, za{w Мур 1430: 15, prq]telsþtþvw Мур 14301: 7,
kakw Mех 1453–1463: 5, Mех 1471: 6, 9, Mех 14711: 5, Mех 1475: 6, 8, Бај 1493: 6, Бај
1497: 13, Бај 1498: 9, lytw Mех 1463: 21,tvrxdw Mех 1468: 22, paskoEvw Mех 1468: 33,
inanakw Mех 1471: 12, plymenqstþvþw Mех 1471: 5, caþrþstvw Mех 1471: 9, plymeþnþstvw
Mех 14711: 4, nakw Mех 1471: 14, iwkw Mех 14711: 6, inw Mех 14711: 7, caþrþstvw Mех
14711: 7, dw Mех 14711: 9, Бај 14862: 11, pw Mех 14711: 10, prxvw Mех 14713: 15,
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plakenw Mех 14713: 16, vsakw Mех 1474: 11, þsþtw Mех 1474: 12, plymeþnþstvw Mех 1475:
5, tamw Mех 1475: 9, inþaþkw Mех 1475: 11/12, nebw Бај 1481: 70, malw Бај 1486: 14, Бај
14861: 30, pJ[emw Бај 14861: 1/2, pwsilamw Бај 14861: 3, sreþbþqrw Бај 14861: 22, pþMþnw
Бај 14861: 29, vedoþmþw Бај 1492: 8, letw Бај 1492: 18, Бај 1493: 14, 16, Бај 1500: 18, 19,
netkw Бај 14931: 14; zapoveþdþalw Бај 1485: 5, zapoveþdþalw Бај 1485: 10, poþkþlisaþrþstvw Бај
1501: 8, poþ;þteþnþnw Бај 1501: 11, kwe Бај 1501: 16, takwi Бај 1501: 18, poþdþpþMþnw Сул
1525: 16, donesenw Сул 1525: 16.
Овде посебан коментар пак заслужују примери у којима се омега јавља на месту
некадашњег /л/ у финалној позицији у речи:
prþoþdaw Mех 1468: 7/8, biw Mех 1468: 8, 30, Mех 14682: 7, Mех 1471: 8, Mех
14772: 11, Mех 1478: 9, Бај 14991: 14, Бај 14992: 35, prodaw Mех 1468: 30, wstaw Mех
14682: 12, pisaw Mех 14682: 14, Mех 14711: 11, dw[w Mех 1471: 8, Mzew Mех 14711: 14,
imaw Mех 1474: 10, Mmrxw Mех 1474: 14, wþsþtaviw Mех 14771: 9, pþoþslaw Mех 14772:
11, na[aw Mех 14772: 24, poslaw Mех 1478: 9, pristaw Mех 1478: 11, /aw Mех 1478:
26, M;iniw Mех 14782: 21, dw[aw Mех 14784: 8, Бај 14821: 5, dohodiw Mех 14785: 12,
tM/iw Бај 14821: 7, mþJþnþMþw Бај 14952: 8/9, dohodiw Бај 14991: 8, po[aw Бај 14992: 18,
dew Бај 14992: 36, posaw Бај 14992: 39, Бај 1502: 13, 19, Mzjw Сул 1517: 7, Mzew Сул
1517: 7, izvadaw Сул 1517: 10.
Употреба графеме w у финалној позицији бележи се у повељама XII‒XIII века (уп.
Ивић‒Јерковић 2008: 490‒491), у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011:
62‒63), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (Поломац 2016: 70), док је
бележење ове графеме на месту некадашњег /л/ на крају слога карактеристично за
дубровачке касне средњовековне повеље, као и за документа херцеговачке властеле (уп.
Nakaš 2010: 98).
Наведеним примерима придодајемо и облике hvawniþk}þ Mех 1468: 11, hvawniþkþ(q)
828: 19, hvawnik] 828: 21, nawka Бај 1492: 10, nawko Бај 1493: 8, који уједно представљају и
једине примере у анализираној грађи у којима се графема w бележи у позицији иза
вокалске графеме, а заправо је реч о облицима у којима се омега јавља на месту
некадашњег /л/ на крају слога.
2.4.2.2. БЕЛЕЖЕЊЕ w

У НЕСЛОВЕНСКИМ РЕЧИМА.

Писање омеге у несловенским

речима бележи се искључиво у усамљеном примеру у повељама XII‒XIII века (уп.
Ивић‒Јерковић 2008: 489), док се већим бројем потврда издвајају Хиландарски медицински
кодекс (уп. Јовић 2011: 63), као и повеље и писма Деспотовине (уп. Поломац 2016: 69‒72).
У нашој грађи, омега је у несловенским речима, као и у повељама и писмима
Деспотовине, потврђена искључиво у позицији након консонантске графеме, при чему се
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може говорити о примерима са омегом иза консонантске графеме (примери под а), као и о
примерима са омегом испред надметнутог сугласника (примери под б):
а) hw/e Mех 1468: 25, vitwz(q) Mех 1468: 25, deþsþpwt(o)vy Mех 1468: 30/31,
pwklisari Mех 14681: 6/7, hw/a Mех 14682: 7, hw/atx Mех 14682: 11, hw/aþtþ%q& Mех
1469: 16, pwklisariE Mех 14711: 5, ;whM Mех 14711: 13, pwrtM Mех 1475: 7, pwkqlisari
Бај 1485: 4, pwkqlisiri Бај 14861: 19, pwþkþlisaþrsþtvo Бај 14863: 9, mihw;a Бај 1496: 6,
hw;et(q) Бај 1496: 16, poþkþlisaþrþstvw Бај 1496: 8, djjnwpwlee Сул 1525: 23;
б) hwþ[þkadamM Mех 1468: 8, ba]zitwþvþ(o) Mех 1468: 25, hoþ[þkadamwþvþ(o) Mех
1468: 25, vitwþzþ%q& Mех 1468: 29, pwþrþtM Mех 1474: 24/25, ckþlþavwþmþx Бај 14861:
17/18, pwþkþlisaþrsþtvo Бај 14863: 9, ba[wþmþ%q& Бај 14881: 19, sklavwþmþ%q& Бај 14891: 15,
elezwþmþ%q& Бај 14891: 16, mihwþ;þ%q& Бај 14892: 10, amaþlþdarwþmþ%q& Бај 14892: 13,
aþrþgatwþmþ%q& Бај 14892: 14, amaþlþdarwþmþ%q& Бај 14892: 22, pwþrþti Бај 14893: 14.
2.4.3. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ПРЕДЛОГА И ПРЕФИКСА ОТ(-)/ОД(-).

Предлог и префикс от(-

)/од(-) се у највећем броју примера обележавају омегом и надметнутим d.
Писма султана Мурата II одсликавају нормализацију лика од: wþdþq Мур 1430: 7, 8,
21, 25, wþdþ%q& Мур 14301: 11, 12, 19, 40, Мур 1431: 1, 6, 9x2.
У писарској канцеларији султана Мехмеда II у укупно дванаест докумената срећу
се примери са надметнутим сугласником d: wþdþq Mех 1458: 1, 11x2, Mех 1459: 1, Mех 1463:
16, Mех 1465: 1, 4, 13, Mех 1468: 1, Mех 14681: 1, 5, wþdþqgovorihmo Mех 1459: 12/13, wþdþ%q&
Mех 1466: 1, 8, 9, Mех 1468: 13x2, Mех 1472: 1, 14, 16, Mех 1474: 1, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19,
20, 21x2, Mех 14741: 1, 8, 9x2, Mех 14751: 1, wþdþgovore Mех 1474: 28, док се у шест писама
јављају облици са консонантом t у овој позицији: wþtþ%q& Mех 14682: 1, Mех 1471: 1, Mех
14711: 1, Mех 14713: 1, 9, Mех 1475: 1, wþtþgwvwriþhþ(q) Mех 14711: 8, wþtþgwvþoþriþlþ(q) Mех
14711: 8/9.
У двама писмима бележи се и појава оба манира: Mех 1453–1463: wþdþ%q& 1 према
wþtþneli 9, wþtþ%q& 18 и Mех 14712: wþdþ%q& 1 према wþtþ%q& 25.
У већем броју писама султана Бајазита II као једини правописни манир бележи се
облик са надметнутим сугласником d (примери под а), док је лик от забележен у мањем
броју примера (примери под б):
(а) wþdþ%q& Бај 1482: 1, Бај 14821: 1, Бај 1483: 1, 5, Бај 1486: 7, Бај 1492: 1, Бај
1493: 1, Бај 14931: 1, 7, 17, Бај 1495: 1, 23, Бај 1495: 8, Бај 14951: 1, 12, 22, Бај 14952:
1, 14, 15, 17, Бај 1496: 1, 14, Бај 1499: 7, 9, Бај 1500: 8, Бај 1501: 9, 931: 8, Бај 1502:
10, 17, Бај 1510: 10, 14, Бај 1481–15121: 16; Бај 1481–15122: 1, wþdþq Бај 14821: 6, 27,
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Бај 1486: 4, 7, Бај 1503: 14, Бај 1481–15124: 8, 9, 14, Бај 1481–1512: 15, 28,
wþdþqgovþaþrþaþ} Бај 14851: 21/22, wþdþrediþvþ(q) Бај 1497: 18, wþdþrediþvþ(q) Бај 14991: 11,
wþdþ(q) Бај 14991: 20, Бај 1510: 7, pwþdþpMno Бај 1500: 13/14, wþdþpraviþhþ(q) Бај 1500: 17,
wþdþx Бај 1503: 8, 11, 12, 17, Бај 1481–15123: 8, 15, 16, wþdþqgovoril(q) Бај 1481–1512:
11, 24, wþdþqgovoriþlþJ Бај 1481–1512: 27;
(б) wþtþ%q& Бај 1481: 10, 12, 24, 29, 39, 40, Бај 14811: 6, 13, Бај 1481–1482: 17,
Бај 1483: 3, Бај 1484: 8, Бај 14841: 6, Бај 14863: 18, Бај 1487: 7, 8, 13, Бај 14881: 8, Бај
1489: 9, 20, Бај 14892: 12, Бај 14893: 6, 7, 20, wþtþnesMþtþ%q& Бај 1481: 42, wþtþpisala Бај
1481–1482: 10/11, prigwtoviþtþe Бај 14863: 13, wþtþgavara} Бај 14881: 23, wþtþgavara Бај
1489: 20.
Колебање правописних манира уз преовладавње примера са од одликује укупно три
писма ове канцеларије, док је у само једном писму забележено више примера са
надметнутим сугласником t:
Бај 14812: wþdþ%q& према wþtþ%q& 11, 14, 23, wþtþmagate 18;
Бај 14861: wþdþqgovoþrþe 16/17, wþdþq 20, 29, 33, wþdþ%q& 25, wþdþqgovoþrþe 17, wþdþ%q& 25
према wþtþ%q& 8;
Бај 14862: wþdþpravite 10, wdq 17, wþdþpravite 10, wdq 17 према wþtþ%q& 13;
Бај 1485: wþdþ%q& 1, wþdþqpJ[eþtþe 9, wdqnose 17, wþdþq 21 према wþtþogaJ 17/18.
Од укупно пет забележених примера из писарске праксе султана Сулејмана I, као
једини манир потврђен је лик од: wþdþ%q& Сул 1525: 11, wþdþ(q) Сул 1520–15663: 20, Сул 1520–
15665: 15, Сул 1520–15666: 14, wþdþx Сул 1520–15665: 16.
Изузетак представљају примери у којима графеме d и t нису надметнуте већ се
пишу напоредо уз омегу: wdq Мур 1430: 1, wdx Бај 14821: 16, wdq Бај 14862: 17, Сул 1517: 1,
prigwtoviþtþe Бај 14863: 13.
Једино у писмима султана Селима I нису забележени примери овог предлога
односно префикса.
У рашким споменицима, као и у средњовековним споменицима из Босне,
Дубровника и Далмације, еволуција предлога от ишла је у правцу напуштања оваквог
лика и уопштавања облика од (уп. Ивић‒Јерковић 1981: 130‒134). У повељама
Деспотовине забележена је другачија ситуација, па је као фреквентнији забележен облик
от. Облик од није посведочен ни у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011:
64), а у препису Александриде јавља се само у једном примеру (Јерковић 1983: 62).
Превласт лика од у нашој грађи можда може бити условљена временом настанка
докумената, њиховим световним садржајем, али и провенијенцијом.
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2.5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ВОКАЛА /У/.

У српском брзопису од најранијих времена се за

обележавање вокала /у/, поред диграма ou, употребљава и вертикална лигатура M (уп.
Ивић‒Јерковић 1981: 135‒138). Тип писма, као и садржај и жанровске карактеристике
докумената турских султана условили су готово нормализован правопис са лигатуром M на
месту вокала /у/ (примере нећемо посебно наводити).
Диграм ou забележен је само у једном примеру у писму султана Селима I: knezou Сел
1513: 7. Овај усамљени пример посебно је занимљив због употребе диграма у финалној, а
не у иницијалној позицији и у предлогу у, како се он по традицији бележи (уп. Грицкат
1975: 128, 214, Грицкат 19: 68, 108, 160, 226, Јовић 1968/1969: 381, Јерковић 1983: 60,
Поломац 2016: 76).
Графема u у писмима турских султана употребљава се уз лигатуру M у укупно седам
докумената ‒ у пет писама султана Мехмеда II и двама писмима султана Бајазита II и то
углавном у малом броју примера:
Mех 1458: sultaþnþ%a& 2, mudroþmMþ 2, knezu 4, dubrova;kimq 4, u 6, 15, uznahmo 7,
umirihmo 9, uznaþtþ%i& 10, tisuku 11, ryku 13, veruite 13/14, su 14 према mudroþmMþ 2,
pleþmþ%e&nitþomMþ 2, doþsþtoinoþmMþ 3, po;tenoþmMþ 3, portþMþ 7, porM;iþlþ(i) 9, zakonþMþ 10, dMkate
12;
Mех 1459: sultanþaþ 2, mudroþmMþ 2, knezu 4, dubrova;kimq 4, u 6, 15, tisuku 8, ;uhmo
12, veruEty 13, su 14 према mudroþmMþ 2, pleþmþ%e&nitomþMþ 3, dostoinoþmMþ 3/4, dMkatþyþ 8,
drþMþgo 10/11, porM;iþlþ(i) 11, carigraþdMþ 15;
Mех 1466: avþgþusta 19 према sMþlþtaþnþ(a) 1, mMdriþmþ%q& 2, izqbranomþMþ 3/4, knezM 4,
dMbrovq;komþMþ 4, M 6, s(i)nM 7, vladisavM 7, herqcegM 7, mM 8, 9, sMseþdþ(q)10, govorM 10, 16,
M;iniþtþ(i) 11, mþMþ 11, 17, nEmM 12, 13, bMdete 12, bMde 13, 14, nEmþMþ 14, 15, nEgovM 15,
krqvnikM 15/16, vsakM 17, nEgovM 17, rabotþMþ 17, M;iniþliþ 18;
Mех 1468: kupiþlþ(i) 13, stegnulJ 23, sklavu 23, potrudiþlþ(i) 26/27, pþoþrtu 27/28,
pleþmþ(e)nxstvu 29, crxn;u 31, zaE;u 31, u 34, 36, 38, portu 36 према према sMþlþtaþnþ(a) 1,
mþMþhameta 1, M 2, 7, 8, knezM 3, dMbrovx;kiþmþ(q) 3, wvMþiþ 5, knigM 5, bwsnM 6, ba]zitþMþ 8,
hwþ[þkadamM 8, sM 8, wlovx;kM 9, carinM 9, vsM 9, rMdM 9, stancM 10, Mgrinovik} 10, knezM 10,
ivaþnMþ 10, итд.;
Mех 14682: dw%s&twþiþnomu 3, knezu 3, knJgu 6, u 8, hu/a 11, sudovnu 11, dukaþtþ%q& 12,
knigu 15 према sMþlþtaþnþ(a) 1, pleþmþ(e)nJtþoþmM 2, M 2, pwþ;þtenomM 2, dMbrovnika 4, wvMþiþ 5,
sMlj 7, sM 8, mM 9, итд.;
Бај 14821: u 13 према sMlxtanx 3, knezM 3, dMbrwvx;qkemx 4, tMrq;inq 5, tM/iw 6,
porxtM 7, dMgx 9, M 9, sM 9, Mmorili 9, итд.;
Бај 1499: c(a)rigraþdþu 19 према sMþlþtaþnþ(q) 2, rMþmþskiþmþ(q) 2, knezM 4, wþbþranomþMþ
4, dMbrovxþ;þceþmþ(q) 5, poþrþtM 8, lMkarevik] 9, kabM/ik] 10, M 12, 17, 19, knigM 13,
narM;ili 13, potaþnþkM 14, razMme 14, tisMþkþ(q) 15, dMkaþtþ(q) 16, poþdþpMno 16, haþzþnM 17.
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Поред претходно наведених, у једном броју примера у писмима Портине
канцеларије на месту етимолошког /у/ проналазимо вокал /о/ и то у речима словенског
порекла (примери под а), као и у речима несловенског порекла (примери под б):
(а) dobrova;ikem%q& Mех 1463: 10/11, dobrovxni;ke Mех 1453–1463: 4/5, postiþhþ(q)
Mех 1476: 22, kopilo Mех 14782: 14, na;inoM Mех 14793: 41, dobroþvþ;anþwþmi Mех 1481:
3/4, poþdþponM Сел 1513: 12, tisoþkþ(x) Сел 1514: 12, Сел 1516: 10, Сел 1517: 11, Сел
1512–1520: 10, poþdþpono Сел 1514: 13, Сел 1516: 10, Сел 1517: 12, Сел 1512–1520: 11,
svetlo Сел 1514: 14/15, verno i þsþveþtþlo knigo Сел 1516: 13, sveþtþlo knigM Сел 1517:
14/15, veliikagM Сул 1520–15662: 1, doþbþrovaþ;þkieþmþ(q) Сул 1520–15662: 6, tisok Сул
1520–15662: 9, sveto knigM Сул 1520–15662: 13, doþbþrovaþ;þki Сул 1520–15664: 6, poþtþpono
Сул 1520–15664: 12;
(б) hw/a Mех 1468: 8, Mех 14682: 7, hw/e Mех 1468: 25, hw/atx Mех 14682: 11
(према hu/a Mех 14682: 11), ho/etx Mех 1469: 12, hw/aþtþ%q& Mех 1469: 16, ho;eþtþ%q&
Mех 14793: 75, ho/eþtþq Бај 14861: 20, ho/etþMþ Бај 14861: 20, ho/etq Бај 14862: 13, 14,
ho;eþtþ%q& Бај 1488: 12, hw;et(q) Бај 1496: 16, dokate Бај 1499: 12, goþmþrMþkþ(q) Бај 1502: 11,
soltanx Бај 1510: 2, Сел 1513: 2, Сел 1516: 2, dokaþtþ%x& Сел 1513: 11, brosi Сел 1513: 19,
soþlþtanx Сел 1514: 2, dokaþtþ%x& Сел 1514: 12, Сел 1516: 10, Сел 1517: 11, Сел 1512–
1520: 11, soltaþnþ(x) Сел 1517: 2, Сел 1512–1520: 2, soltaþnþ(q) Сул 1520–15662: 4, 5,
Сул 1520–15664: 2, dokaþtþ%q& Сул 1520–15662: 10, solimaþnþ(q) Сул 1520–15664: 2.
Наведени примери у којима се препознаје мешање вокала /о/ са вокалом /у/, па се
на месту етимолошког /у/ пише /о/, представљају утицај аребице (в. Nakaš 2010: 52‒53).
Арапско писмо за чак за три фонеме ‒ /в/, /о/ и /у/ нуди као решење само једну графему9. О
оваквој појави говори се и у Пешикан 1984, где се на основу проучавања зетско-хумскорашких имена записаних арапским писмом у турским дефтерима иста графема користи и
за обележавање самогласника /о/ и за обележавање самогласника /у/.
Насупрот претходно наведеним, у грађи се јављају и усамљени примери из
писарских канцеларија султана Мехмеда II, Бајазита II, Селима II и Сулејмана I, у којима
је идентификован другачији распоред фонема ‒ на месту етимолошког /о/ јавља се вокал
/у/ и то у речима словенског порекла: sMdMmx Mех 14772: 25, nikMliþnþ%q& Бај 1484: 7, veþrþMvana
Бај 14861: 35, Msmo Сел 1513: 15, Mvi sveþtþli liþstþ(q) Сул 1520–15664: 7, poverMvanoþmþ(q) Сул
1520–15666: 14, verMvaþnþqni Сул 1520–15666: 15.

„Dešava se pak da pisar ne greši za v, ali ne pogađa pravo mesto za o i u. Ima mnogo slučajeva da pisar
uopće nema grafem za v pa za taj fonem redovno koristi M, dok je u označavanju M i o nesiguran, te ih zamjenjuje. I
konačno, ima pisara koji imaju samo jedan grafem (#) u vrijednosti u, o, v” (Nakaš 2010: 52‒53).
9
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2.6. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

СЛОГОТВОРНИХ СОНАНАТА

/ Р/

И

/Л/. У писмима Портине

канцеларије, како је и очекивано, слоготворни сонант /р/ у највећем броју потврда
обележавао се графијским спојевима rq, rx, док се самостално r јавља само у неколико
примера у писарским канцеларијама султана Мехмеда II и Бајазита II. Све потврде
бележења слоготворног /р/, као и ортографске варијанте наведене су и појашњене у
поглављу III.1. т. 1.3.
Примери са слоготворним сонантом /л/ нису забележени.

3.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КОНСОНАНАТА

3.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СОНАНТА /Ј/
3.1.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНЕ

ГРУПЕ

[ЈА]

У

ИНИЦИЈАЛНОМ

ПОЛОЖАЈУ.

У

најстаријим споменицима гласовна група %ја& обележавала се графемом y у духу босанскохумске ортографске праксе (уп. Ивић‒Јерковић 1981: 32). Крајем XII века у немањићким
канцеларијама се уместо графеме y у функцији обележавања иницијалне и поствокалске
групе %ја&, почиње употребљавати лигатура ], што је уједно и рашки ортографски манир
(уп. Ивић‒Јерковић 1981: 31), да би се са развојем ресавске ортографске норме ова група у
поствокалској позицији обележавала графемом a.
У писмима Портине канцеларије у функцији обележавања гласовне групе %ја& у
иницијалној позицији потврђена је у највећем броју примера употреба лигатуре ], уз
напомену да су најфреквентнији примери са новим обликом заменице ја:
] Мур 14301: 1, Mех 1469: 1, 11, Mех 14761: 19, Mех 14801: 1, Бај 1481: 1, 18,
Бај 1497: 1, Бај 14971: 1, Бај 1499: 1, Бај 14991: 1, Бај 14992: 1, Бај 1500: 1, Бај 15011:
1, Бај 1481–15121: 1, Сел 1513: 1, 16, Сел 1514: 1, Сел 1516: 1, Сел 1517: 1, Сел
1512–1520: 1, Сул 1525: 1, Сул 1520–1566: 17; Сул 1520–15662: 1, Сул 1520–15664:
1, ]keta Mех 1459: 7, Сел 1517: 10, ]kwva Mех 1471: 7, ]þsþpra Mех 1474: 17, ]spri Mех
1476: 16, ]kova Mех 1480: 6, ]viþtþ%e& Mех 14801: 28, ]vi Бај 1481–1482: 13, ]koma Бај
1482: 7, ]rkovxþ;þki Бај 15011: 8, ]rkoþvþca Бај 15011: 8, ]spri Бај 15011: 9, 22, ]spre Бај
15011: 22, ]a Бај 1503: 1, Бај 1507: 1, Бај 1510: 1, Бај 1481–15123: 1, Бај 1481–15124:
1, Сул 1525: 9, Сул 1520–1566: 1, Сул 1520–15661: 1, Сул 1520–15663: 2, Сул 1520–
15665: 1, Сул 1520–15666: 1, ]ako Бај 1481–1512: 20, ]kota Сел 1513: 9.
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Посебан коментар заслужује усамљени пример yspri Сул 1517: 13, у коме се у
функцији обележавања гласовне групе %ја& у иницијалном положају употребљава графема
y у духу босанско-хумске ортографије.
3.1.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГЛАСОВНЕ ГРУПЕ [ЈА] У ПОСТВОКАЛСКОМ ПОЛОЖАЈУ. Графијска
и правописна проблематика у вези са обележавањем гласовне групе %ја& у поствокалском
положају може се свести на следеће: (а) у којој мери је заступљена лигатура ] у функцији
обележавања гласовне групе %ја& у поствокалском положају; (б) у којој мери је за
обележавање гласовне групе %ја& у поствокалском положају присутна графема a; (в) има ли
примера са графемом y у функцији обележавања поствокалске групе %ја&.
У документима султана Мурата II на месту поствокалске групе %ја& у највећем броју
примера забележена је употреба лигатуре: lozi] Мур 1430: 16, pri]telstvo Мур 1430: 24,
nepri]tele Мур 1430: 25, poklisi]ri Мур 1430: 25, IMli] Мур 1430: 34, prq]telsþtþvw Мур
14301: 7, ko] Мур 1431: 11.
С друге стране, графема a у функцији обележавања поствокалског [ја] потврђена је
у овој канцеларији само у усамљеном примеру moaþhþ%q& Мур 1430: 6.
Као и у писмима султана Мурата II, код султана Мехмеда II преовлађује рашки
манир обележавања поствокалског %ја&. Наводимо по један пример ради илустрације:
oktobrn] Mех 1458: 15, Mех 14681: 14, noEbri] Mех 1459: 15, pri]teþleþvati Mех
1463: 13, poklisi]ra Mех 1465: 13, pri]telqE Mех 1466: 12, ba]zitþMþ Mех 1468: 8, ko]
Mех 14682: 8, Mех 14713: 16, Mех 1479: 14, Mех 1480: 10, Mех 14803: 18, apþrþili]
Mех 1471: 15, Mех 1475: 13, mai] Mех 14711: 17, Mех 14802: 18, mi] Mех 14712: 10,
sjþkþtjþvþri] Mех 1472: 27, i}li] Mех 1474: 32, seþpþteþvþri] Mех 14741: 23/24,
zeþmþl]þmþ(q) Mех 14751: 1, milivo] Mех 1476: 14, iMni] Mех 14761: 21, robin] Mех
1477: 8, a]zM Mех 14771: 20, nojþmþbri] Mех 14781: 10, dekevxri] Mех 14782: 15, pri]teli
Mех 14792: 21, MnM;i]mx Mех 14793: 68, kadi] Mех 14801: 25.
У нешто мањем броју примера у овој канцеларији потврђена је и графема a на
месту поствокалске групе %ја& у духу ресавског правописа:
noEbria Mех 1459: 10, prJatelqE Mех 1466: 11, 13, 14, prJatelq Mех 1466: 13,
þneþprJateþlþ(q) Mех 1466: 15, 16, prJate Mех 1466: 17 no%e&vrIa Mех 1469: 18; flevaria
Mех 1478: 29; noeþmþbria Mех 14783: 19; }nia Mех 14785: 24, hiliaþdþ%a& Mех 1479: 9,
ianMaria Mех 1479: 17, ianMaria Mех 14791: 18, porþMþ;ania Mех 1481: 7, povelyniþaþ Mех
1481: 9.
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Мешање двају правописних манира бележи се код султана Мехмеда II у следећим
писмима: Mех 1459: noEbri] према noEbria 10; Mех 1466: pri]telqE 12 према prJatelqE 11, 13,
14, prJatelq 13, þneþprJateþlþ(q) 15, 16, prJate 17 и Mех 1479: ko] 14, noEþmþvri] 15 према
hiliaþdþ%a& 9, ianMaria 17.
Као и у двема претходно наведеним писарским канцеларијама, превласт примера са
лигатуром ] у функцији обележавања гласовне групе [ја] у позицији иза вокала
препознајемо и у писмима султана Бајазита II. Наводимо по један пример:
ba]ziþtþ%q& Бај 1481: 2, pri]teþlsþtvo Бај 14811: 4, Бај 1481–1482: 4, Бај 1484: 4,
Бај 14841: 3, Бај 1489: 4, Бај 14893: 4, pri]zne Бај 14812: 19, ko] Бај 1482: 15, Бај
1492: 15, Бај 1493: 14, Бај 1496: 14, Бај 1500: 15, Бај 1510: 14, ali] Бај 14821: 8,
ba]zitx Бај 1483: 2, kadi]mq Бај 14851: 2, wk%to&þmbriþ] Бај 14852: 23, anxdre] Бај 1486:
6, marxti] Бај 14861: 50, mþaþ] Бај 14862: 19, ma] Бај 14863: 21, sto]li Бај 1487: 9,
ba]ziþdþ%q& Бај 1488: 1, iMni] Бај 14891: 21; ba]ziþdþ%q& Бај 14892: 1, sevqtemqbri] Бај
1485: 24, ba]zit(q) Бај 1495: 2, ba]zþJþt(q) Бај 14951: 2, mo] Бај 14952: 14, neko] Бај
1497: 9, c%a&rxþsþtvi] Бај 14971: 4, ba]ziþtþ(q) Бај 1498: 2, Бај 1499: 2, Бај 15011: 2,
wbi;a] Бај 14991: 11, wbi;a] Бај 14992: 27, aprili] Бај 1501: 19, kadi] Бај 1502: 7,
carþsþtvi] Бај 1503: 4, skon;ani] Бај 1507: 16, ba]ziþtþ%q& Бај 1481–15121: 2, wþkþtoþvþri]
Бај 1481–15122: 21, caþrsþtvi] Бај 1481–15123: 5, dekeþmþvri] Бај 1481–15124: 21,
pota]ni Бај 1481–1512: 26.
И премда у писмима султана Бајзита II преовлађују примери са лигатуром у овој
позицији, у неколико писама у усамљеним примерима ипак се потврђује и присуство
графеме a: dekemqvria Бај 14821: 27, nojþmþvrJa Бај 1483: 10, kadia Бај 1495: 11, 14, koa Бај
14992: 22, noevria Бај 1502: 21, novebria Бај 1510: 14, novenbria Бај 1510: 15.
Овде посебно издвајање захтевају писма у којима се препознаје мешање рашког и
ресавског манира:
Бај 14821: ba]zitq 3, ali] 8 према dekemqvria 27;
Бај 1483: ba]zitx 2, nojþmþvrJa 10 према nojþmþvrJa 10;
Бај 1495: ba]zit(q) 2 према kadia 11, 14;
Бај 14992: c%a&rxstvi] 3, kadi] 5, 37, Mgog]] 14, wbi;a] 27, noevri] 41 према koa
22;
Бај 1502: ba]ziþtþ(q) 2, c%a&rxþsþtvi] 5, 12, kadi] 7, imaþnþ] 10, drMgovi] 15 према
noevria 21;
Бај 1510: ba]ziþtþ%q& 2, ko] 14, 15 према novebria 14, novenbria 15.
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Готово доследна употреба лигатуре потврђена је у примерима из писарских
канцеларија султана Селима I и Сулејмана I: bro] Сел 1513: 13, ma] Сел 1512–1520: 12,
Сул 1520–15664: 15, caarstvii]a Сул 1525: 7, zdravi]þhþ(q) Сул 1520–15663: 6, tako] Сул
1520–15661: 15, Сул 1520–15666: 21/22, c(a)rþsþ(t)vi] Сул 1520–1566: 5.
Док у писарској канцеларији султана Селима I није забележен ресавски манир при
обележавању поствокалске групе %ја&, у канцеларији султана Сулејмана I присутан је у
излованим примерима у трима писмима: goþdiþ[xnþnþia Сул 1520–1566: 11, sxtoþlþnþnþia Сул
1520–1566: 20, stolqnþnþiaa Сул 1520–15663: 21, stoþlþnþnþiaa Сул 1520–15663: 23, stoþvþniþiþaa10
Сул 1520–15665: 18.
У вези с претходно изреченим, треба напоменути да се у двама писмима султана
Сулејмана I потврђује и мешање правописних манира: Сул 1520–15663: zdravi]þhþ(q) 6, ni]
15 према stolqnþnþiaa 21, stoþlþnþnþiaa 23; Сул 1520–1566: c(a)rþsþ(t)vi] 5, tamo] 15 према
goþdiþ[xnþnþia 11, sxtoþlþnþnþia 20.
Коначно, у двама примерима у писарској канцеларији султана Сулејмана I у
функцији обележавања поствокалског [ја] бележи се графема y у духу босанско-хумског
правописа: bastiynq Сул 1517: 7, 11, а ова појава среће и у средњовековним рукописима из
Босне, Хума, па и Дубровника (уп. Ивић‒Јерковић 1981: 32‒33, 35; Самарџић 120‒121).
На основу анализиране грађе може се извести закључак да се у писмима турских
султана јавља готово нормализовано бележење гласовне групе %ја& у поствокалском
положају лигатуром ], док примера са графемом a у овој функцији има веома мало.
Интензивније мешање ортографских манира рашког и ресавског узуса запажа се у
писмима која датирају из треће и четврте четвртине XV века и прве четвртине XVI века, а
припадају канцеларијама султана Мехмеда II и Бајазита II, док се напореда употреба
лигатуре ] и графеме a запажа и у двама документима султана Сулејмана I која се
хронолошки везују за другу и трећу четвртину XVI века, као и у најстаријем документу
султана Мурата II из друге четвртине XV века. Једини документ са босанско-хумском
традицијом у овом контексту јесте писмо султана Сулејмана I (Сул 1517), у коме се
графема y у функцији обележавања поствокалског %ја& јавља у усамљеним примерима.
10
У наведеним примерима не искључујемо ни могућност да се удвојени вокал /а/ на крају можда
може читати и као [ā].
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3.1.3. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНЕ

ГРУПЕ

[ЈЕ]

У

ИНИЦИЈАЛНОМ

ПОЛОЖАЈУ.

Обележавање гласовне групе %је& у иницијалном и поствокалском положају лигатуром E
карактеристика је рашког правописа, док је употреба графеме e и тзв. широког j у овој
функцији једна од најважнијих одлика како старијег ‒ босанско-хумског11, тако и млађег ‒
ресавског правописа.
У писарској канцеларији султана Мурата II у функцији обележаваља иницијалне
групе [је] чешће се бележи у духу рашког правописа лигатура E: E Мур 1430: 7, Мур
14301: 34, 42, Estq Мур 1430: 19, EsM Мур 14301: 13. Наведени примери показују да је
углавном реч о облицима 3. л. јд. и 3. л. мн. през. глагола јест и је односно јесу.
Ипак у једном броју примера у овој функцији јављају се и графеме e и j: ery Мур
1430: 6, e Мур 1430: 23, 32, eliko Мур 1430: 33, jry Мур 1430: 18/19, ego Мур 14301: 6, erq
Мур 14301:11, 14, 37, ery Мур 1431.
Мешање манира забележено је у двама писмима: Мур 1430: ery 6, e 23, 32, eliko 33;
jry 19 према E 7, Estq 19 и Мур 14301: ego 6, erq 11, 14, 37 према EsM 13, E 34, 42.
И у писмима султана Мехмеда II у функцији обележавања иницијалног [је]
преовлађује употреба лигатуре у духу рашке ортографије:
Mех 1458: E 6, Ery 6, 14; Mех 1459: E 6, 17, Ery 7, 13; Mех 1463: Ednoþmþ%q& 15;
Mех 1453–1463: Ere 6; Mех 1465: Ery 5, 12, E 8; Mех 1466: E 6, 10, Ery 10; Mех 1468: þEþ
6, 26, 32, 34, E 14, 17, 26, 30, Er 17; Mех 14682: þEþ 7, 9, 12, 14, E 12; Mех 1471: Ery 7,
13, E 7x2, 11, 14, 16; Mех 14712: E 5, 12, Eþsþte 6, Ere 13, Ednnoga 19, Eþtþnoga 26; Mех 1475:
E 6; Mех 1476: E 6; Mех 14761: Eþvoþ 6, E 7, 9, 17, Ery 9, Emqca 9, Eþmþca 17; Mех 1477: E 6,
9, Ewi 9, Edaþnþ(q) 11; Mех 14771: E 8, 17; Mех 1479: E 10; Mех 14791: E 5, 11; Mех
14792: E 6, 8, 9; Mех 14793: E 6, 15, 21, 43, 47, 66, 69, 70, 72, 76, Eþrþ 14, 20, 83,
Eþmþceþmþ%q& 30, Eþrþ%q& 33, 43, Eþmþceþmþ%q& 36, 42; Mех 1480: E 4, 19, 21, Eþsþte 4, Ere 12; Mех
14801: EþtþnM 23/24, E 31, Eþtþnoga 36; Mех 14802: E 5; Mех 14803: E 11, 15, 18, Eþtþno 23.
Графеме e и j у функцији обележавања иницијалног [је] присутне су само у десет
писама:
Mех 14681: jrj 6, Mех 1469: jr 6, j 13; Mех 1474: j 6, 7, 10, 14, 15, jrj 7, jdnM 10,
jdiþnþ(a) 15, jdna 17, Mех 14741: jj 8; Mех 14751: jstx 6, Mех 14772: edno 16, Mех 1478:
e 12, Mех 14783: e 5, Mех 14784: e 9x2, þeþ 12, ere 16, 19, Mех 14785: j 12.
У пет писама пак бележи се мешање ортографских манира:

11
Традиције глагољске ортографије доследно су се држали босански писари, а и у Дубровнику се
пре Паскала користило само e (уп. Ивић‒Јерковић 1981: 37).
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Mех 1453–1463: ere 13; j 8, 17 према Ere 6;
Mех 1468: jrþeþ 5; jrx 12, jr%q& 24, jr 29 према þEþ 6, 26, 32, 34, E 14, 17, 26, 30, Er
17;
Mех 1476: enaþrþ(a) 31 према E 844: 6;
Mех 1479: j 6 према E 10;
Mех 14792: e 11 према E 6, 8, 9.
Као и у двема претходно наведеним, и у канцеларији султана Бајазита II
преовлађује рашки манир и употреба лигатуре E у иницијалној позицији:
Бај 1481: EsMþtþ%q& 4, EsM 7, E 15, 16, 21, 41, 46, 61, 69, Ezika 22, EþtþnomþMþ 47; Бај
14811: E 4, 11; Бај 14812: E 5, 8, 14, 21, Eþsþte 10, Eþrþ%q& 15, 21, 24; Бај 1481–1482: E 5,
7, 22, Eþdþnoga 12; Бај 1482: E 5; Бај 14821: E 7, 8; Бај 1484: E 4; Бај 14841: E 3, 7, 16,
23, 26, 28, Eþrþ%q& 21, 26, 27; Бај 14851: E 8; Бај 14852: E 6, Eþrþe 14; Бај 14861: Elena 6, E
19, 21, 27, 39, Eþdþqneþmþq 30; Бај 14862: Eþdþqno 9, Ere 16; Бај 14863: E 6; Бај 1487: E 5,
Eþrþ%q& 14; Бај 1488: E 4, 6; Бај 14881: E 3, 10; Бај 1489: E 4, 7, 14; Бај 14891: E 4, 8, Eþrþ
8; Бај 14892: E 5, 9, 14, 17, Eþsþtq 11, Eþrþ 13, 15; Бај 14893: E 4, 9, 11, 19, Eþdþneþmþ%q& 12,
þEþ 13, Eþrþ 16; Бај 1485: E 15, 16, 20, EsM 19; Бај 1497: E 7; Бај 14971: E 6; Бај 14992: E
5, 12, 35; Бај 1503: E 6, þEþ 11; Бај 1507: þEþ 8; Бај 1481–15123: E 8, 14; Бај 1481–15124:
E 8; Бај 1481–1512: E 6, 7, 20х2, þEþ 14.
За разлику, међутим, од канцеларија султана Мурата II и Мехмеда II, код султана
Бајазита II потврђено је знатно више писама са графемама j и e у функцији обележавања
иницијалне групе [је]:
Бај 1483: j 4, 8; Бај 1481–15121: j 7, 13, 14; Бај 1481–15122: 8, 9, 15; Бај 1481–
15122: j 8, 9, 15; Бај 1483: jry 9; Бај 1493: e 7, 12, 15, 16; Бај 14931: ere 15; Бај 1495: e
5, 10, 13; Бај 14952: ere 11, 13, 14; Бај 14991: ere 19; Бај 1481–15121: ere 12, 13; Бај
14951: e 5, 9, 14, 15; Бај 14952: e 6, 8, 13; Бај 1498: e 7x2, 12; Бај 1499: e 6; Бај 14991: e
8, 9, 10, 14, 22; Бај 1501: e 8; Бај 15011: e 7, 8, 11, 12, 13, 17; Бај 1502: e 7, 16; Бај
1499: eþsþmþoþ 12; Бај 1499: estx 15; Бај 14991: ego 10, 17; Бај 1500: ego 7, 12.
И у седам писама султана Бајзита II забележено је мешање ортографских манира:
Бај 14821: e 12 према E 7, 8, Бај 14881: j 7 према E 3, 10, Бај 1497: ediþnþ(q) према E 7, Бај
1503: edan%q& 10, este 15; jgo 8 према E 6, þEþ 11, Бај 1507: esþtþ(q) 9, 17, este 19 према þEþ 8, Бај
1481–1512: estx 16, e 17, jþdþva 13, jry 14, 15, 16, 25, jnari] 29 према E 6, 7, 20х2, þEþ 14, Бај
1481–15123: jste 10, jre 19 према E 941: 8.
У писарским канцеларијама султана Селима I и Сулејмана I бележи се доследна
употреба графема e и j:

66

e Сел 1513: 8, Сел 1514: 9, Сел 1516: 7, Сел 1517: 8, Сел 1512–1520: 8, j Сул
1517: 3, 7, 11, esþtþ%q& Сул 1525: 10, 16, eþstþ%q& Сул 1525: 13, este Сул 1525: 16, e Сул
1520–1566: 7, esþtþx Сул 1520–1566: 8, esti Сул 1520–1566: 11, esMþtþx Сул 1520–1566:
13, eesþtþx Сул 1520–15661: 7, þjþ Сул 1520–15662: 7, esþtþq Сул 1520–15663: 7, jjþstþq
Сул 1520–15663: 8, eesþtþe Сул 1520–15663: 10, eeþsþMþtþq Сул 1520–15663: 12, eesMþtþq Сул
1520–15663: 14, e Сул 1520–15664: 8, ee Сул 1520–15665: 9, eeþstþq Сул 1520–15665: 10,
eeþstþe Сул 1520–15665: 11, eeþsþMþtþx Сул 1520–15665: 12, eeþsþMþtþq Сул 1520–15665: 13,
jjte Сул 1520–15665: 16, eesþtþx Сул 1520–15666: 8, 12, eeþstþx Сул 1520–15666: 10,
eesMþtþq Сул 1520–15666: 15, 17, eesMtx Сул 1520–15666: 15, 20, jeþdþxno Сул 1520–15666:
15.
На основу изложене грађе да се закључити да у писарским канцеларијама султана
Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II преовладавају примери са лигатуром E у функцији
обележавања иницијалне групе [је], уз напомену да се у овој функцији бележе и примери
са графемама e и j и то: (а) у писмима султана Мурата II готово у усамљеним примерима,
(б) у писмима султана Мехмеда II у нешто већем броју примера, (в) у писмима султана
Бајазита II у великом броју примера. За разлику од ситуације потврђене у трима
наведеним канцеларијама, код султана Селима I и Сулејмана I потврђени су искључиво
примери са графемама e и j.
Овде посебно напомињемо и чињеницу да смо примере у којима су се у функцији
обележавања иницијалне групе [је] бележиле грефеме e и j сматрали ресавским маниром,
будући да се у анализираној грађи нису појавиле ексклузивне босанско-хумске црте које
би могле упутити на закључак да употреба ових графема може бити и одраз старије
правописне традиције.
За разлику од стања забележеног у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић
2011: 69), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016: 94), може
се закључити да су у погледу превласти примера са лигатуром у функцији обележавања
иницијалне групе [је], писма турских султана блиска пракси реализованој у повељама
XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 402).
3.1.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГЛАСОВНЕ ГРУПЕ [ЈЕ] У ПОСТВОКАЛСКОМ ПОЛОЖАЈУ. У погледу
бележења гласовне групе %је& у поствокалском положају, у писмима Портине канцеларије
присутни су различити правописни манири. Док се у једном броју писама јавља доследна
употреба графеме E, у једној групи документа нормализована је употреба графема e и j у
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овој функцији, али има и писама у којима се запажа колебање норме, уз превласт примера
у којима се очитује један односно други манир.
У писмима султана Мурата II у једном броју примера у функцији обележавања
гласовне групе %је& ван иницијалне позиције бележи се лигатура E: pozdravleniE Мур 1430: 4,
radovaniE Мур 1430: 4, poznaniE Мур 1430: 9/10, 12x2, niEdnM Мур 1430: 18, zapovedME Мур
14301: 3, svoE Мур 14301: 8, pozþdþravlyniþEþ Мур 1431: 5, herytisaniþEþ Мур 1431: 5, MznaþEþ Мур
1431: 7, zakletiþEþ Мур 1431: 13, zaEdno Мур 1431: 12, verMEte Мур 1431: 15.
У готово незнатном броју примера у овој писарској канцеларији потврђена је у
функцији обележавања поствокалског [је] и графема e: tþrþqgMete Мур 1430: 7, nee Мур 1430:
8, voevodM Мур 1430: 14/15, niEdnM Мур 1430: 18, voevode Мур 1430: 22, voevoda Мур 1430: 24,
32, verMete Мур 1430: 31, smie Мур 14301: 19, 33, sMsiedq Мур 14301: 19.
Мешање ортографских манира присутно је у писмима Мур 1430: pozdravleniE 4,
radovaniE 4, poznaniE 9/10, 12x2, niEdnM 18 према tþrþqgMete 7, nee 8, voevodM 14/15, niEdnM 18,
voevode 22, voevoda 24, 32, verMete 31 и Мур 14301: zapovedME 3, svoE 8 према smie 19, 33, sMsiedq
19, при чему у обама писмима препознајемо превласт примера са графемом e.
У писарској канцеларији султана Мехмеда II у највећем броју писама забележена је
лигатура E. Због веома великог броја потврда овде наводимо само по једну из сваког
писма:
Mех 1458: zdraviE 5; Mех 1459: znaniE 6; Mех 1463: moE 13; Mех 1465: znaE 4;
Mех 1466: svoE 9; Mех 1468: imaniE 26; Mех 14681: znaE 5; Mех 14682: heþrþ%e&tisaniþEþ 4;
Mех 1471: zdþrþaviE: 4; Mех 14711: pwklisariE 5; Mех 14712: imaniE 12; Mех 1475:
zdþrþaviE 4; Mех 1476: milivoEvM 30; Mех 14761: znaniE 7; Mех 1477: zdraviE 5; Mех
1479: heretJsaniE 4/5; Mех 14791: mnogozdraviE 4; Mех 14792: trebME 19; Mех 14793:
zdraviE 5; Mех 1480: pozdraþvþleniE 3; Mех 14801: koE 9; Mех 14802: zdraviE 3; Mех
14803: vladaniE 17.
За разлику од примера са лигатуром, примера са графемама e и j у функцији
обележавања поствокалског %је& у писмима султана Мехмеда II скоро троструко је мање:
Mех 1453–1463: znaete 6, MrisMe 10, moe 10, velJe 12, b(o)/Jj 2, znajte 21; Mех
1468: zþdþravJj 3, heþrþ%e&tisanJj 4; Mех 14682: vþweþvwþdþ%e& 15, vþweþvwþdþ(e) 17; Mех 1469:
verMe 17, prIþehþ%q& 17; verMe 17; Mех 14713: koj 11; Mех 1472: þsþkrij 13; Mех 1474: zdravij
5; Mех 14741: zdravie 5, verþMþete 17; Mех 14751: zdravij 4; Mех 1476: Mех 1476: koe 20;
zdravij 4, l}þdþij 6, milovojþvMþ 26; Mех 14771: njkoj 13; Mех 14772: zdravie 4; Mех
1478: zþdþraviþeþ 4; Mех 14781: svoe 6, nojþmþbri] 10; Mех 14782: zdravie 4, noeþmþbria 19;
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Mех 14783: noemxbri] 20; Mех 14784: zdravie 5; Mех 14785: zdravie 4, koe 9; Mех 1479:
koe 13, Mех 14792: daeta 13; Mех 14803: noeþmþbra 29; Mех 1481: zdraviþjþ 4.
Овде посебно треба издвојити и она писма у којима се бележи колебање норме:
Mех 1468: /MdeEvx 18, koE 19, 22, zaEdno 21, imaniE 22, 26, imaniþEþ 25, niE 25x2,
trebMþEþ 26, zaE;u 31, paskoþEþ 32, paskoEvw 33, trybMþEþ 34, paskoEvy 34, njkoEga 37 према
zþdþravJj 3, heþrþ%e&tisanJj 4;
Mех 14682: zþdþraviþEþ 4, heþrþ%e&tisaniþEþ 4, paskoþEþ 10, 12, paskoþEþovo 12/13, imaniE
13, 18, imaniþEþ 13/14, niþ;þ(i)E 14, nekoEga 17 према vþweþvwþdþ%e& 15, vþweþvwþdþ(e) 17;
Mех 1476: milivoEvM 18, milivoEvM 30 према koe 20, zdravij 4, l}þdþij 6,
milovojþvMþ 26;
Mех 14781: zdravE 4 према njkoj 13 svoe 6 nojþmþbri] 10;
Mех 1478/3: zdravE 4 према noeþmþbria 19;
Mех 1479: zdraviE 4, heretJsaniE 4/5, noEþmþvri] 15 према koe 13;
Mех 14792: mnogozdraviE 4, heretisaniE 4/5, imaniE 14/15, niEþdþnM 16, trebME 19
према daeta 13;
Mех 14803: zdraviE 3, þsþvoE 5, poþtþvþrþx/deniE 15, vladaniE 17, noEþmþvri] 21, siE
26, pisaniE 26, MtxvþrþxdeniE 27, nepoþtþvoreniE 27/28 према noeþmþbra 29.
И у писарској канцеларији султана Бајазита II бележи се знатно већи број писама са
лигатуром E у функцији обележавања поствокалског [је]. Овде наводимо само по један
пример из сваког писма:
Бај 1481: mþoþEmM 10; Бај 14811: MtqvqþrþdeniE 12; Бај 14812: znaniE 8; Бај 1481–
1482: bw/iE} 2/3; Бај 1482: zdraviE 3; Бај 14821: MbiE 16; Бај 1484: noEþmþvri] 14; Бај
14841: trebMEþtþ%e& 22; Бај 14851: stoE 9; Бај 14852: þmþoE 8; Бај 1486: pisaniE 11; Бај
14861: niE 35; Бај 14862: verMEtj 17/18; Бај 14863: pisaniE 18; Бај 1487: trebMEþtþ%e& 11;
Бај 1488: bw/iE} 1; Бај 1488/1: imaniþEþ 7; Бај 1489: zaEþdþno 17; Бај 14891: bw/iE}1;
Бај 14892: neE 17; Бај 14893: daEmþoþ 15/16; Бај 1499: pozdravleniE 5; Бај 14991:
heretisaniE 7; Бај 14992: kadiE 6; Бај 1500: pozdravleniE 6; Бај 1503: ry;ennE 17; Бај 1507:
pozdravleniE 6; Бај 1510: bo/iEþ}þ 1; Бај 1481–1512: bo/iE} 1, Бај 1481–15123:
pozdraþvþleniE 14; Бај 1481–15124: ry;eþnþiE 14.
У мањем броју писама у функцији обележавања поствокалског [је] у канцеларији
султана Бајазита II бележе се као искључиво решење графеме e и j:
Бај 1483: znanij 4, herytJsanJj 3, znanij 4; Бај 1492: nee 16, koe 19, heretisanij 7,
/emadijþlþ(q) 16; Бај 1493: poz%d&ravxlenie 6; Бај 1495: kadie 4, hamalie 9; Бај 14951:
pþoþzdravlenþJþe 5, kþoþe 15; Бај 14952: pozdravlenie 5, ;þMþe 7; Бај 1496: svwe 6; Бај 1497:
pozdravlenie 5, herytisanij 6; Бај 14971: pozdravlenie 5, herytisanij 5; Бај 1498: pozdravlenie
6, znanie 18; Бај 15011: pozdravlenie 6, znanie 26, zajþdþno 24; Бај 1502: pozdravlenie 6,
kazMe 8; Бај 1481–15121: koe 10, verMe 14, poþzþdravlenij 6, ;Mjte 17; Бај 1481–15122:
pozdraþvþlenij 6/7, heretisanij 7.
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Као и у претходно наведеним канцеларијама и код Бајазита II бележимо писма у
којима се мешају ортографски манири:
Бај 1499: pozdravleniE 5 према noevrie 11, koe 13, znanie 18;
Бај 14991: heretisaniE 7, imeniEþmþ(q) 17; heretisaniE 7 према pozdravlenij 6;
Бај 14992: pozdravleniE 4, herytisaniE 4, kazME 5, 15, kadiE 6, 8, stoE 27 према
niediþnþ(q) 15, 17, amaþlþdaþrþiemi 30/31, kadie 34, nekoe 39, pomiþ[þlinenie 39, noevri] 41,
l}dij 36;
Бај 1500: pozdravleniE 6 према heretisanie 6, koe 15;
Бај 1503: bo/iEþ}þ 1, pozdravleniE 5, poklisarE 14, ry;ennE 17, bakiE 19, siE 20,
pisaniE 21/22, potrebovaniE 22/23, znaE 24 према nweþmþbri] 11;
Бај 1507: bo/iEþ}þ 1, pozdravleniE 6, herytisanJE 7, poklisarE 20 према /emaziel(q)
15, noemvri] 17, koe 27, znaete 29;
Бај 1510: bo/iEþ}þ 1 према znanie 7;
Бај 1481–1512: bo/iE} 1, pozþdþravleniE 4, kalafat;iE 6, 10, pisaniE 9, broEþmþ(q)
9, pisaniE 18, nekqrJmaniE 21 према broeþmþq 22;
Бај 1481–15123: bo/iEþ}þ 1, pozdraþvþleniE 6, hþeþrytisaiiE 6, znanJE 12, znaniE 19
према trybMeþtþ(q) 16, znaete 21.
За разлику од писарских канцеларија султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II, у
писмима султана Селима I и Сулејмана I стабилизује се искључиво употреба графема e и j
у функцији обележавања поствокалске групе [је]. Овде опет због великог броја потврда
наводимо само неке:
Сел 1513: velikie 1, karamanskiemx 4, poþzþdraþvþlenie 7/8, re;enniemx 16; Сел 1514:
silnie 2, primorskiemx 3, romanskiemx 5; Сел 1516: velJkie 1, perskiemx 4, re;eþnþnie 11; Сел
1517: siþlþnie 1, velikie 1, aaraþbþskijþmþ(x) 5, poþzþdraþvþleþnþie 8; Сел 1512–1520: siþlþnie 1,
perskiemx 4, aarapskieþmþ%x& 4; Сул 1517: isto;nijmq 4, koj 7, svoj 9; Сул 1525:
miilwþsþtie}þmþ%q& 1, kaaramaþnþskiiem%q& 3, zdraaviie 8; miilwþsþtie}þmþ%q& 1; Сул 1520–
15661: boþ/þiee}i 1, roþmþaniþsþkieeþmþq 4, þpþerþsþkieeþmþx 4; Сул 1520–1566: velikie 1, zdravie
6, sie 8; Сул 1520–15662: natoliþsþkieþmþ(q) 2, pozdraþvþleþnþie 7, segaþ[þnie 8; Сул 1520–
15663: velikiee 1, siþlþniee 1, priþmþorþsþkiieemq 2, þrþoþmþanþiþiþsþkijjþmþ(q) 3, pozqnaejþtþq 19;
Сул 1520–15664: znaþnþie 8, ieþdþno 14; Сул 1520–15665: þvþeþlþikiee 2, zþdþraviee 8,
þvþeseþlþiee 8; carþsþkojj 17; Сул 1520–15666: slxavnoeeþmMþ 5, velikoeeþmMþ 5, veseþlþiee 9;
vjþlþikiije 2, priþmþorþsþkijjþmþx 3, po;þtþeþnþnijjþmþq 7.
Посебан коментар овде заслужују примери segaþ[þniy Сел 1516: 7, Сел 1517: 8/9. И
премда досадашња сазнања о бележењу графеме y у писмима турских султана говоре у
прилог томе да се ова графема употребљавала само у функцији обележавања гласовне
групе %ја& (уп. Ђорђић 1991: 167), у наведеним примерима ова графема потврђена је у
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функцији обележавања гласовне групе %је& изван иницијалног положаја12. Ова појава,
колико нам је познато, није забележена у досадашњим проучавањима (уп. Ивић‒Јерковић
2008; Јовић 1698/69; Јерковић 1983; Јовић 2011; Поломац 2016).
Коначно, на основу изложене грађе према писарским канцеларијама, може се
закључити да у писарским канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II ипак
преовлађује тенденција ширења лигатуре E у функцији обележавања поствокалског [је] у
духу рашког правописа, да би се у писарским канцеларијама султана Селима I и
Сулејмана I овај манир у потпуности повукао пред графемама e и j.
3.1.5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНЕ

ГРУПЕ

[ЈУ]. Поред традиционалног начина

обележавања гласовне групе %ју& лигатуром }, у укупно шест докумената ‒ четирма
писмима султана Мехмеда II и двама писмима султана Бајазита II потврђени су примери
са графемом M у овој функцији: porM;aM Mех 1453–1463: 27, iMni] Mех 14712: 30, iMni] Mех
14761: 21, na;inoM Mех 14793: 41, obi;aM Бај 1481: 62, Mla Бај 1492: 16.
Бележења гласовне групе [ју] графемом M потврђен је и у усамљеним примерима у
Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 72), као и у повељама и писмима
Деспотовине (уп. Поломац 2016: 101).
3.1.6. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНЕ ГРУПЕ

[ЈИ]. Гласовна група %ји& забележена је у

мањем броју потврда, а обележава се графемама i (примери под а) и J (примери под б):
(а) koi Мур 14301: 20, Mех 1463: 11, Mех 14712: 20, Mех 1472: 22, Mех 14741:
19, Mех 1477: 17, Mех 14792: 8, 11, 13, Mех 14793: 9, 30, 42, 51, 62, 64, 71, Mех 1480:
8, 16, Mех 14801: 19, 26, 27, Mех 14802: 13; Бај 1481: 57, 60, Бај 1482: 12, Бај 14821:
8, 10, 12, Бај 1483: 4, 7, Бај 1486: 11; Бај 14861: 32, Бај 1493: 12, Бај 1495: 22, Бај
1497: 16, Бај 14971: 10, 14, Бај 1499: 11, Бај 14991: 14, 15, Бај 1481–15121: 17, Бај
1481–15123: 17, Сул 1517: 3, koþiþ Mех 14682: 9; koiþhþ%q& Mех 1480: 14, Mех 14802: 20,
kwiþhþ%q& Бај 14891: 13, njkoi Mех 1472: 13, moiþmþx Mех 1453–1463: 23, moi Mех 1476:
16, Сул 1517: 10, moimx Mех 14801: 5, moiþhþ%q& Mех 1480/1: 29, Бај 1481: 65, moiþmþ%q&
Mех 14802: 9, mþoþi Бај 1481: 18, 19, 20, þsþvoiþhþ%q& Mех 1480: 4, þsþvoiþhþ(q) Mех 14802: 5,
vþsþoiþhþ(q) Бај 1481: 7, þsþvoi Бај 1481: 62, svwþiþmirwvika Mех 14761: 10/11,
svwimirwvikþ]þ Mех 14761: 11, þbþ%o&/i Mех 14772: 30, 31, b(o)/i Mех 1478: 19, kadii
Бај 14891: 9, krai[niþkomþ%q& Mех 1469: 5;
(б) kwþJþ Бај 14811: 7, Бај 14841: 7, Бај 14841: 21, Бај 14863: 12, Бај 1487: 9, 10,
12, Бај 1488: 6, Бај 1489: 17, Бај 1493: 8, svwþJþ Бај 14881: 22, koþJþ Бај 1495: 11, Бај
1496: 8, kþoJþ Бај 1495: 21, teþJþh(q) Бај 14951: 20.
Примери су прочитани према облику segaþ[þnie Сул 1520–15662: 8, будући да је реч о облицима
који су употребљени у истом контексту.
12

71

Посебну групу могу представљати примери þbþ%o&/i Mех 14772: 30, 31, b(o)/i Mех
1478: 19, bw/iiþhþ%q& Бај 1481: 66/67, sii Бај 1481‒1482: 2, bw/i Бај 14881: 14, Бај 1489: 22,
koii Сул 1520–15666: 8, 10, у којима графема i може бити прочитана као %ӣ& будући да се
јавља као резултат сажимања некадашњих група Xi односно ii.
3.1.7. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНЕ ГРУПЕ

[ЈО]. Гласовна група %јо& обележава се

графемама o (примери под а) и w (примери под б), а овакви правописни манири јављају се
у нашим документима почев од XIII века (уп. Јерковић 1983: 24). Обележавање групе [јо]
помоћу графеме o бележи се само у усамљеним примерима у повељама XII‒XIII века (уп.
Ивић‒Јерковић 2008: 403‒404), док потврда са омрикроном у овој функцији нема у другим
пословноправним споменицима (уп. Јовић 2011: 73; Поломац 2016: 102‒103). Примери:
(а) io{e13 Mех 14793: 19, Mех 1480: 15, Mех 14802: 13, Бај 1481: 34, 42, 49, 55,
miloþsþtioþmþ(q) Mех 14801: 1, io{þeþ Бај 14841: 18, bw/ioi Бај 14891: 18;
(б) iw{e Мур 14301: 13, ;xstiwmq Mех 1453–1463: 12, bratiwþmþ%q& Mех 1468:
10, 13, w{e Mех 1468: 16, Бај 1492: 10, b%o&/Jwþmþ%q& Mех 1469: 1, bratiwþmþ(q) Mех
1476: 19, 23, 26, Ewi Mех 1477: 9, zapovestxwþmþ(q) Mех 1478: 28, Mех 14784: 23, Бај
1492: 18, bw/iwþmþ%q& Mех 14801: 1, Бај 1481: 1, Бај 14811: 1, Бај 14841: 1, Бај 14891:
11, miloþsþtiwþmþ%q& Бај 1481: 1, Бај 1481–1482: 1, Бај 14841: 1, Бај 1487: 1, wþJþ Бај
14841: 14, iwi Бај 14852: 1914, milwþsþtiwþmþ(q) Бај 14863: 1, Бај 1488: 1, Бај 14881: 1;
Бај 1489: 1, Бај 14891: 1, Бај 14892: 5, Бај 14893: 1, iw{þtþq Бај 1485: 15, siwþmþ(q) Бај
1498: 10, kowi Бај 1499: 12, siwi Бај 14992: 38, siwþmþ(q) Бај 15011: 15, ;iwþiþ Бај
15011: 17.
Изузетак представља пример w Mех 1477: 9 који треба прочитати %јој&, а треба
издвојити и две несловенске речи са гласовном групом %јо& ‒ spahiwgqlanq Бај 1486: 10 и
kadiwþmþ%q& Бај 14992: 30.
Посебан случај представљају примери koiomi Mех 1463: 9/10, koiwmi Mех 1463: 18,
за које постоји могућност двојаког читања ‒ као којојми или којоми. Наша претпоставка је
да слова o и омега у позицији иза вокала имају гласовну гласовну вредност /ој/, иако
постоји могућност да се иза вокала група /јо/ налази са ознаком за /ј/ (в. Ивић‒Јерковић
1981: 41).

Постоји могућност читања ових примера и као /јоште/ (уп. овакву ситуацију у Ивић‒Јерковић
1981: 41‒42), посебно према примерима w{e Мех 1468: 16; w{e Бај 1492: 10, wþJþ Бај 14841: 14.
14
Овај пример могуће је прочитати и као /јој/ (в. претходну напомену).
13
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3.1.8. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

СОНАНТА /Ј/ ИСПРЕД КОНСОНАНТА И НА КРАЈУ РЕЧИ.

Испред

консонанта, као и у финалној позицији у речи, сонант /ј/ се у писмима турских султана
обележавао графемама i и J. Примери са графемом i знатно су фреквентнији од примера
са графемом J у овој функцији. Због великог броја забележених потврда, овде изостављамо
и ортографске варијанте истог примера:
dostoinomM Мур 1431: 3/4, veruite Mех 1458: 13/14, doide Mех 1465: 5, Mех
1477: 7, Бај 1497: 12, nemoity Mех 1466: 10, dwþsþ(to)inJþmþ(q) Mех 1468: 2, doido[j Mех
14681: 6, Mех 14751: 6, naigwsmw Mех 14772: 17/18, naigj Mех 1478: 14, sMleimaþnþ(q)
Mех 14782: 12, maiþsþtora Mех 1480: 14, pokoinomþMþ Бај 1481: 5, takoigery Бај 14821: 5,
prodaite Бај 1486: 14, pokoiþnþJ Бај 14861: 9, naideþtþ(q) Бај 1498: 13, proidMþtþ(q) Бај
14991: 18, wnoizi Бај 14992: 22, toizi Бај 14992: 22, naþiþveke Бај 1481–15121: 13,
manoilova Бај 1481–15124: 9.
Посебну групу чине примери из писарске канцеларије султана Бајазита II у којима
се десетеричко J појављује у функцији обележавања сонанта /ј/ у позицији испред
консонанта:
vwþJþvodi Бај 1481: 19, wþvþoJgai Бај 14861: 30, dostwþJþni Бај 14881: 4/5, nemwþJþte
Бај 14881: 16, nþeþmwþJþte Бај 1489: 22/23, doþJþge Бај 14931: 6, pþoþkoþJnJkMþ Бај 1495: 10,
sþMþleþJþmaþnþ(q) Бај 1495: 11, 13, þJþznaþJþgete Бај 1495: 11/12, naþJþg}þtþ(q) Бај 1495: 12,
pþoþkþoJþnþJþ Бај 1495: 13, vþoJþskþMþ Бај 14951: 7, pþoJþge Бај 14951: 8, dþoJþge Бај 14951: 9, 12,
naJse Бај 1481–1512: 12.
Док је графема i у функцији обележавања сонанта /ј/ у финалној позицији
потврђена у писарским канцеларијама свих султана (примери под а), десетеричко J се
јавља само у канцеларијама султана Мехмеда II, Бајазита II и Сулејмана I (примери под б).
Од многобројних примера за обе категорије, наводићемо само по један како бисмо
илустровали појаву, при чему треба истаћи чињеницу да је број примера са графемом i у
овој позицији скоро троструко чешћи. Због великог броја потврђених примера са
графемом i изостављамо ортографске варијанте истог облика:
(а) moi Мур 1430: 19, tai Мур 14301: 18, Мур 1431: 10, Бај 14811: 13, Бај
1489: 13, Бај 1481–1512: 19, toi Mех 1459: 9, Mех 14712: 30, Mех 1474: 30, Mех
14791: 15, Бај 1497: 13, svakoi Mех 1463: 6, wnoi Mех 1453–1463: 15, svwi Mех 1465:
3, ovakoi Mех 1466: 10, wvMþiþ Mех 1468: 5, Mех 14682: 5, vsoi Mех 14681: 3, takoþiþ
Mех 1469: 3, togai Mех 14741: 12, Mех 1476: 10, va[wi Mех 1475: 11, Ewi Mех 1477:
9, tei Mех 14771: 10, Бај 14881: 11, Бај 14891: 13, Бај 14812: 14, Бај 14841: 18, wvMi
Mех 14772: 6, wnei Mех 1478: 23, taþiþ Mех 14783: 14, tþMþi Mех 14782: 13, onoi Mех
14793: 29, zatoi Mех 14801: 11, va[oi Mех 14802: 7, onogai Бај 1481: 59, mþoþEi Бај
1482: 12, wvoi Бај 14821: 10, noi Бај 14852: 10, ovogai Бај 14863: 11, oþvþdei Бај 14893: 7,
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dþMbþrovxþ;þkoi Бај 14971: 11/12, wvomei Бај 14991: 25, wvakoþiþ Бај 1502: 15, toix Бај
1510: 13, va[oi Бај 1481–15123: 11, wnei Бај 1481–15124: 14, wvoi Сел 1513: 17,
aaraþpþskoi Сул 1520–1566: 4, ;eþsþtiþtþoii Сул 1520–15666: 17;
(б) takoJ Mех 1472: 11, Mех 14781: 5, Mех 14783: 5, 10, toJ Mех 1476: 14, Mех
14783: 19, Mех 14784: 6, Mех 14785: 6, wnþeJþ Mех 1478: 25, togaJ Mех 14783: 12, taþkoJþ
Mех 14783: 13, teJ Mех 14782: 14, wvþMJþ Mех 14784: 5, Бај 14931: 5, oneJ Mех 14793: 53,
zatwþJþ Бај 1481–1482: 7, Бај 14893: 15, Бај 14952: 11, Бај 14892: 8, zatoþJþ Бај 14841: 20,
Бај 14852: 12, takwþJþ Бај 14863: 20/21, Бај 1487: 19, Бај 14881: 23, va[wþJþ Бај 1488: 11,
Бај 1489: 5, ovwþJþ Бај 14891: 9, 19, wneJ Бај 1485: 15, þtoJþ Бај 1495: 9, taþkoJþ Бај 14951:
9, siJ Бај 1503: 23, teJ Бај 1481–15124: 16, takviJ Бај 1481‒1512: 12; veþlþikMiþJþ Сул
1520–15663: 12, bo/ie}þJþ Сул 1520–1566: 1, vaþsþoþJþ Сул 1520–15665: 4, miloþsþtiee}þJþ
Сул 1520–15666: 1.
3.2.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /Ђ/

И

/Ћ/. У писмима Портине канцеларије проблем

обележавања сугласника /ђ/ и /ћ/, а у вези с тим и гласовних група %ћа, ће, ћи, ћо, ћу&
односно %ђа, ђе, ђи, ђо, ђу&, као и обележавање ових сугласника у финалној позицији у
речи представља веома сложен проблем. Мешање различитих правописних манира као
резултат иницира појаву различитих графијских комбинација за обележавање ових
африката, а уједно и гласовних група од њих изведених.
Иницијални проблем при обележавању ових фонема у писмима турских султана
условљен је писарском праксом која је била усмерена према стварању и хибридних
форми, мешањем различитих графијских традиција ‒ рашко-босанске и босанско-ресавске
(уп. Ђорђић 1991: 166, 168). Због таквих тенденција, за обележавање ових сугласника,
анализирана грађа пружа разноврсна графијска решења ‒ од употребе ђерва, које потиче
од глагољске традиције и представља традиционалну црту босанско-хумског правописа,
преко одлика рашке и ресавске ортографије употребом графема k и g у комбинацији са
прејотованим лигатурама односно без њих, до мешања различитих пракси и стварања
нових графијских спојева.
3.2.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГЛАСОВНИХ ГРУПА [ЂА] и [ЋА]. У писмима турских султана за
обележавање гласовне групе %ћа& потврђена су различита правописна решења.
У писмима султана Мурата II потврђени су примери са графијским спојем k]: plak]
Мур 1430: 19, pavlovik] Мур 1431: 10, док се у писму Мур 14301 јавља и спој ka: lMkarevika
9, plaka} 31, tisMkana 44.
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Посебан коментар овде заслужује усамљени облик nepotaknMt] Мур 14301: 42 у
коме се препознаје неочекиван спој t]. Писање графеме t у вредности африкате /ћ/
забележено је примеру vetqnici у документу из 1247. године, који је написао презвитер
Паскал, а аутори овакву појаву објашњавају позиционо условљеном варијантом фонеме /ћ/
без фрикативног елемента у позицији испред вокала предњег реда 15 (уп. Ивић‒Јерковић
1981: 63).
У писмима султана Мехмеда II гласовна група [ћа] се у највећем броју примера
обележава графемским спојем k]:
markovik] Mех 1468: 21, hvawnik] Mех 1468: 21, paþlþmMtik] Mех 14712: 8, paþvþlovik]
Mех 1474: 7, svwimirwvikþ]þ Mех 14761: 11, tisþMþk] Mех 1478: 15, Mех 14784: 14,
Mех 14785: 16, plak]} Mех 14783: 7, 8, 15, plak]tþeþ Mех 14783: 16, plak]te Mех
14782: 8, tisMk] Mех 14793: 10, Mех 1480: 23, /oretik] Mех 1480: 6, bMnik] Mех
1480: 6, plak]li Mех 14801: 12, 35, plak] Mех 14801: 16, plak]ti Mех 14801: 21,
plak]}þtþ%q& Mех 14801: 33, sarakovik] Mех 14803: 6, raþsþtik] Mех 14803: 7.
У усамљеном броју потврда пак бележи се у овој функцији и спој ka: tisMka Mех
1471: 10, vla[ika Mех 1472: 6, svwþiþmirwvika Mех 14761: 10/11, док се колебање норме у
погледу бележења ове гласовне групе спојевима k] и ka огледа се у усамљеним примерима
у писму Mех 14761: svwimirwvikþ]þ 11 према svwþiþmirwvika 10/11.
И код султана Бајазита II преовлађују примери са спојем k]: paþlþmþMþtik] Бај 1481:
8, kabþMþ/ik] Бај 1481: 8, plak]}þtþ%q& Бај 1481: 40, 45, plþaþk] Бај 1481: 47/48, bMnik] Бај
1482: 7, sarakovik] Бај 1482: 8, 912: 10, Бај 1500: 11, rastik] Бај 1492: 10, Бај 1500: 10,
lMkarevik] Бај 1499: 9, kabM/ik] Бај 1499: 10, raþsþtik] Бај 1501: 10, grMbetik] Бај 1501: 10,
;rx;ik] Бај 15011: 10, док је графијски спој ka присутан у изолованим примерима: vraka}
Бај 1485: 10, plaka} Бај 1502: 9, 11, sorko;evika Бај 1507: 20/21, grMbetJka Бај 1507: 21.
У писарској канцеларији султана Бајзита II у трима примерима потврђен је, у
складу са традицијом босанско-хумске правописне школе, графијски спој :a: sarakovi:a Бај
1510: 9, goþnþdoli:a Бај 1510: 9, tiso:a Бај 1510: 12, 17.
У писмима султана Селима I потврђен је само облик gondelika Сел 1513: 9, док код
султана Сулејмана I нема примера са гласовном групом [ћа].

15
„Далматскорагузејски опструентски систем није знао (1) за алвеопалатално /č/, те за палатално /ć/
и /ӡÎ/ у сфери африката” (Павловић 2005: 31).
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Гласовна група %ђа&, која је потврђена само у писмима султана Бајазита II и
Мехмеда II углавном се бележи графијским спојем ga: Mgaga} Бај 1485: 7, gospogþaþ Бај 14852:
10, Mgoga} Бај 14992: 13, pryga[nM Бај 1481–1512: 20. Потврде са спојевима k] и g] у
функцији обележавања ове гласовне групе забележене су у усамљеним примерима: grak]ne
Мех 14793: 8/9 и Mgog]] Бај 14992: 14.
Облик grak]ne Mех 14793: 8/9 можда можемо објаснити утицајем арапског писма, за
које је карактеристично непостојање дистинкција међу консонантима /ђ/, /ћ/ и /к/,
неутрализација сугласничких група, као и свођење различитих фонема на једну графему
(уп. Пешикан 1984: 6‒7).
3.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА

[ЂЕ] и [ЋЕ]. Писма турских султана

показују различита правописна решења у погледу бележења ових гласовних група.
У канцеларији султана Мурата II присутан је спој ke у примерима wvoke Мур 1430: 28,
hoke Мур 14301: 3, 38, ke Мур 14301: 35, neke Мур 14301: 38, а у усамљеном примеру бележи
се спој ky Мур 1431: 15 (3. л. јд. през.).
У писмима султана Мехмеда II такође преовладавају потврде са графијским спојем ke:
ke Mех 1463: 11, Mех 14712: 30, Mех 1478: 25, neke Mех 1463: 8, Mех 1480: 11,
keþtþ(e) Mех 1458: 10, Mех 1471: 13, Mех 1481: 9, keþtþ%e& Mех 14712: 29, plakenw Mех
14713: 16, kMke Mех 1474: 11, 21, veke Mех 1476: 29, Mех 14783: 20, Mех 14793: 13,
tisMke Mех 14761: 16, Mех 14803: 10, Mех 14793: 48, 49, 51, kete Mех 1477: 25, Mех
14784: 23, Mех 14785: 22, plakena Mех 1479: 14, Mshoketj Mех 14793: 41.
У једном броју примерима бележи и спој kE у овој функцији: tisMkE Mех 1468: 32,
Mех 14682: 10, 12, Mех 14801: 13, 15, kMkE Mех 1468: 33, 34, Mех 14792: 15, kE Mех 14801:
19, vekE Mех 14801: 23, MshokE Mех 14801: 27, док се искључиво у усамљеним примерима
препознају и спојеви kj и te: kþjþte Mех 1465: 12, romeþkjþ Mех 1468: 30, kj Mех 14681: 12,
Mех 1472: 27, kjtj Mех 1472: 19, tisMkj Mех 14792: 10, nete Mех 14771: 11, hote Mех 14771:
13.
У складу са традицијом босанско-хумске правописне школе јесу усамљени
примери из писма Mех 1453–1463, у којима се гласовна група %ће& бележи спојем :e: ho:e 13,
17, ho:ete 14/15, 19, a:e 20.
Код султана Бајзита II имамо готово нормализовано бележење групе ke:
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ke Бај 14991: 20, Бај 1481–1512: 28, neke Бај 14821: 26, Бај 14862: 18, kMke Mех
1474: 11, 21, Бај 1486: 8, Бај 1493: 13, Бај 15011: 17, veke Бај 14821: 16, Бај 1485: 21,
Бај 14851: 22, 25, Бај 14861: 30, Бај 1492: 4, Бај 1495: 22, 23, 24, Бај 1497: 3, Бај
14971: 3, Бај 1498: 4, Бај 1499: 3, Бај 14991: 4, Бај 14992: 2, Бај 1500: 4, Бај 1501: 4,
Бај 15011: 4, Бај 1502: 4, 15, 19, Бај 1507: 4, Бај 1510: 4; Бај 1481–15121: 4, Бај 1481–
15122: 4, Бај 1481–15123: 4, Бај 1481–15124: 4, tisMke Бај 1481: 29, Бај 14861: 40, 44,
kete Бај 14861: 49, Бај 14992: 24, keþtþ%q& Бај 1481: 70, nekeþtþ%q& Бај 14812: 26, dekeþbþra
Бај 14812: 27, plakeno Бај 1484: 11, kþMþke Бај 1486: 13, bMdMke Бај 1486: 21,
heþrþsegovikeþmþ%q& Бај 1489: 19, keþtþ%q& Бај 1489: 22, neþkeþ Бај 1493: 11, þkMþke Бај 1493: 12,
hþoþke Бај 14951: 8, hwke Бај 14951: 17, zape;akene Бај 14992: 26, hokemþoþ Бај 14992: 31,
sorko;evikeþmþ(q) Бај 1503: 15, grMbetikeþmþ(q) Бај 1503: 15, naþiþveke Бај 1481–15121: 13,
keþsþ(q) Бај 1481–1512: 13, nEþkþ(e) Бај 1481–1512: 25, nikeþtþ(q) Бај 1481–1512: 27.
Као посебни овде се издвајају само облици tisMkE Бај 14841: 7/8 и treþtþj Бај 1492:
18.
У канцеларији султана Сулејмана I потврђени су само облици hoke Сул 1520–15664: 7 и
teþtþex Сул 1520–15666: 12 (2. л. мн. през.).
У малом броју лексема преузетих из грчког језика такође је нормализовано писање
споја ke, с том напоменом да је грчко k у позицијама испред вокала у старосрпском језику
могло бити адаптирано као /к/ или као /ћ/ (уп. Vasmer 1944: 31): dekeþmþri] Mех 14751: 15,
dekevxri] Mех 14782: 15, dekeþvþri] Бaj 14811: 17, dekeþbþra Бaj 14812: 27, dekemqvria Бај 14821: 2,
dekemqvria Бaj 14821: 27, dekevxra Бaj 1493: 19, dekeþmþvrJ] Бaj 1481‒15123: 21, dekeþmþvri] Бaj
1481‒15124: 21.
У функцији обележавања гласовне групе %ђе& у највећем броју примера у писмима
турских султана јавља се графијски спој ge:
zigete Мур 1430: 13, doge Mех 1459: 7, Mех 14793: 7, Бaj 14821: 23, grageaneþmþ%q&
Mех 1463: 11, takogeþrþ%e& Mех 14681: 5, {na}geþtþ%q& Mех 14712: 24, nage Mех 1476: 13,
Бaj 1486: 22, prege Mех 1476: 21, Mех 14783: 19, Бaj 1481‒1482: 8, Бaj 1495: 5, Бaj 918:
12, izxnagete Mех 1477: 20, Mех 14771: 17, iznagete Mех 14792: 14, Бaj 1498: 12, Бaj
15011: 17, tMge Бај 1481: 48, takogere Бaj 14812: 12, takoigery Бaj 14821: 5, nagete Бaj
14821: 12, Бaj 14863: 13, Бaj 1487: 17, dwge Бaj 14821: 25, dogeþtþ%e& Бaj 14841: 22,
tolikJkoge Бaj 14852: 19, pregj Бaj 14861: 4, dwige Бaj 14861: 5, prþeþge Бaj 1489: 4/5, prege
Бaj 14893: 5, doge Бaj 1488: 4, Бaj 14881: 4, Бaj 1489: 11, Бaj 14891: 4, Бaj 14893: 7, nage
Бaj 14893: 19, doþJþge Бaj 14931: 6, pþrþege Бaj 14851: 4, þJþznaþJþgete Бaj 1495: 11/12, pþoJþge Бaj
14951: 8, dþoJþge Бaj 14951: 9, preþgeþ Бaj 14952: 15, poge Бaj 1497: 11, tvrxgeno Бaj 14992:
13, nage Бaj 15011: 20, pryge Бaj 1481‒1512: 5, taakogeþrþ%q& Сул 1525: 12, takoger(q) Сул
1520–1566: 17.
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Овај начин писања групе %ђе& заједнички је и текстовима западне провенијенције,
као и текстовима из источних рашких предела (уп. Ивић‒Јерковић 1981: 54‒60), а у
повељама и писмима Деспотовине ова група се јавља само у изолованим примерима (уп.
Поломац 2016: 106‒107).
У једном броју усамљених примера у четирма писмима султана Мехмеда II
забележен je и графијски спој који чине графема g и широко j: takogþjþre Mех 1465: 4,
takogjrþjþ Mех 1465: 11, dogj Mех 1476: 11, Mех 1478: 7, naigj Mех 1478: 14, док се колебање
норме препознаје у писму Mех 1476: nage 13, prege 21 према dogj 11.
Насупрот претходно наведеним, у двама усамљеним примерима из писарске
канцеларије султана Мехмеда II, гласовна група %ђе& бележи се графијским спојем gE: dogEte
Mех 14682: 16 и doigE Mех 14772: 9. Овај графијски манир, веома је фреквентан у
Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 78), као и у повељама Српске
деспотовине (уп. Поломац 2016: 105‒106), док у повељама XII‒XIII века није потврђен ни
у једном примеру (Ивић‒Јерковић 2008: 420‒421).
3.2.3. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА [ЂУ]

и [ЋУ]. У писмима турских султана

при обележавању гласовних група %ћу& и %ђу& у највећем броју примера доминирају
традиционална правописна решења која су у складу са рашком ортографском праксом, а
реализују се спојевима k} и g}.
Док у писмима султана Мурата II изостају примери са гласовном групом [ћу], у
писмима султана Мехмеда II у највећем броју примера препознаје се графијски спој k}:
tisMk} Mех 1465: 7, 9, Mех 14751: 12, Mех 1479: 15, Mех 14791: 8, miltenoviþk}þ Mех
1468: 10, 12, Mgrinovik} Mех 1468: 10, maþrþkoviþk}þ Mех 1468: 11, hvawniþk}þ Mех
1468: 11, kMk} Mех 1474: 11, paþvþlovik} Mех 1474: 13, tiþsMþk} Mех 14772: 12, %kM&k}
Mех 14781: 9, k} Mех 14784: 19, Mех 14785: 21, priþbþ;inovik} Mех 14792: 8,
priþpþ;inovik} Mех 14793: 9/10, k}þmþrMkx Mех 14803: 11.
У усамљеним примерима у функцији обележавања групе %ћу& јавља се спој kM:
tisMkM Mех 14713: 14, 17, hþMþkMþmþ(q) Бај 1481–1512: 1716, док се у истој функцији у двама
усамљеним примерима бележи и спој ku: tisuku Mех 1458: 11, Mех 1459: 8.17
Коначно, босанско-хумску традицију илуструје пример ho:M Mех 1453–1463: 16.
Графемски спој kM као правописно решење за обележавање групе %ћу& јавља се и у Хиландарском
медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 79).
17
Уп. kou у Струшком препису (Грицкат 1981: 130).
16
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И у писмима султана Бајазита II највише је потврда са спојем k} у функцији
обележавања гласовне групе [ћу]: tisMk} Бај 1484: 12, Бај 1492: 17, Бај 1500: 19, Бај 1501:
20, k}þmþrMþkþ%q&þ Бај 1481: 26, g}kik} Бај 14811: 5, tisMk}þtþ%q& Бај 1492: 12, kMþk}þ Бај 1496: 9.
У изолованом примеру се у овој функцији јавља спој kM: hMkMmq Бај 1481‒1512: 9.
Посебан коментар захтева облик plak:} Бај 1493: 8, у коме обележавање гласовне
групе %ћу& графијским спојем k:} илуструје тежњу за стварањем јединствене рашкобосанске графије (уп. Ђорђић 1991: 168).
Неусаглашеност ортографских решења у вези са бележењем гласовне групе %ћу&
присутна је у писму Бај 1481–1512, у коме се у овој функцији паралелно јављају групе k} и
kM: tisMk} 12 према hMkMmq 9, hþMþkMþmþ(q) 17.
Гласовна група [ђу] се готово нормализовано бележи графијским спојем g}:
meg} Мур 1430: 10, 23, Mех 14741: 7, Mех 1479: 11, Бај 1481: 13, Бај 14841: 16,
28, Бај 1486: 18, Бај 1485: 12, dog} Мур 1430: 25, Mех 1474: 27, dog}tq Мур 1430: 27,
g}mrMkx Mех 14783: 6, g}þmþrþMþkx Mех 14783: 17, g}þmþrMka Mех 14783: 20, g}þmþrMkx Mех
1479: 9, g}þrþg} Mех 14793: 73, 80, g}þmþrMkx Mех 1480: 7, 9, 13, 18, Mех 14801: 13,
pog}þtþ%q& Бај 1481: 45, g}kik} Бај 14811: 5, g}rxgx Бај 14852: 6, g}rqgqM Бај 14861: 7,
g}rqgq Бај 14861: 25, nag}þtþ%q& Бај 14891: 13, megþ}þ Бај 14892: 6, naig}þtþ(q) Бај 14931:
10, naþJþg}þtþ(q) Бај 1495: 12, g}þmþrMþkþ(q) Бај 1502: 9.
Као изолован стоји пример gMrqgq Бај 14861: 21, а у вези с тим се истом писму
препознаје мешање ортографских манира: g}rqgqM 7, g}rqgq 25 према gMrqgq 21.
3.2.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА [ЂИ]

и [ЋИ]. У највећем броју примера,

гласовна група [ћи] обележава се са ki:
wpkine Мур 14301: 23, naki Мур 14301: 39, reki Мур 1431: 15, Mех 14793: 14,
opkinwþmþ%q& Mех 14681: 3, tisMki Mех 14681: 10, 13, wþpþkine Mех 14682: 3/4, gwvorþeþki
Mех 14772: 17/18, gwvorjki Mех 14793: 22, moleki Mех 14793: 23, kMkiE Mех 14793: 26,
55, 63, 64, 77, 79, kMkiþEþ Mех 14793: 71, gwvoreki Бај 14812: 8/9, veki Бај 14812: 13, kki
Бај 14861: 5, gwvoreki Бај 14881: 6, Бај 14891: 6, vekil] Бај 1489: 10, 17, bMdMki Бај
1489: 13, Бај 14992: 13, velEki Бај 14992: 15, kMki Бај 15011: 12, tiþsþMþkþi Сул 1520–
15663: 9, bMdMkþiþ Сул 1520–15663: 18, tiþsþMki Сул 1520–15665: 10, Сул 1520–15666:
11.
У усамљеним примерима у двама писмима султана Бајазита II у функцији
обележавања гласовне групе [ћи] потврђен је спој :i: k:i Бај 14852: 5, do:i Бај 1510: 14,
doi:i Бај 1510: 15.
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3.2.5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА

[ЂО] и [ЋО]. Гласовна група %ћо& није

забележена у анализираним писмима, док се гласовна група %ђо& бележи графијским
спојем go: dogo[y Mех 1458: 6/7, dogo[e Mех 14713: 6, Mех 1479: 6, Mех 14791: 6, goþmþrMþkþ(q)
Бај 1502: 11, а само у једном примеру у функцији обележавања ове гласовне групе
потврђен је спој gw: dogw[e Бај 1484: 5.
3.2.6. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /Ђ/

И /Ћ/ У ФИНАЛНОЈ ПОЗИЦИЈИ У РЕЧИ.

У погледу бележења

африкате /ћ/ у финалној позицији, анализирана документа пружају различита правописна
решења. У највећем броју примера за обележавање африкате /ћ/ забележена је графема k:
/oretiþkþ(q) Mех 1465: 6, Бај 1484: 6, tisMþkþ(q) Mех 1468: 11, Mех 14711: 9, 11,
Mех 14751: 9, Mех 1476: 16, Mех 14771: 12, Бај 1499: 15; Бај 1500: 13, Бај 1501: 13,
Бај 15011: 9, markoviþkþ%q& Mех 1468: 16, markoviþkþ(q) Mех 1468: 19, hvawniþkþ(q) Mех
1468: 19, lMkaroviþkþ(q) Mех 14681: 8, dedqgMdoviþkqþ Mех 14681: 8/9, romjþkþ(q) Mех
14682: 9, bþMþniþkþ%q& Mех 1469: 7, /Mretiþkþ(q) Mех 14713: 8, Mех 1476: 25, pMciþkþ(q)
Mех 14713: 8, vla[Iþkþ(q) Mех 1472: 13, vla[iþkþ(q) Mех 1472: 23, paþvþloviþkþ(q) Mех
1474: 15, 16, mJloviþkþ(q) Mех 14751: 9, mJloviþkþ(q) Mех 1476: 25, tisaþkþ(q) Mех 14771:
12, tJsþMþk(q) Mех 14783: 9, tisþMþk(q) Mех 14783: 18, sarakoviþkþ%q& Mех 1479: 8, pMciþkþ%q&
Mех 14793: 8, pomoþkþ(q) Бај 14812: 14, soþrþkM;iþkþ(q) Бај 1484: 7, gMndiliþkþ(q) Бај 1484: 7,
/Mkoviþkþ(q) Бај 1488: 6, heþrþsegwviþkþ(q) Бај 14881: 6, heþrþseþkþ%q& Бај 14881: 7, heþrþsegoviþkþ(q)
Бај 1489: 11, mwþkþ(q) Бај 1489: 18, desisaliþkþ%q& Бај 14892: 10/11, voþlþ;wvþJþk(q) Бај 1496:
7, tþJþsþMþk(q) Бај 1496: 10, lekiþkþ(q) Бај 15011: 11, 16, tisoþkþ(x) Сел 1513: 11, Сел 1514:
12, Сел 1516: 10, Сел 1516: 10, Сел 1517: 11; tisok Сул 1520–15662: 9, tiþsþMk(q) Сул
1520–15661: 9, grþMþbeþtikþ(q) Сул 1520–15661: 11.
У функцији обележавања ове африкате у финалној позицији у речи забележени су и
графијски спојеви kx (примери под а) и kq (примери под б):
(а) tisMkx Mех 1468: 31, Mех 1469: 9, Mех 14783: 15, Mех 14782: 9, 18, Mех
14801: 17, 20, Mех 14803: 9, Бај 1481: 28, 30, 32, 61, Бај 1482: 10, Бај 1484: 9, Бај
14841: 23, Сел 1512–1520: 10, Сул 1520–1566: 10, lMkarevikx Mех 1469: 8, pomokx Mех
1469: 15, hþvþalikx Mех 1475: 7, sekxtevra Mех 14772: 32, þtisMkxþ Mех 14801: 22,
lisovikx Бај 1486: 6;
(б) sMkq Mех 1463: 21, /orjtikq Mех 14751: 8, sirq;evikq Бај 1486: 6, sMprokq Бај
14861: 47, tisMkq Бај 1488: 8, Бај 14881: 9, Бај 14892: 12, 21, frMkq Бај 14893: 6, þtisMkqþ
Сул 1525: 14.
Изузетке у обележавању африкате /ћ/ представљају изоловани примери у којима се
реализује употреба графемских комбинација k: и :q: sarakoviþk:þ%q& Бај 1493: 8, gþMþndovik:%q&
Бај 1493: 8, tisþMþk:%q& Бај 1493: 12, tisMk:%q& Бај 1493: 16, mþJþlanþoþvþJþk:%q& Бај 1495: 7,
raþsþtþJþkþ:þ(q) Бај 1496: 6, boni:q Сел 1513: 9. Како у писмима Портине канцеларије долази
до укрштања писарских школа, диграм k: упућује на тежњу да се створи својеврсна
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рашко-босанска графија, будући да је употреба ђерва традиционални графијски манир
босанско-хумске ортографске праксе.
Посебан коментар заслужују позајмљенице из грчког језика: sjþkþtjþvþri] Mех 1472:
27 и sekxtevra Mех 14772: 32, у којима је сугласник /ћ/ у медијалној позицији у речи, испред
сугласника обележен графијским спојем kx.
За разлику од консонанта /ћ/, за чије обележавање у финалној позицији
анализирана грађа бележи различите правописне комбинације, консонант /ђ/ у финалној
позицији потврђен је у трима примерима који се односе на антропоним Ђурађ, а у њима се
сугласник /ђ/ обележава спојевима gx и gq: g}rxgx Бај 14852: 6, gMrqgq Бај 14861: 21, g}rqgq Бај
14861: 25.
3.2.7. ЗАКЉУЧНЕ

НАПОМЕНЕ.

На основу изложене грађе, према писарској пракси

појединачних канцеларија турских султана Дубровнику, могу се извести следећи
закључци у вези са правописним решењима за обележавање сугласника /ћ/ и /ђ/, као и
гласовних група %ћа, ће, ћи, ћо, ћу& односно %ђа, ђе, ђи, ђо, ђу&:
(а) У писарској канцеларији султана Мурата II у функцији обележавања гласовних
група [ђе], [ђу], [ћа], [ће], [ћи] јављају се спојеви ge и g}, k] и ka, ke, ki, док је у усамљеном
примеру у функцији обележавања гласовне групе [ће] потврђен графијски спој ky, као и
спој t] у функцији обележавање групе %ћа&.
(б) У писарској канцеларији султана Мехмеда II присутна су колебања при
обележавању гласовних група [ђе], [ђу], [ћа], [ће], [ћу]: gE, ge и gj, k] и ka, kE и ke, k}, kM и
ku. Гласовна група [ђу] бележи се спојем g}, док су у једном писму у духу босанскохумског правописа у функцији обележавања гласовних група [ће] и [ћу] потврђени спојеви
:e и :M.
(в) И код султана Бајазита II присутна су колебања при обележавању гласовних
група [ћа], [ће] и [ђу]: k] и ka, kE и ke, kj, g} и gM, док се гласовне групе [ђа], [ђе], [ђу], [ћи],
[ћу], бележе спојевима g], ge, ki, k}. Од одлика босанско-хумског правописа бележе се
спојеви :a, :i, :q, уз напомену да је у овој канцеларији потврђено и присуство хибридних
спојева: k:, k}, k:.
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(г) У писмима султана Селима I иако није потврђено много примера са овим
африкатама, присутан је спој ka у функцији обележавања гласовне групе [ћа], као и
хибридна форма :q у функцији обележавања /а/фрикате /ћ/.
(д) У писмима султана Сулејмана I при обележавању ових африката преовлађују
спојеви ge, ke, ki и у функцији обележавања група [ђе], [ће] и [ћи], уз усамљене примере са
спојевима de и te у функцији обележавања гласовних група %ђе& и %ће&.

3.3.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /Љ/

И

/Њ/. Поред испитивања правописних решења за

сугласнике /ћ/ и /ђ/, подједнаку пажњу у анализираном корпусу завређује и испитивање
правописних решења за обележавање сонаната /љ/ и /њ/ и у вези са тим и гласовних група
%ља, ље, љи, љо, љу& односно %ња, ње, њи, њо, њу&, као и њихових реализација у финалној
позицији. Неуједначеност правописних решења у погледу бележења поменутих група
показују нам примери у којима се реализују различити ортографски манири.
3.3.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГЛАСОВНИХ ГРУПА [ЉА] и [ЊА]. Гласовна група %ља& у највећем
броју примера обележава се традиционалним спојем l], уз присуство потврда и са спојем
la у тој функцији.
У писмима султана Мурата II нормализовано је бележење графијског споја l]:
zeml]þhþ%q& Мур 1430: 7, Мур 14301: 16, 29, zeml] Мур 14301: 12, povel]no Мур 14301: 34.
И код султана Мехмеда II највише је потврда са спојем l]. Овде наводимо само по
један пример ради илустрације:
}l] Mех 1463: 20, mJl]re Mех 1468: 14, hiþlþ]adx Mех 14713: 10, zeþmþl]þmþ(q)
Mех 1474: 1, Mех 14741: 1, Mех 14751: 1, Mех 14771: 1, zjþmþl]þmþ(q) Mех 1476: 1,
kwl] Mех 14761: 8, zeþmþl]mx Mех 1477: 1, zeml]þmþ%q& Mех 1479: 1, Mех 14793: 1,
zeml]þmþ(q) Mех 14792: 1, vol] Mех 14793: 23, zeml]þmþ%q& Mех 1480: 1.
У изолованим примерима пак бележи се и спој la: zeþmþlaþhþ(q) Mех 1463: 6,
zjþmþlaþmþ(q) Mех 1472: 1, zemlaþmþ%q& Mех 14791: 1, док посебан коментар захтевају и
примери aprily18 Mех 14681: 16, Mех 1481: 11, у којима је у овој функцији посведочен спој
ly, уз напомену да овај графијски спој није потврђен у Ивић‒Јерковић 2008: 412‒413 и
Поломац 2016: 108‒109, а у усамљеном примеру присутан је у Хиландарском медицинском
кодексу (уп. Јовић 2011: 75).
18

Уп. са примером meseca april] Бај 1489: 23.
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Колебање норме при обележавању гласовне групе %ља& бележи се у писму Mех
1463: }l] 20 према zeþmþlaþhþ(q) 6.
Као и у писарској канцеларији султана Мехмеда II, и код султана Бајазита II у
највећем броју примера забележен је графијски спој l]. Наводимо по један пример:
zeþmþl]þmþ(q) Бај 14971: 2, 3, Бај 1498: 2, Бај 1499: 2, 4, Бај 14991: 4, Бај 14992:
2, Бај 1500: 4, Бај 1501: 2, 4; Бај 15011: 2, 4, Бај 1502: 2, 4, Бај 1481–15121: 2, 4, Бај
1481–15122: 5, zeml]þmþ(q) Бај 1510: 3, Бај 1481–15123: 2, 4, zeþmþl] Бај 1481: 21,
roditel] Бај 1481: 27, vol] Бај 1481: 46; zeþmþl]þmþ%q& Бај 14863: 2, zeþmþl]þmþ%q& Бај 1487:
2, vekil] Бај 1489: 10, 17, april] Бај 1489: 23, zeþmþl]mx Бај 1492: 5, hil]þdþa Бај 1503:
12, zeþmþl]mx Бај 1507: 2/3, hil]da Бај 1507: 18, zaþhþval]þmþ(q) Бај 1481–15121: 12.
Графијски спој la у овој функцији јавља се у мањем броју примера: zjþmþlaþmþ(q) Бај
1493: 5, zjþmþlaþmþ(q) Бај 14931: 5, zemqlamq Бај 14862: 2, hJlaþdþq Бај 1485: 20, zeþmþlam(q) Бај
1495: 3, Бај 1496: 4 Бај 14951: 4, zeþmþlaþmþ(q) Бај 14952: 3, Бај 1497: 3, 4, Бај 1500: 2,
zeþmþla%mq& Бај 14991: 2, zemlaþmþ(q) Бај 1503: 2, 4, Бај 1510: 4, zemla{m} Бај 1507: 4, hilade Бај
1481–1512/4: 11.
Ортографску посебност којa, колико нам је познато, није забележена у другим
споменицима (уп. Ивић‒Јерковић 1981: 42‒51; Грицкат 1975: 131, 162, 227, Јовић
1968/1969: 387, Јерковић 1983: 64, Јовић 2011: 75, Самарџић 2015: 127‒128, Поломац 2016:
109) представља усамљени пример hilxada Бај 14821: 21, који можда можемо протумачити
као алтернативу правописном решењу групи la. Ово је, међутим, мало вероватно, будући
да у документима нема потврђених примера са спојем lx у функцији обележавања групе
%ља&. Овде се пре може говорити о хибридној форми, што је једна од битних одлика
Портине канцеларије.
Колебање норме при обележавању гласовне групе %ља& бележи се у писмима: Бај
14991: zeþmþl]þmþ(q) 4 према zeþmþla%mq& 2; Бај 1500: zeþmþl]þmþ(q) 4 према zeþmþlaþmþ(q) 2; Бај 1503:
hil]þdþa 12 према zemlaþmþ(q) 2, 4; Бај 1507: zeþmþl]mx 2/3, hil]da 18 према zemla{m} 4; Бај
1510: zeml]þmþ(q) 3 према zemlaþmþ(q) 4.
За разлику од стања забележеног у канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и
Бајазита II, у писмима султана Селима I гласовна група [ља] доследно се обележава спојем
la: zemlaþmþ(q) Сул 1520–15662: 2, Сул 1520–15664: 3, zemlamx Сел 1513: 3, Сел 1514: 3, Сул
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1520–15664: 4, zemlamx Сел 1516: 3, Сел 1517: 3, Сел 1512–1520: 3, 5, zemlamq Сел 1513: 5,
zemlaþmþ(x) Сел 1514: 5, zeþmþlaþmþ(x) Сел 1516: 5, zeþmþlamþxþ Сел 1517: 5.
Коначно, у писарској канцеларији султана Сулејмана I бележе се оба манира и то у
подједнаком проју примера: zeeþmþxl]þmþx Сул 1520–15661: 2, zeþmþxl]þmþx Сул 1520–15661: 2,
zeþmþl]þmþ(q) Сул 1520–15663: 2, zeþmþql]aþmþq Сул 1520–15663: 4, zeþmþl]þmþ(q) Сул 1520–15665:
2, zeþmþql]þmþ(q) Сул 1520–15665: 6 према zemlaþmþ(q) Сул 1520–15662: 2, Сул 1520–15664: 3,
zemlamx Сул 1520–15662: 4, zemlamx Сул 1520–15664: 4, Сул 1520–15664: 5, zjmqlamq Сул
1517: 4.
Гласовна група %ња& обележава се графијским спојем n]: popro[en] Мур 1430: 18,
Мур 14301: 18, robin] Mех 1477: 8, 20, imaþnþ] Mех 1477: 8, }n] Mех 14784: 5, Mþsþpominate
Бај 14892: 18/19, а у неким примерима у овој функцији забележен је и спој na: zaklina}þtþ%q&
Бај 1481: 44, zaklinaþtþ%q& Бај 1481: 64, iþmþana Бај 14851: 13/14, Mþsþpominate Бај 14892: 18/19.
3.3.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА [ЉЕ]

и [ЊЕ]. Код обележавања гласовних

група %ље& и %ње& бележе се различита ортографска решења.
У највећем броју примера за обележавање %ље& присутна је графемска група le:
pozdravleniE Мур 1430: 4, nepri]tele Мур 1430: 25, zeþmleþh(q) Mех 1463: 12,
pri]teþleþvati Mех 1463: 13, pwo[leþtþ(e) Mех 1471: 9, poþ[þleþtþ%e& Mех 14712: 20,
poþsþtaleno Mех 1474: 8, poþ[þlete Mех 14741: 17, Mех 14793: 52, 54, Mех 14802: 14, Бај
14811: 15/16, Бај 14841: 25, Бај 14971: 16, 18, Бај 1498: 14, Бај 1481–15122: 14, zemle
Mех 14761: 22, Бај 14821: 17, po[lete Mех 14772: 29, Mех 14782: 17, Mех 14784: 14,
Mех 14785: 17, 19, Бај 14821: 11/12, po[þlþete Mех 14784: 18, voleþnþ%q& Mех 14791: 14,
poþ[þleþmþ%q& Mех 14793: 24/25, pozdraþvþleniE Mех 1480: 3, zeþmþle Бај 1481: 53, pwþ[þlemþoþ
Бај 1481–1482: 11, pwþ[þlete Бај 1481–1482: 19, Бај 14881: 16, 23, Бај 1489: 6,
pwþ[þleþtþ%q& Бај 1481–1482: 21, pwþ[þleþtþ%e& Бај 1481–1482: 22, drenopole Бај 14821: 28,
do[xleþtþe Бај 14852: 21, pwzdravxlenþEþe Бај 14861: 3, po[qlete Бај 14861: 16, 42, Бај
14862: 14, kalipole Бај 1489: 12, doþ[þlete Бај 1489: 16/17, pwþ[þleteþhþ%q& Бај 14891: 15,
pozdraþvþlenij Бај 1492: 6/7, Mzqmqle Бај 1485: 17, poz%d&ravxlenie Бај 1493: 6,
pþoþzdravlenþJþe Бај 14951: 5, kraþlemþ(q) Бај 14951: 16, pozdravlenie Бај 14952: 15, Бај 1497:
5, Бај 14971: 5, Бај 1498: 6, Бај 15011: 6, Бај 1502: 6, poþ[þle Бај 1498: 14; pozdravleniE
Бај 1499: 5, Бај 14992: 4, Бај 1500: 6, Бај 1503: 5, Бај 1507: 6, pozdravlenij Бај 14991: 6,
Бај 1501: 16, bole Бај 14991: 21, zeþmþle Бај 14992: 6, poþ[þlete Бај 15011: 25, poþzþdravlene
Бај 1510: 6, poþzþdravlenij Бај 1481–15121: 6, naþiþbole Бај 1481–15121: 14, pozdraþvþlenij
Бај 1481–15122: 6/7, pozdraþvþleniE Бај 1481–15123: 6; pozdravleniE Бај 1481–15124: 6,
po[lete Бај 1481–15124: 18; pozþdþravleniE Бај 1481–1512: 4, poþzþdraþvþlenie Сел 1513:
7/8, pozdraþvþlenie Сел 1514: 8, drenopoþlþe Сел 1514: 17; poþzþdraþvþleþnþie Сел 1517: 8,
djjnwpwlee Сул 1525: 23, pozdraþvþleþnþie Сул 1520–15662: 7, zeþmþlemq Сул 1520–1566: 2,
zeþmþle Сул 1520–1566: 4, wþpþqravxleþnþa Сул 1520–1566: 12.
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У усамљеном примеру у овој функцији бележи се хибридни спој lqe: veselqee Сул
1520–15661: 7.
У једном броју писама у овој функцији је забележен графемски спој lE: srqblEhq Мур
14301: 28, anatolE Mех 1463: 3, veselE Mех 1465: 3, zemlE Mех 1466: 8, Mех 1468: 31,
þneþprJateþlþE Mех 1466: 16, drynopolE Mех 1466: 19, do[lE Mех 1468: 27, zemþxþlE Mех 14682:
8/9, ka{elE Mех 14801: 10/11, zeþmþlE Бај 1481: 17, 56, velEki Бај 14992: 15, док је спој lqE у
овој функцији потврђен у усамљеним примерима: prJatelqE Mех 1466: 11, 13, pri]telqE Mех
1466: 12, Мех prJatelqE 827: 14.
Графемске спојеве lqe и lqE у функцији обележавања гласовне групе %ље&, који, како
досадашња истраживања показују, нису забележени у српским средњовековним
споменицима, можда можемо тумачити правописним алтернантом графемских група le и
lE, с обзиром на чињеницу да се сонант /љ/ бележи спојем lq, алтернативно објашњење
појаве ових спојева могло би се тицати стварања хибридних форми мешањем правописних
манира.
Групе lj и ly појављују се у изолованим примерима: zjþmþlj Mех 1472: 17, kolj Mех
1474: 14, poþ[þljtj Mех 1474: 26, zemqlj Бај 14821: 6, Бај 1485: 6, pozqdravxljniE Бај 14852: 3,
pozþdþravlyniþEþ Мур 1431: 5, adranopoly Mех 1481: 11 (уп. групе lj и ly у Јерковић 1983: 64;
Јовић 2011: 75; Поломац 2016: 110).
У писмима Портине канцеларије ненормализована ортографија потврђена је и код
писања гласовне групе %ње&. У највећем броју примера присутни су спојеви nE (примери
под а) и ne (примери под б). Наводимо их све:
(а) povelenEþmþ%q& Мур 14301: 4, pro[enE Мур 14301: 11, povelenE Мур 14301: 17,
41, gnEvq Мур 14301: 39, pisanE Мур 14301: 41, romnE Mех 1463: 3, nEmM Mех 1466: 12,
13, nEmþMþ Mех 1466: 14, 15, nEgovM Mех 1466: 15, Mех 1466: 17, Mех 1480: 15, imanE
Mех 1468: 33, Mех 14682: 17, nEgwvþjþ Mех 1468: 34, heretiþsþnE Mех 14681: 4, nEþmMþ
Mех 14682: 16, nEsM Mех 14712: 13, nE{govi} Mех 14712: 17, vladanE Mех 14712: 18,
imaþnEþ Mех 1477: 22, nEga Mех 14791: 16/17, Бај 1481–1482: 21, posleþtþnEþmþ%q& Mех
14793: 69, nE Mех 14793: 82, po;inE Mех 1480: 10, nEsMtx Бај 14812: 14, pwzdravxlenþEþe
Бај 14861: 3, nEgwþvþ(q) Бај 14881: 7, poþ;þteþnþEþmþ(q) Бај 1500: 11, ry;ennE Бај 1503: 17,
nEsþMþtx Бај 1481–1512: 14, nEþkþ(e) Бај 1481–1512: 25;
(б) nemM Мур 1430: 18, 35, Мур 14301: 10, o;ine Mех 1466: 8, Бај 1481: 65, nega
Mех 1471: 9, Mех 1478: 20, Mех 1481: 9, Бај 14992: 18, nemþMþ Mех 14711: 14, imaþnþe
Mех 14741: 21, negwvw Mех 1475: 10, negova Mех 1476: 31, imenemx Mех 1478: 10,
pomþiþneþtþ%q& Бај 14812: 22, imane Бај 14851: 19, Бај 1486: 18, 19, þJþmane Бај 14861: 15,
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imaþnþe Бај 14931: 11, 16, negwve Бај 14931: 13, negwþvoþ Бај 14931: 16, þneþga Бај 14951: 8,
neþmþ(q) Бај 14971: 15, vladaþnþe Бај 14971: 17, herytisaþnþe Бај 1499: 5, po;ine Бај 1499: 11,
pomiþ[þlinenie Бај 14992: 39, poþzþdravlene Бај 1510: 6, heritisane Бај 1510: 6/7,
prqva[neþmþ(q) Бај 1481–1512: 22, þzþnaþnþe Сул 1520–1566: 16.
Као и код обележавања групе %ље& и код обележавања групе %ње& потврђени су
спојеви nqE, nxE и nxe, као могући алтернанти графемског споја nE имајући у виду
чињеницу да се сонант /њ/ бележи спојем nq: znanqE Бај 1485: 4, Бај 14851: 3, Бај 14862: 5,
imanqE Бај 14851: 6, Бај 1486: 8, dMgMvanqE Бај 14862: 8, pw;qtenqEþmþq Бај 14862: 12, imanxE
Mех 1468: 27, znaþnþxE Бај 14852: 4, znanxE Бај 1486: 4, Бај 14861: 4, hereþtþiþsþanxe Сул 1520–
1566: 7.
У изолованим примерима у функцији обележавања гласовне групе %ње& забележени
су спојеви nj и ny: nj%go&voi Mех 1472: 10, imaþnþj Mех 14741: 16, njgovoþmþ(q) Mех 1476: 26,
imanj Бај 14851: 12, Сул 1517: 16, banj Бај 14851: 25, iþmaþnj Бај 14852: 9, segaþ[þny Сел 1514:
9.
Посебно истицање захтевају писма у којима се препознаје колебање норме при
обележавању гласовних група %ље& и %ње&:
Мур 14301: povelenEþmþ%q& 4, pro[enE 11, povelenE 17, gnEvq 39, povelenE 41, pisanE
41 према nemM 10;
Mех 1463: zeþmleþh(q) 12, pri]teþleþvati 13 према anatolE 3;
Бај 1481: zeþmþle 53 према zeþmþlE 17, 56;
Бај 14992: pozdravleniE 4, zeþmþle 6 према velEki 15;
Mех 1466: nEmM 12, 13, nEmþMþ 14, 15, nEgovM 15, nEgovM 17 према o;ine Mех
1466: 8;
Mех 1468: nEgwvþjþ 34 према imanxE 27, imanE 33;
Бај 1485: imane 19 према znanqE 3 према imanqE 6;
Бај 14852: znaþnþxE 4 према iþmaþnj 9;
Бај 1486: imane 18, 19 према imanqE 8 према znanxE 4 према o;ine 65;
Бај 14861: þJþmane 15 према pwzdravxlenþEþe 3 према znanxE 4;
Бај 14992: pozdravleniE 4, zeþmþle 6 према velEki 15.
3.3.3. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА

[ЉУ] и [ЊУ]. У највећем броју писама

нормализовано је обележавање гласовне групе %љу& спојем l} (примере нећемо посебно
наводити).
У мањем броју писама у овој функцији је забележен спој lM: lMdeþmþ(q) Mех 1463: 8,
siblþMþdiþtþ(i) Mех 1463: 13, lMdE Mех 1465: 14, lMdi Mех 14772: 23, lþMþdþJþ Mех 14783: 7,
lþMþdi Mех 14783: 8, sablM Бај 1481: 66, lþMþdi Бај 14931: 8, 9, drenopolM Сул 1517: 18.
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Гласовна група %њу& у највећем броју примера бележи се спојем n}: povelen} Мур
14301: 29, vladaþnþ} Mех 1476: 7, 14, vladaþnþ} Mех 1477: 15, robin} Mех 1477: 21, iman} Бај
1485: 7, док се у усамљеном примеру у овој функцији јавља графијски спој nM: pryga[nM Бај
1481–1512: 20.
Колебање норме у погледу бележења гласовне групе %љу& забележено је у писму:
Бај 1481: roditel} 6, l}bwþvþ%q& 13, zeþmþl} 14, 36, 54, 70, l}de 14, l}deþmþ%q& 18, 57, l}di
21, 35, 54, l}diE 22, Mziþmþl}þtþ%q& 43, preþsþtol} 71, drenopol} 75 према sablM 879: 66.
3.3.4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА [ЉИ]

и [ЊИ]. Гласовне групе %љи& и %њи&

очекивано се бележе спојевима li (примери под а), lJ (примери под б) односно ni
(примери под в) и nJ (примери под г):
(а) zemli Мур 1430: 32, Mех 14793: 28, 40, zeþmþli Mех 14712: 25, Mех 14793:
58, Mех 14801: 34, Mех 14802: 7, Бај 1481: 50, 58, Бај 14812: 6, Бај 14971: 10, Сул
1520–15665: 4, pri]teli Mех 14792: 21, kþrþalica Бај 14852: 5, 13, kralice Бај 14852: 19,
krþaþlicþaþ Бај 14852: 22, kralica Бај 14861: 6, 12, zemliþmþ%q& Сул 1525: 6, zeþmþxliþmqþ
Сул 1520–15661: 5, zeþmþliþmþ(q) Сул 1520–1566: 4, Сул 1520–15665: 5; zeþmþxliþmþx Сул
1520–15666: 3, zeþmþqliþmþ(q) Сул 1520–15666: 5, zemxliþmþx Сул 1520–15666: 6;
(б) telJgj Бај 14852: 7, kralJca Бај 14861: 31, pri]telJ Бај 1481–15123: 20;
(в) niþhþ%q& Мур 1430: 11, 14, 19, 37, Мур 14301: 11, 14, 19, 37x2, Mех 14712:
24, Mех 14793: 26, 42, 52, 55, 69, Mех 14801: 6, 23, 30, 31, 32x2, Бај 1481: 14, 15, 17,
18, 21, 23, 35, 39, 54, 56, 57, Бај 14841: 6, Бај 1487: 13, niþhþ(q) Мур 14301: 12, Mех
1458: 8, Mех 1463: 11, Бај 14991: 17, Бај 1500: 17, Бај 1502: 10, bli/niþhþ%q& Мур
14301: 19, nihq Мур 14301: 24, Mех 1458: 11x2, niþmqþ Mех 1459: 11, kniga Mех 1453–
1463: 25, Бај 14892: 9, 20, Бај 1481–15124: 10, knigM Mех 1468: 5, Mех 14772: 6, Mех
1478: 6, Mех 14784: 5, Бај 1481: 12, Бај 14851: 15/16, 23, Бај 14861: 14, 18, Бај 14862:
3, Бај 14971: 9, Бај 1499: 13, Бај 14992: 5, Бај 1502: 8, Бај 1481–15121: 8, 9, Сел 1513:
17, Сел 1514: 15,Сел 1517: 15, Сул 1520–15662: 13, knigu Mех 14682: 15, niþmþ(q) Mех
14682: 16, Mех 1471: 11, knige Mех 14741: 11, 15, Бај 14893: 20, 25, Бај 14951: 22, Бај
14992: 16, Бај 1481–15123: 11, nih(q) Mех 1476: 27, nþiþme Mех 14772: 12, knþiþgM Mех
14782: 21, knigþMþ Mех 14785: 5, Бај 14931: 5, Бај 1485: 10, Бај 1481–15123: 10,
knigom(q) Mех 14785: 8, niþmþ%q& Mех 14793: 68, 69, 81, Mех 14802: 14, Бај 1481: 15, 42,
56, Бај 14812: 10, 11, 17, niþhþniþmþ%q& Mех 14793: 68, nimi Mех 14802: 10, Бај 1481: 14,
niþhþni Бај 1481: 14, niþmþi Бај 1481: 22, oþsþtaþ[þni Бај 1481: 32, knigwþmþ%q& Бај 14812:
7, niþmþ%q& Бај 14841: 14, niþhþqni Бај 14851: 5, niþhþq Бај 14851: 6, niþmþi Бај 14851: 7,
niþhþq Бај 14851: 9, 15, 24, niþmþq Бај 14851: 10, nihq Бај 14851: 12, Бај 1486: 13, Бај
14861: 33, niþhþq Бај 14852: 9, Бај 1486: 19, knigþaþ Бај 14861: 31, 35, knigþMþ Бај 14861:
36, niþmþ%q& Бај 14863: 20, niþhþnq Бај 14893: 26, niþmþi Бај 1485: 8, niþmþ(q) Бај 14992: 7,
knigaþhþ(q) Бај 14992: 12, nihx Бај 1510: 10, kniþgeþ Бај 1481–15124: 12, knigo Сел 1516:
13, goþdiþ[xnþnþia Сул 1520‒1566: 11, znaþnþie Сул 1520–15664: 8, þkþnigoþmþx Сул 1520–
15666: 14;
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(г) knJgu Mех 14682: 6, knJgM Mех 14682: 11, knJge Mех 14785: 8, nJm%q& Mех
1478/5: 9, nJmi Бај 1485: 12, kþnJþge Бај 1495: 14, nþJþmþJþ Бај 1495: 24, sada[nJ Бај 1481–
15124: 17.
Посебно издвајамо и писма у којима је забележено мешање ортографских манира у
погледу бележења гласовних група %љи& и %њи&:
Mех 14682: knigu 15, niþmþ(q) 16 према knJgu 6, knJgM 11;
Mех 14785: knigþMþ 5, knigom(q) 8 према knJge 8, nJm%q& 9;
Бај 1485: niþmþi 8, knigþMþ 10 према nJmi 12;
Бај 14852: kþrþalica 5, 13, kralice 19, krþaþlicþaþ 22 према telJgj 7;
Бај 14861: kralica 6, 12 према kralJca 31; pri]telJ 20;
Бај 1481–15124: kniga 10, kniþgeþ 12 према sada[nJ 17.
3.3.5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСОВНИХ ГРУПА

[ЉО] и [ЊО]. Гласовна група %њо&

забележена је у усамљеном примеру noi Бај 14852: 10 (уп. Ђорђић 62‒64), док примери са
групом %љо& нису забележени.
3.3.6. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /Љ/

И /Њ/ У ОСТАЛИМ ПОЗИЦИЈАМА.

У медијалној и финалној

позицији у речи сонанти /љ/ и /њ/ бележе се графемама l (примери под а) и n (примери
под б) односно спојевима lq (примери под в) и nq (примери под г), уз напомену да су са
сонантом /њ/ потврђена свега три примера. Овде их наводимо све:
(а) volno Мур 14301: 24, volni Mех 14791: 15, voþlþni Mех 14793: 29, 40,
dobrovoþlþno Mех 14793: 69, Бај 1481: 54; pri]teþlsþtvo Бај 14811: 4, Бај 1481–1482: 4, Бај
1484: 4, Бај 14841: 3;
(б) priatelqmi Mех 1453–1463: 24, prJatelq Mех 1466: 13, drjnopolqskoga Сул
1517: 10/11;
(в) mxþnþka Бај 14992: 28, zxnanxnaa Сул 1520–1566: 20;
(г) lanqsko Mех 1459: 9, krþMþxnx 31 Mех 1468: 9, wþ;þinq Бај 14852: 1.
3.3.7. ЗАКЉУЧНЕ

НАПОМЕНЕ.

Графијска неуједначеност у писмима Портине

канцеларије при обележавању консонаната /љ/ и /њ/, а у вези са њима и гласовних група
%ља, ље, љи, љо, љу& односно %ња, ње, њи, њо, њу& веома је слична неуједначеним
правописним решењима истакнутим код проблематике обележавања африката /ђ/ и /ћ/. На
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основу детаљне анализе грађе, према писарској пракси у канцеларијама турских султана,
могу се извести следећи закључци:
(а) У писмима султана Мурата II у функцији обележавања гласовних група [ља],
[љу], [ња], [ње], [њу] присутни су спојеви l], l}, n], ne и n}, док се за обележавање
гласовне групе [ље] поред споја le у усамљеном примеру јавља и графијски спој ly.
(б) Поред изолованог примера са спојем ly у функцији обележавања гласовне групе
[ље], у писарској канцеларији султана Мехмеда II бележи се колебање при обележавању
гласовних група [ља], [ље] и [ње]: l] и la, lE, le и lj, nE и nj, уз појаву хибридних спојева
спојева lqE и nxE, док се за обележавање гласовних група [љу], [ња] и [њу] јављају спојеви
l}, n] и n}. У двама усамљеним примерима јавља се и спој ly у функцији обележавања
гласовне групе [ља].
(в) У писарској канцеларији султана Бајазита II такође су присутна колебања при
обележавању гласовних група [ља], [ња], [ље], [ње] и [љу] и [њу]: l] и la, n] и na, lE, le и
lj, nE, ne и nj, док се гласовне групе [љу] и [њу] бележе спојевима l} и n}. У изолованим
примерима у функцији обележавања гласовних група %ља& и %ње& јављају се и хибридне
форме lxa, nqE и nxE.
(г) У писарској канцеларији султана Селима I није потврђено много примера са
овим консонантима. За обележавање гласовних група [ља], [ље] и [љу] потврђени су
графијски спојеви la, le и l}, уз појаву усамљеног примера са графијским спојем ny у
функцији обележавања гласовне групе %ње&.
(д) У писмима султана Сулејмана I у функцији обележавања гласовних група [ља],
[ље], [љу] и [ње] потврђени су спојеви l] и la, le, l} и ne и nj, уз присуство и усамљених
примера са хибридним спојевима lqe и nxe.
3.4.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ГЛАСА

/Џ/. У писмима турских султана Дубровнику

сугласник /џ/ се обележава на традиционалан начин графемама ; (примери под а) и /
(примери под б):
(а) kapiþ;þi Mех 1478: 28, ho;eþtþ%q& Mех 14793: 75, Бај 1488: 12, saþnþ;aþkþ(q) Mех
14801: 24, saþnþ;aþkþ%q& Mех 14802: 8, saþnþ;aci Бај 1481: 19, sþvþedo;xbM Бај 14852: 12/13,
sveþdþo;xbþMþ Бај 14852: 13, þsþvjdo;xbj Бај 14852: 15, hw;et(q) Бај 1496: 16, re;epa Бај 1499:
17;
(б) hw/a Mех 1468: 8, Mех 14682: 7, hw/e Mех 1468: 25, hu/a Mех 14682: 11,
hw/atx Mех 14682: 11, ho/etx Mех 1469: 12, hw/aþtþ%q& Mех 1469: 16, saþnþ/akx Mех
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14772: 22, kapi/J Бај 14852: 17, kapi/i Бај 14852: 20, Бај 14861: 36, ho/eþtþq Бај 14861:
20, ho/etþMþ Бај 14861: 20, ho/etq Бај 14862: 13, 14, sanx/akM Бај 1485: 3, saþnþ/ak(q) Бај
1495: 4, san/þaþkM Бај 1481–1512: 10/11, zilqhi/a Сул 1517: 18.
3.5.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ /ШТ/. Гласовна група %шт& се у писмима турских султана

редовно обележава лигатуром {. Међутим, изузетак од овог устаљеног начина бележења
представљају примери у којима се група %шт& бележи на традиционалан начин групом %чт&.
На традиционалан начин обележавају се именица штета, придеви поштен и
многопоштен, као и прилог поштено:
;tetM Мур 1430: 17, 18, 20, Мур 14301: 21, 40, Бај 1502: 14, w;tetiþtþ%i& Мур
14301: 38, ;teþtþa Бај 1485: 7, ;tetþMþ Бај 14992: 24, poþ;þteþnþEþmþ(q) Бај 1500: 11,
mno{go}po;teniþmþ(q) Мур 1430: 2, po;teni Мур 1430: 5, prypo;tennomM Мур 1430: 14,
po;tenomþMþ Mех 1458: 3, po;tþeþniþmþ(q) Mех 1466: 2/3, mnogwpoþ;þtenimx Mех 1468: 2,
poþ;þtjno Mех 1468: 3/4, pwþ;þtenomM Mех 14682: 2, Mех 1472: 7/8, Бај 14863: 3, Бај 1487:
3, pwþ;þtenoþmMþ Mех 14682: 15, poþ;þtenoga Mех 14712: 7, poþ;þtjþnþnomM Mех 1472: 24,
poþ;þteþnþni Mех 14771: 6, poþ;þtjnomþMþ Mех 14784: 3, Mех 14785: 3, poþ;þteni Mех 14802: 6,
Бај 1481: 3, 7, pwþ;þteni Бај 1488: 5, pwþ;þtene Бај 14881: 4, poþ;þteþnþoga Бај 1497: 8,
poþ;þteþnþni Бај 14971: 6, poþ;þteþnþEþmþ(q) Бај 1500: 11, poþ;þteþnþnw Бај 1501: 11, po;tenomþMþ
Бај 1481–1512: 3, po;tennomM Сел 1513: 6, po;tennomþMþ Сел 1514: 7, Сел 1512–1520: 6,
Сул 1520–15662: 6, po;teþnþnomM Сел 1516: 6, po;teþnþnieþmþ%x& Сел 1516: 8, poþ;þteþnþnomþMþ
Сел 1517: 6/7, po;teþnþneþmþ%q& Сул 1525: 7, po;tþeþneþmþ%q& Сул 1525: 14/15, po;þtþjþnþneþmþq
Сул 1520–15663: 5, po;þtþeþnþneeþmþx Сул 1520–15661: 5, po;þtþenxni Сул 1520–15661: 10,
poþ;þteþnþneþmþ(q) Сул 1520–1566: 5, poþ;þteþnþnþMþ Сул 1520–1566: 13, poþ;þtaþnþnomM Сул
1520–15664: 6, poþ;þteþnþnimx Сул 1520–15664: 9, po;þtþeþnþnoeeþmMþ Сул 1520–15665: 7,
po;þtþeþnþnijjþmþq Сул 1520–15666: 7, po;qteno Бај 14862: 9.
3.6.

УПОТРЕБА ГРАФЕМЕ T. Од грчких слова у писмима је забележено само T и то

у несловенским речима на месту сугласника т у писарској канцеларији султана Мехмеда
II: mMhameT Mех 1463: 2; mMhamjþTþ Mех 1465: 1; mMhameþTþ(a) Mех 14681: 2; logofeTa Mех 14741:
13; mþMþhameT Mех 1481: 1.
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II. 2. ПРАВОПИС

1.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НЕКАДАШЊЕГ СЛАБОГ ПОЛУГЛАСНИКА

1.1. ФИНАЛНИ ПОЛОЖАЈ
1.1.1. УПОТРЕБА

ГРАФЕМЕ

x. Оба полугласничка знака позната су још од

старословенског периода, а писање јерова у јаком и слабом положају није се променило
ни након развоја јаких полугласника (уп. Јерковић 1983: 30). У ресавској и послересавској
пракси „na kraju reči vazda […] piše q, a nikad x” (Novaković 1878: 151), али ипак примера
са дебелим јером у финалној позицији има у Јовић 1968/1969: 380, Јерковић 1983: 32,
Јовић 2011: 24‒26, Поломац 2016: 116‒118). Писање полугласничког знака на крају речи
забележено је у свим писмима Портине канцеларије.
Дебело јер у финалној позицији није забележено једино у писмима која припадају
писарској канцеларији султана Мурата II, док је потврда са танким јером у финалној
позицији веома много (нећемо их наводити).
У писмима султана Мехмеда II у финалној позицији потврђено је и танко и дебело
јер. Дебело јер изостаје само у тринаест писма ‒ Mех 1458, Mех 1459, Mех 1463, Mех 1465,
Mех 1466, Mех 14681, Mех 1471, Mех 14711, Mех 1475, Mех 14761, Mех 14771, Mех 14783,
Mех 1481. Због веома великог броја примера са танким јером нећемо их посебно наводити,
већ издвајамо само писма у којима се бележи дебело јер, при чему је овај манир веома
чест у писмима:
Mех 1453–1463: mahomedx 3, vylimx 5, malimx 5, nasx 7, vxsemx 7, va[emx 9,
dobroþmxþ 12, momx 13, miromx 15, moiþmþx 23, aminx 24, vx 26; Mех 1468: mnogwpoþ;þtenimx
2, pleþmþ(e)nitimx 2, zapovjþsþtx 5, mestx 7, smx 7, jrx 12, dM/xnx 17, va[x 17, ;l(o)v(e)kx 17,
/MdeEvx 18, vamx 20, poþsþlahx 21, hoþ[þkadamx 29, krþMþpxnx 31, dMkatx 32, vasx 32;
zapoveþsþtx 6, hw/atx 11, smx 14; Mех 14682: nadx 19, d(a)nx 20; Mех 1469: mMhametx 2,
zapovedamx 3, vsemx 5, haþrþ%a&;x 9, imx 11, 13, 14, ho/etx 12, zapovestx 12, rMkahx 13, d%a&nx
18; Mех 14713: meþhþmedx 2, hiþlþ]adx 10, dMkatx 10, zlatehx 11, d%a&nx 13, sedmxdesetx 15,
d%a&nx 18; Mех 14772: mehemetx 2, b(e)gx 2, zapovestx 6/7, davamx 7, amaþlþdarx 9, terx 10,
dMkatþxþ 13, priþsþtalx 14, tovarx 18, poþlþahx 20, zþaþpovestx 20/21, saþnþ/akx 22, twvarx 24,
sMdMmx 25, b%o&/emx 25, poþsþlahx 26, sMdx 30, 31; Mех 1478: vsemx 3, po;xtennemx 3,
vlastelomx 3/4, dMbrova;xcjmx 4, davamx 7, amaþlþdarx 8, s\mx 9, imenemx 10, k\dx 12, tovarx
14, dMkatx 15, zapovestx 17, 24, sMdx 19, poslahx 21, vasx 26, wvemx 27; Mех 14781: sMlxtanx
2, mþMþhaþmþmetx 2, do[xvx 8, dMkatx 10, zþlþatehx 10, d%a&nx 13; Mех 14783: mþMþhaþmþmjtx 2,
vlastjlomx 3, davamx 5, zapovjstx 6, g}mrMkx 6, miþloþstx 12, g}þmþrþMþkx 17, satx 18, dMkatx
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18, vamx 21, ne;imx 21, d%a&nx 22; Mех 14782: sMlxtanx 2, mþMþhametx 2/3, dMbroþva;þcemx 3/4,
davamx 5, satx 9, 18, dMkatx 9, zapovestx 11, vasx 13, razlogx 14, d%a&nx 16, 23, vamx 16,
zlatehx 19, poklisaremx 22, va[jmx 22; Mех 14784: mþMþhammetx 2, dMbrwva;xcemx 3/4,
zapovjstx 13, d%a&nx 25; Mех 14785: sMlxtanx 2, mþMþhametx 2, davamx 6, marinx 11, d%a&nx
24; Mех 14793: zapaþdþnimx 2, dMbrovxþ;þkimx 4, dMkx 19, 32, 42, 65, dMkatx 22, zapovedamx
50, miloþsþtx 61, MnM;i]mx 68, mogMtx 78, poginMtx 82; Mех 1480: g}þmþrMkx 7, 9, 13, 18,
miloþsþtx 20; Mех 14801: gw%spo&þdþ%a&rx 1, dMbrxvx;kimx 4, moimx 5, veþrþnimx 5, pravimx 5,
zapoveþsþtx 8, gr%a&þdþx 10, g}þmþrMkx 13, pakx 14, þsþklavx 26.
Насупрот наведеним, у једном броју писама дебело јер се јавља углавном у
изолованим примерима:
Mех 14712: {bM}dMtx 16/17, romaninþsþkimx 23; Mех 1472: ;l(ovy)kx 27, d(a)nx 27;
Mех 1474: sedmx 13, ednx 19; Mех 14741: d(a)nx 24; Mех 14751: jstx 6, d(a)nx 13, 15; Mех
1476: nekolika{x 8, dMkatx 23, krvx 26; Mех 1477: d(a)nx 17, 27; Mех 1479: vlastelomx
3/4, g}þmþrMkx 9; Mех 14791: vamx 9, milostx 12; Mех 14792: poiþsþkavx 14, zapoveþsþtx 22;
Mех 14802: zapoveþsþtx 8, zapovedamx 12, dxnx 18; Mех 14803: k}þmþrMkx 11, tisM{x 12, danx
29.
За разлику од стања забележеног у писарској канцеларији султана Мехмеда II, у
писмима Бајазита II у мањем броју писама забележено је више потврда са дебелим јером у
финалној позицији (примери под а), док су, са друге стране, у већем броју писама
забележени углавном усамљени примери са дебелим јером у овом положају (примери под
б):
(а) Бај 1481: gwþsþ%po&d%a&rx 1, miloþsþtx 11, 28, 35, 50, mþiþloþsþtx 25, 43, 55, tisMkx
28, 30, 61; Бај 14812: vasx 11, sedaþrþx 12/13, nEsMtx 14, kxtx 15, preþsþveþtþloþsþtx 16/17; Бај
14821: sMlxtanx 3, hanx 3, dMbrwvx;qkemx 4, dMgx 9, ;asx 10, azþxþ 14, sMdx 15, 19, krqvx 19,
krþxþvx 20/21, vasx 27; Бај 1483: ba]zitx 2, vlastelomx 2, zapoveþsþtx 7, zapovestx 9, d(q)nx
10; Бај 14852: cþaþrx 1, amirx 1, sþMþlqtanx 1, ba]ziþtþx 1, na[x 2, lisþtþx 2, vþlþasþtþjlwþmþx
2, dMbqrovþqþ;xkjþmþx 2/3, þrþadwsþtþx 3, bilx 6, wþstþavilx 6, g}rxgx 6, gospoþdþamx 7, moEþmþx 8,
sinovoþmþx 8, grxgþMþroþvþx 11, dqlx 12, iþstþJnoþmþx 14, isþtþi%no&mx 15/16, grxgþMþrovx 16, delx
16, 18, 19, lþaþzaroþvþx 18, þrþe;x 21; Бај 1486: hanx 2, na[x 2, listx 2, vlasþtþelwmx 2/3,
/ivanx 6; Бај 14861: carx 1, sþMþlqtanx 1, hanx 1, na[x 2, vlasþtþelwþmþx 2, ckþlþavwþmþx
17/18, nþaþ[x 20, svoþmþx 23, lqazarx 28, stepanx 28, deþlþx 29, pe;atx 34, pisahx 36; Бај
1492: sMþlþtanx 2, zeþmþl]mx 5, hara;x 11, napredx 14, d(a)nx 16, 21; Бај 1496: doþneþvx 9,
þpeþtx 10, d(a)nx 11, 13, 19, martx 12, shraþnJþvx 16, imx 16, prikazatx 17; Бај 1499: c(a)rx
1, d(a)nx 11, 17, 18, 19, estx 15; Бај 14991: goþsþpodarx 1, c(a)rx 2, zapovestx 13, imx 22,
d(a)nx 24; Бај 1501: azx 1, c(a)rx 1, d(a)nx 14, 15, 19; Бај 15011: c(a)rx 1, s(i)nx 10,
dMþ/þnikx 16, d(a)nx 28;
(б) Бај 14811: liþsþtx 1, zapoveþsþtx 11, sMtx 13; Бај 1482: liþsþtx 18; Бај 1484:
zapoveþsþtx 15; Бај 14862: carx 1, sMlqtanx 1; Бај 14863: vlastelwmx 4; Бај 1487: veþrþnwþsþtx
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11; Бај 1488: veþrþnwstx 14; Бај 14881: sMtx 14, zapoveþsþtx 20, veþrþnwþsþtx 24; Бај 1489: onx
12; sMtx 6; Бај 1493: amaþlþdarx 7, spehx 14; Бај 1485: amirx 1, na[x 2, amalxdarx 8,
dMbqrwþvþx;xkemx 22; Бај 1493: doþneþvx 11, hara;x 12; Бај 1495: sþMþdx 14, 15; Бај 14952
c(a)rx: 2, pisavx 6, vasx 14; Бај 1497: goþsþpodarx 1, c(a)rx 2, ba]zitx 2, d(a)nx 20; Бај
14971: c(a)rx 1, piþ[eþtx 3, ;l(o)v(e)kx 15; Бај 1498: azx 1, c(a)rx 1, zapovestx 19, d(a)nx 20;
Бај 14992: c(a)rx 1; Бај 1500: d(a)nx 20; Бај 1502: c(a)rx 1, d(a)nx 21.
У писарској канцеларији султана Селима I дебело јер је забележено у свим
писмима:
Сел 1513: gospodarx 1, amirx 2, soltanx 2, hanx 2, vxsiemx 3, zemlamx 3, primorskiemx
3, rMmskiemx 3, karamanskiemx 4, natolskiemx 4, romanskiemx 4, Jniemx 5, gospodinx 5, vxsiemx
6, vlaþsþtelomx 7, vidomx 8, hara;x 10, h%a&ra;x 16, re;enniemx 16; Сел 1514: amirx 2, soþlþtanx
2, vqsiemx 3, zemlamx 3, primorskiemx 3, rMmskiemx 4, romanskiemx 5, Jniemx 5, mnozemx 5,
goþsþpodinx 6, hara;x 11, togaix 14, wvoix 14, podahx 15, takoix 15; Сел 1516: goþsþpodarx 1,
amirx 2, soltanx 2, hanx 2, vxsiemx 2/3, zemlamx 3, natoliþsþkiemx 4, perskiemx 4, Jnemx 5,
mnozemx 5, hara;x 8, wvoix 12, podadohx 14, danx 15; Сел 1517: goþsþpodarx 1, amirx 2,
zemlamx 3, vidomx 8; Сел 1512–1520: goþsþpodarx 1, amirx 2, selimx 2, hanx 2, zemlamx 3,
primorskiemx 3, natoliþsþkiemx 3, romaþnþskiemx 3/4, perskiemx 4, Jnemx 5, zemlamx 5, goþsþpodinx
5, pi[etx 5, semx 7.
Код султана Сулејмана I, дебелог јера нема у писмима Сул 1517, Сул 1525, док се у
свим осталим бележи:
Сул 1520–1566: gosxpodarx 1, sMleiþmþanx 2, priþmþorþsþkeþmþx 3, karaþmþa(n)skeþmþx 3,
naþtþoliþsþkeþmþx 3, þJþnneþmþx 4, haraþ;þx 8, esþtþx 8, deseþtþx 10, þctxþ 10, esMþtþx 13, testireþmþx 14,
sqtaþmþqbolx 21, stolx 22; Сул 1520–15661: c%a&rx 1, aaþmþirx 2, sMleiþmþanx 2, zeeþmþxl]þmþx
2, primorþsþkieþmþx 2/3, rM(m)skieeþmþx 3, karamaþnþskieeþmþx 3, þnþatoþlþiskieeþmþx 3, þpþerþsþkieeþmþx
4, þiþneþmþx 4, mþnþoþzþeeþmþx 4, zeþmþxl]þmþx 4, goþsþpoþdþiþnþx 5, piþ[þeþtþx 5, þmþx 5,
po;þtþeþnþneeþmþx 5, vlaþsþteþlþomx 6, vaþmþx 6, eesþtþx 7, haraþ;þx 9, dMkaþtþx 10, imeneþmþx 11,
l}þMþdeeþhþx 12, piþsþx 15, c%a&rigraþdþx 16; Сул 1520–15662: zemlamx 4, sinx 4; Сул 1520–
15663: inþnþeþmþx 4, v%a&mx 17; Сул 1520–15664: aamirx 2, primorskiþmþx 3, natoliþsþkimx 3,
karamaþnþskiþmþx 3, perskiþmþx 4, aaraþbþskiþmþx 4, zeþmþlamx 4, mnozeþmþx 4, zemlamx 5, vasemx 5,
knezeþmþx 6, vernimx 8/9, poþ;þteþnþnimx 9, poþkþlisaremx 9, imenoþmþx 9, sihx 10, mx 13,
carigradx 15/16; Сул 1520–15665: goþsþpoþdþarx 1, aaþmþirx 2, mnoziþmþx 5, piþ[þeþtþx 6,
vaþsþeþmþx 7, plemeþnþiþtþeþmþx 7, deþstþx 10, eeþsþMþtþx 12; Сул 1520–15666: aaþmþirx 2,
zeþmþxliþmþx 3, priþmþorþsþkijjþmþx 3, þkþaraþmþanþqþskieeþmþx 3/4, þnþatoþlþiþsþkieeþmþx 4, iiþnþeþmþx
6, mnoþzþiþmþx 6, zemxliþmþx 6, vaþsþijjþmþx 7, eesþtþx 8, 12, vaþsþiþmxþ 8, vþlþaþsþteloþmþx 8/9, eeþstþx
10, fiþlþoriþnþehx 11, peþtxþ 11, teþtþex 12, þkþnigoþmþx 14, eesMtx 15, 20, haraa;x 16, wþpþetx 19.
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1.2.

МЕДИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ

1.2.1. ПИСАЊЕ

ПОЛУГЛАСНИЧКОГ ЗНАКА У ПРЕДЛОЗИМА.

У писмима Портине

канцеларије предлог vq није забележен без полугласничког знака, а оваква пракса није
непозната српској средњовековној писмености (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 437‒444;
Јерковић 1983: 33‒34; Поломац 2016: 119).
Предлози sq и kq забележени су у писмима и без полугласничког знака (о гласовној
вредности полугласничког знака у овим предлозима в. поглавље III. 1. т. 1.2.):
(а) k nemM Мур 14301: 10, k vamx Mех 1468: 20, k nEþmMþ Mех 14682: 16, k
vaþmþ%q& Mех 1471: 8, k vþamþq Бај 14852: 17, k vamq Бај 14861: 15, Бај 14862: 8, k vþaþ[e
Бај 14861: 37, k vaþmþq Бај 14861: 37, k bnetq;qkeþmþq Бај 14862: 7, k vaþmþ(q) Бај 14951:
14, Бај 1498: 11, Бај 14992: 14, 16, 19, 27, 31, Бај 1500: 17;
(б) s vami Мур 1430: 12x2, 24, s l}dmi Мур 1430: 26, s vi[e Мур 14301: 34, s
lMgomq Мур 1431: 11/12, s vami Mех 1458: 9, s asqpþrþami Mех 1471: 11, s va[iþmJþ Mех
14783: 13, s þva[Jþmi Mех 14782: 6, s va[eþmþ%q& Mех 14784: 15, s knigom(q) Mех 14785: 8,
þsþ vi[e Бај 1481: 64, þsþ ko}þmþ%q& Бај 1481: 66, s va[M Бај 1481–1482: 15; s razMmwþmþ%q&
Бај 1481–1482: 15/16, s verovaniþmþ%q& Бај 1481–1482: 18, s mirwþmþ%q& Бај 1481–1482: 22,
s hara;eþmþ%q& Бај 1482: 8, s ho/eti Бај 14851: 14, s va[emq Бај 1486: 16, s c%a&rqsþtþva Бај
14861: 17, s pe;atq} Бај 14861: 19, s carqstvo Бај 14861: 44, þsþ vami Бај 14881: 14, þsþ
praþvþdwþmþ(q) Бај 14881: 15, s pMneþmþ%q& Бај 14881: 17, s vi[e Бај 14881: 19, Бај 1489: 19,
Бај 14891: 15, s va[M Бај 14892: 5, s wvwþmþ(q) Бај 14931: 17, s amaþlþdarþoþm(q) Бај 1495:
16, s twi Бај 1496: 13.
Испуштање полугласничког знака у предлозима к и с присутно је и у повељама
XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 441‒443), Хиландарском медицинском кодексу (уп.
Јовић 2011: 30), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016:
119‒120).
Предлог од увек се јавља са надметнутим d или t (в. поглавље II. 1. т. 2.4.3.), али
има примера у којима надметнуто d није последица скраћивања речи: wþdþq Мур 1430: 7, 8,
21, 25, Mех 1458: 1, 11x2, Mех 1459: 1, Mех 1463: 16, Mех 1465: 1, 4, 13, Mех 1468: 1, Mех
14681: 1, 5, Бај 14821: 6, 27, Бај 1486: 4, 7, Бај 14861: 20, 29, 33, Бај 1485: 21, Бај 1503: 14,
Бај 1481–15124: 8, 9, 14, Бај 1481–1512: 15, 28, wþdþx Бај 1503: 8, 11, 12, 17, Бај 1481–15123:
8, 15, 16, Сул 1520–15665: 16.
У примерима wdx Бај Бај 14821: 16, wdq Бај 14862: 17, Сул 1520–15665: 1,
полугласнички знак се пише напоредо са сугласником d.
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За разлику од стања у Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића (уп. Јовић
1968/69: 379), Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 30), као и у повељама
XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 437‒443) и повељама и писмима Деспотовине (уп.
Поломац 2016: 120), и у нашој грађи има много више потврда у којима се уз предлог од
бележе полугласничке графеме, а да притом није реч о примерима у којима се овај
предлог пише са надметнутим консонантским графемама.
Само са полугласничким знаком, иако у мањем броју примера, забележени су
предлози без, пред, под, над и код: predq kadi} Сул 1517: 10, koþdþq mora Сул 1520–1566: 21,
podq gwþsþpo(d)þsþtvom(q) Mех 1463: 6/7, nadx swbom%q& Mех 14682: 19, bezx krxþsþmaþnþ] Бај 14971:
15, bezx wþsþtatakx Бај 1503: 19, bezx svake Бај 1503: 19, bezq kalafat;iþ]þ Бај 1481–1512: 25.
Предлог из без полугласничког знака забележен је у једном примеру: iz graþdþ%a&
Мур 1430: 28.
Као што се може и видети на основу изложене грађе, остали забележени предлози
пишу се углавном са полугласничком графемом и то дебелим јером, које се у овим
позицијама јавља у Хилндарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 30), док се у
повељама XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 437‒443), као и у повељама и писмима
Деспотовине ови предлози у већем броју примера јављају са танким јером, док у мањем
броју примера полугласничка графема потпуно изостаје (уп. Поломац 2016: 120‒121).
1.2.2. ПИСАЊЕ

ПОЛУГЛАСНИЧКОГ

ЗНАКА

У

ПРЕФИКСИМА.

Насупрот

стању

забележеном у Хиландарском медицинском кодексу и повељама и писмима Српске
деспотовине, где се полугласничка графема у префиксима среће веома ретко (уп. Јовић
2011: 31‒32; Поломац 2016: 121), као и у повељама XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић
2008: 444‒448) и у писмима Портине канцеларије већи је број потврда са писањем
полугласничког знака у префиксима.
У нашој гређи веома је чест префикс sq, при чијем бележењу преовлађују правила
ресавског правописа па је у већем броју примера овај префикс забележен са дебелим
јером, али због прегледности наводимо све облике (о гласовној вредности полугласничког
знака у овом префиксу в. поглавље III. 1. т. 1.2.):
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sxbrþaþli Mех 1468: 23, sxstanet(e) Mех 14682: 16, sxbjrj Mех 1472: 9, sxbjrete Mех
1474: 22, sxmirite Mех 1476: 9, sxbraþvþ%q& Mех 14792: 16/17, sxvi[e Mех 14793: 45, Mех
14803: 10, 26, sxþvþrx[iti Mех 1480: 11, sxþtþvoriþtþ%e& Mех 14801: 28/29, sxvþrþxhovala Бај
14812: 11/12, sxvþrþx[iti Бај 1482: 16, sxvþrþx[ME Бај 1484: 12, sxþgþre[ili Бај 14992: 21,
sxbl}dete Бај 14992: 25, sxbl}dM Бај 14992: 37, sqvar[iþlJþ Сул 1520–1566: 13, sqtvori Mех
1466: 6, sqþtþvaþrþ%q& Mех 14801: 24; sqþtþvare Бај 14812: 23, Msq;MEþtþ%e& Бај 14812: 24,
sqvþrþq[ena Бај 14812: 26, sqvþrþq[etþeþ Бај 1481‒1482: 16, sqvþrþq[eni Бај 1489: 7/8,
sqvþrþq[eno Бај 1489: 18, sqvar[iþlJþ Сул 1520–1566: 13.
Префикс из- забележен је са танким јером: izqbranomþMþ Mех 1466: 3/4, Бај 14811: 3,
Бај 1481–1482: 3, Бај 1484: 2/3, Бај 14841: 2, izqkati Бај 14851: 10, izqdatj Бај 14851: 19,
izqveþdþe Бај 14852: 13, izqbranomM Бај 14863: 3, Бај 1487: 3/4, Бај 1488: 3, Бај 14881: 2, Бај
1489: 3, izqbrana Бај 1489: 7, а потпуно засебно стоји облик izabqrannomM Сел 1513: 6/7.
У усамљеном примеру у коме је обележена асимилација по звучности, овај префикс
се пише са дебелим јером: isxpisaþvþ(q) Бај 15011: 24.
Префикси без- и раз- јављају се у изолованим примерима са танким јером:
bezqzabavna Мур 14301: 12, razqdeli Бај 14861: 26.
Писање префикса vqz вероватно има упориште у бележењу предлога vx: vxzmete Бај
1498: 17, vxzmeþtþ(q) Бај 14991: 18, уз напомену да се у двама облицима у којима је у духу
народног језика иницијална група vq дала /у/, полугласнички знак чува иза графеме z:
Mzqmx[i Mех 1480: 8, Mzqdanoga Бај 14862: 6, Mzqmqle Бај 1485: 18. Писање полугласничког
знака после графеме z у префиксу vqz није се доследно бележио ни у старословенској
епоси (уп. Куљбакин 1930: 25).
Танко јер потврђено је и у префиксу од- односно от-: wþdþqgovorihmo Mех 1459: 12/13,
Mех 1459: 12/13, wþdþgovore Mех 1474: 28, wþdþqgovþaþrþaþ} Бај 14851: 21/22, wþdþqgovoþrþe Бај 14861:
16/17, wþdþpravite Бај 14862: 10, wþdþqpJ[eþtþe Бај 1485: 9, wþdþpraviþhþ(q) 929: 17, wþdþqgovoril(q)
Бај 1481–1512: 11, 24, wþdþqgovoriþlþJ Бај 1481–1512: 27, wþtþneli Mех 1453–1463: 9,
wþtþgwvwriþhþ(q) Mех 14711: 8, wþtþgwvþoþriþlþ(q) Mех 14711: 8/9, wþtþnesMþtþ%q& Бај 1481: 42,
wþtþmagate Бај 14812: 18, wþtþpisala Бај 1481–1482: 10/11, wþtþgavara} Бај 14881: 23, wþtþgavara
Бај 1489: 20, wþdþqpJ[eþtþe Бај 1485: 8, wdqnose Бај 1485: 17, wþtþogaJ Бај 1485: 17/18.
1.2.3. ПИСАЊЕ

ПОЛУГЛАСНИЧКОГ

ЗНАКА

У

КОРЕНУ

РЕЧИ.

Обележавање

полугласничког знака у корену речи на месту некадашњег полугласника у слабом
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положају забележено је у мањем броју писама, уз напомену да се углавном јавља у
неетимолошкој позицији:
Мур 14301: prq]telsþtþvw 7; Mех 1463: nekqþmþ(q) 9; Mех 1472: dMbrwv;xcjþmþ(q) 4;
Mех 1477: dMbrov;xcjþmþ(q) 4, zxnaniE 6; Mех 14782: zlatxh(q) 10; Бај 14812: Msq;MEþtþ%e&
24; Бај 14821: wnqda 15; Бај 14841: sxvoi 24/25, priþsþpevxþ[iþ 26; Бај 1485: tqkqþmþe/q 8,
na[xli 11, sveþtþqlwþstþq 16, þtþkqþmþe/q 22; Бај 14852: nihqneþmþq 7, Mziþmþql} 8, takqvMi
18; Бај 14852: Mmqrj 9, teþtþxkþaþ 10, liþtþqrj 11, b%o&/qiEþmþx 13, do[xleþtþe 21; Бај 1486:
Mmqrli 5; Бај 14861: srebqrwi 7/8, b(o)/qiEþmMþ 14, po[qlete 16, pe;atq} 19, sreþbþqrw 22, znqE
27, dwþbþqreþhþq 32; Бај 1493: zapovestxwþmþ(q) 18; Бај 1510: vlasxtele 7/8; Бај 1481–1512:
sqrþdþcM 19, naibqr/e 21; Сел 1513: izabqrannomM Сел 1513: 6/7; Сул 1517: zjmqlamq 4; Сул
1525: plqmenstvaa 20; Сул 1520–15663: zeþmþql]aþmþq 4, dMþbþqrovnoþmMþ 6, povqraþtþile 18,
pozqnaejþtþq 19; Сул 1520–1566: dMbqrovniþ;þkomM 6; Сул 1520–15666: zeþmþqliþmþ(q) 5,
carþsþtqvaa 17, 19, 20, doþnþesqlii 17, zxnaþ[þqteþtþq 21, pleþmþenstqvaa 21, plemeþnþsþtþqva 21,
meþsþqto 22.
Насупрот горенаведеним, само се у облику dqvaa Сул 1525: 14 бележи се у
етимолошкој позицији.
Како показује анализирана грађа, у писмима Портине канцеларије, за разлику од
стања забележеног у повељама XII‒XIII века, огледа се тенденција опадања броја примера
у којима се полугласнички знак бележи у корену речи, било да је реч о етимолошкој или
неетимолошкој позицији (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 454‒460). С друге стране, узимајући у
обзир стање потврђено у повељама и писмима Деспотовине (уп. Поломац 2016: 121), може
се истаћи пак да се у писмима турских број примера са полугласничким знаком у корену
речи значајно повећава.
1.2.4. ПИСАЊЕ

ПОЛУГЛАСНИЧКОГ ЗНАКА ИЗВАН КОРЕНА.

Највећи број потврда за

писање полугласничког знака у медијалном положају у речи у писмима турских султана
потврђено је у позицији изван корена речи.
Веома су распрострањени примери са суфиксима -ьство и -ьствије:
plymeniþtqþstþvþo Мур 1431: 7, pleþmþ%e&nqstvo Mех 1458: 6, carqþsþstva Mех 1458:
7/8, Mех 1458: 14, Mех 1459: 14, pleþmþ(e)nqþsþtvo Mех 1459: 6, pleþmþ(e)nqstvo Mех 1466:
5, plymenqstþvþw Mех 1471: 5, caþrþqstva Mех 14711: 6, c%a&rqstva Mех 14741: 17,
c%a&rqþsþtvM Mех 1476: 11, carqsþtþva Mех 14761: 16/17, c(a)rqstva Mех 14771: 7, c%a&rqstvM
Mех 14771: 8, cþaþrqstvo Бај 1485: 5, carqstvo Бај 1485: 10, carqstva Бај 1485: 11, carqsþtþvo
Бај 1485: 21, c%a&rqþsþtvo Бај 14971: 13, c%a&rxstvi] Бај 14992: 3, c%a&rxstva Бај 14992: 21,
25, 28, 30, 40, 41, c(a)rxstva Бај 14992: 22, c%a&rxstvM Бај 14992: 24, Бај 1502: 17, Бај
1481–15121: 19, c%a&rxþsþtvi] Бај 15011: 5, 10, 17, Бај 1502: 5, 12, 14, c%a&rxþsþtva Бај
15011: 8, 15, 16, 19, 20, 23, 26, Бај 1502: 17, 19, Бај 1481–15121: 11, Бај 1481–15121:
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15, Бај 1481–15122: 11, 12, 15, 13, 17, 19x2, c%a&rxþsþtvo Бај 15011: 14, c(a)rxþsþtvi] Бај
1481–15121: 5, c(a)rxstva Бај 1481–15121: 9, c%a&rxþsþtvo Бај 1481–15121: 14.
Од осталих именичких суфикса некадашњи полугласник у слабом положају јавља
се и у следећим:
(а) -ьник: krqvxnika Бај 14821: 12, dMbqrovxnika Бај 1486: 7, dMbrovqnikþMþ Бај
1486: 8; dMbqrwvqnikqM Бај 14861: 7, dMbqrovqnikq Бај 14861: 21/22, dMbqrovqnikþMþ Бај
14861: 23/24, praveþdþqnici Бај 1481–1512: 8;
(б) -ба: sþvþedo;xbM Бај 14852: 12/13, sveþdþo;xbþMþ Бај 14852: 13, þsþvjdo;xbj Бај
14852: 15;
(в) -ьница: riþzþqnicM Сул 1520–15661: 13, riþzþqnice Сул 1520–1566: 11,
rizqnicMM Сул 1520–15666: 18;
(г) -ьц: Emqca Mех 14761: 9.
Велики број потврда са полугласничким знаком у медијалној позицији забележен је
и код придевских суфикса:
(а) суфикс -ьск: bosqnxsqska Бај 14852: 5, wlwvxskM Бај 1486: 5;
(б) примери у којима је сугласник /с/ у придевском наставку -ьск изгубљен
иза сугласника /ч/: dMbrove;qkomM Мур 1431: 4, dMbrov;qcjþmþ(q) Mех 14741: 4,
dMbrov;qcjþmþ(q) Mех 14751: 4, Mех 1476: 4, dMbrwvx;qkemx 884: 4, dMbqrovq;qki 894: 4,
894: 17, dMbqrwþvþx;xkemx 914: 22, dMbqrovq;qkeþmþi Бај 1485: 14, dMbqrovq;qke Бај 1485:
24, Бај 1485: 24, dMbqrovþqþ;xkjþmþx Бај 14852: 2/3, dMbqrovx;xkjmx Бај 14852: 7,
dMbqrwvq;xkemq Бај 1486: 3, dMbqrwvx;qkeþmþq Бај 14861: 3, dMbqrovq;qkemq Бај 14862: 4,
dMbqrwþvþx;xkemx Бај 1485: 22;
(в) -ьн: mnogoverqnoga Мур 1431: 8, mirqni Mех 1466: 18, bratxnM Бај 14821: 15,
dM/qni Бај 1486: 9, srebqrqni Бај 14861: 8, sþrþebqrqni Бај 14861: 22, Eþdþqneþmþq Бај 14861:
30, silqnþoþga Бај 1485: 1; vrijdqni Сул 1517: 13, verqnjþhþq Сул Сул 1520–15666: 13,
zakoþnþqna Сул 1520–15666: 16.
Треба напоменути да се поред придевских речи, суфикс -ьн- јавља и у именским и
прилошким: prJ]zqþnþ%q& Бај 14812: 24/25, Eþdþqno Бај 14862: 9, radostqno Бај 14861: 3, Mgodqno Бај
14861: 39, po;qteno Бај 14862: 9, podþoþbxþnoþ Бај 14951: 11.
Полугласнички знак бележи се и на месту некадашњег полугласника у слабом
положају у примерима: dMbrovqþ;þceþmþ(q) Mех 14771: 4, dMbqrovq;ane Бај 1485: 23, dMbqrovq;ne Бај
14851: 21, dMbqroþvþx;anj Бај 14852: 10, dMbqroþvþx;þaþne Бај 1485: 5/6, dþMþbqrovxniþ;þkoþmþM Сул
1520–15661: 6, као и у наставцима за облик некадашњег партиципа претерита активног
односно гл. прилога прошлог: Mzqmx[i Mех 1480: 8, priþsþpevxþ[iþ Бај 14841: 26, pro;qte[q Бај
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14851: 16, rþaþzqþbþqrþaþvq[J Бај 14851: 15, razqþbþqþrþavq[i Бај 14852: 16, viþdþevq[i Бај 14861: 13,
predavx[þJþ Бај 1493: 11, pohoþdþivqþ[þi Сул 1520–15661: 15.
На основу анализиране грађе можемо закључити да су некадашњи полугласници у
слабом положају изван корена речи (у суфиксима за грађење речи и наставцима за облик)
обележени и танким и дебелим јером, с напоменом да преовладавају примери са танким
јером у овој позицији, па се због мањег броја примера са дебелим јером не може говорити
о доследности ресавске норме, а овакав закључак употпуњује и теза да се дебело јер у
документинма Портине канцеларије не пише увек у складу са правилима ресавског
правописа (уп. Ђорђић 1971: 166).
У односу на стање забележено у повељама XII‒XIII века, као и у повељама Српске
деспотовине (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 454‒460; Поломац 2016: 122‒124), може се
закључити да се у писмима Портине канцеларије уочава пракса која подразумева умањење
примера у којима се полугласнички знак бележи изван корена.
1.2.5. ПИСАЊЕ

ПОЛУГЛАСНИЧКОГ ЗНАКА У СТРАНИМ РЕЧИМА.

У писмима Портине

канцеларије у речима страног порекла полугласнички знак се јавља у неетимолошкој
позицији и у највећем броју примера бележи се танким јером и то у следећим
категоријама:
(а) у антопонимима: pavqla Mех 14761: 11, ahxmaþtþ(q) Mех 14741: 7, 9,
ahxmaþtþ(q) Mех 14771: 7, kMrxsi Mех 1478: 11, mehqmedM Бај 14821: 18, kasqþmaþ Бај 14852:
17, kasqþmMþ Бај 14852: 20, ba]zqiþtþ%q& Бај 1486: 1, lqazarx Бај 14861: 28, anxdre] Бај
1486: 6, mþMþsMlxmani Бај 1481: 68, þiþvqko Сул 1520–15663: 11, corqci Мур 14301: 10;
arqbanaseþhþ%q& Мур 14301: 28; као и у топонимима sqtaþmþqbolx Сул 1520–1566: 21 и
]nqbolM Бај 14862: 23;
(б) у називима титула: sMlqtaþnþ%a& Мур 1431: 2, sMlqtanq Mех 1471: 2, Бај 1485:
1, sMlqtaþnþ(a) Mех 14711: 2, Mех 14761: 2, sMlqtana Бај 14862: 1, Бај 14851: 1, sþMþlqtanx
Бај 14852: 1, sþMþlqtanq Бај 1486: 1, sþMþlqtanx Бај 14861: 1, herqcegM Mех 1466: 7,
pwkqlisari Бај 14851: 4, Бај 14861: 19, pokqlisari Бај 14861: 17, skenqdera Бај 14862: 6/7,
Бај 14862: 10, pokqlJsari Бај 14862: 12, eminqh%q& Бај 1487: 8, spahiwgqlanq Бај 1486: 10,
desqpota Бај 14861: 5, desqpotq Бај 14861: 25;
(в) у придевима: (ва) код суфикса -ьск: þdþespoþtþqovqska Бај 14861: 34,
herqcegwvxskomþMþ Бај 1485: 3, novqskoþmMþ Бај 1485: 3, novqska Бај 1485: 13; þMþrMmxþsþkjjþmþq
Сул 1520–15666: 4, novqska Бај 1485: 13, noþvþxskoga Бај 1485: 6; (вб) у наставку -ьск
код кога је /с/ изгубљено иза сугласника /ч/: bnet;xceþhþ(q) Mех 14713: 11, bnet;qcjþhþ(q)
Mех 14751: 10, þbþnetq;qkoga Бај 14862: 11, bnetq;qkeþmþq Бај 14862: 6/7.
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(г) у именицама: porqþtþM Мур 14301: 9, porqtM Бај 14861: 5, 41, 43, porqþtþe Сул
1520–15666: 17, þpþorqþtþe Сул 1520–15666: 18, asqpþrþami Mех 1471: 11, hara;qnici Бај
14861: 39, bqrjima Бај 1486: 10/11, sevqtemqbri] Бај 14862: 24, zilqhi/a Сул 1517: 18.
Поред наведених примера са танким јером, у троструко мањем броју облика у
речима страног порекла потврђено је дебело јер у неетимолошкој позицији: porxtM Mех
14772: 10, porxtþMþ Mех 1478: 8, Бај 14852: 20, Бај 1485: 9, porxtM Бај 1486: 16/17, porxte Сул
1520–15661: 12, sMlxtaþnþ%q& Бај 1481: 2/3, sMlxtanx Бај 14821: 3, sMlxtaþnþ(q) Бај 14893: 7,
sanx/kM Бај 14862: 3, Бај 1485: 3, dekevxra Бај 14862: 19, sevqtemqbri] Бај 14862: 24, marxta Бај
1510: 16, aapxriþlþq Сул 1520–15663: 20, ahxra Бај 1507: 11, 15, inxdika Бај 1501: 10.
Као и у повељама XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 463‒465), и у нашој
грађи се у речима страног порекла у неетимолошкој позицији у највећем броју примера
бележи танко јер. За разлику од стања забележеног у повељама XII‒XIII века, као и у
повељама и писмима Деспотовине, у којима се у речима страног порекла поред усамљеног
примера са танким јером у већем броју примера бележи пајерак (уп. Поломац 2016:
124‒125), новину у односу на досадашња истраживања у нашој грађи представљају
примери са дебелим јером у овој позицији.
2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АСИМИЛАЦИЈЕ ПО ЗВУЧНОСТИ
2.1. ВЕЗА ПРЕДЛОГА И АКЦЕНТОГЕНЕ РЕЧИ. Једначење сугласника по звучности у овој
категорији потврђено је само у предлозима с, пред и од: z bratiwþmþ%q& Mех 1468: 10, z
bratiwþmþ(q) Mех 1468: 12/13, preþtþ%q& kadi} Мех 14793: 15, preþtþ%q& kadi} Бај 1481: 45/46,
wþtþogaJ Бај 1485: 17/18.
2.2. ВЕЗА

ПРЕФИКСА И ОСНОВЕ.

Асимилација по звучности у писању забележена је

код префикса из-: ispþrþavi Mех 14711: 13, ispaþrþvite Mех 1475: 11, iþsþkao Бај 14881: 11,
iskaza[e Бај 1507: 27, ispoliþ;þske Бај 1481–15124: 8. Једино у примеру izqkati Бај 14851: 10,
једначење изостаје.
Префикс раз- јавља се са једначењем у усамљеном примеру rastrxvili Бај 14971: 11.
Префикс под- и у писмима турских султана најраспрострањенији је без
обележавања асимилације, с напоменом да само у једном примеру d није надредно:
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poþdþpMno Mех 1477: 22, Mех 14782: 17/18, Mех 14803: 11/12, Mех 14803: 23, Бај
1499: 16, Бај 1501: 12, poþdþpMnM Mех 14771: 18, Бај 1481–15124: 16, Бај 1481–1512: 15,
Сел 1513: 12, podxpMno Mех 14781: 9, pwþdþpMno Бај 1500: 13/14, poþdþxpMnw Бај 1503: 19,
poþdþxpMno Бај 1507: 25, poþdþpono Сел 1514: 13, Сел 1516: 10, Сел 1517: 12, Сел 1512–
1520: 11, Сул 1520–15662: 12, poþdþpþMþnw Сул 1525: 16, poþdþqpMþnþo Сул 1520–15663: 12,
poþdþqpMno Сул 1520–15663: 14/15; poþdþxpþMþno Сул 1520–15661: 13, podpMno Сул 1520–
1566: 9/10, poþdþxpMno Сул 1520–1566: 11, Сул 1520–15666: 17/18, poþdþqpMno Сул 1520–
1566: 13, Сул 1520–15666: 16.
Асимилација по звучности у писању код префикса под- бележи се у примерима:
pwþtþpMno Бај 1487: 17, poþtþpono Сул 1520–15664: 12, poþtþqpMno Сул 1520–15665: 13.
Само у двама примерима са префиксом от- забележено је једначење: wþtþsMdili Mех
14792: 11, wþtþpisala Бај 1481–1482: 10/11. У примерима wþtþneli Mех 1453–1463: 9,
wþtþgwvwriþhþ(q) Mех 14711: 8, wþtþgwvþoþriþlþ(q) Mех 14711: 8/9, wþtþnesMþtþ%q& Бај 1481: 42,
wþtþmagate Бај 14812: 18, бележи се т у префиксу от- иако је после њега звучни сугласник,
док у примерима wþdþstþoþ Мех 14782: 7, wþdþpravite Бај 14862: 10, wþdþpravite Бај 14862: 10,
wþdþpraviþhþ(q) Бај 1500: 17, асимилација у писању изостаје.
У трима писмима префикс об- бележи се са једначењем по звучности у примерима
wpkine Мур 14301: 23, opkinoþmþ(q) Mех 1465: 3, opkinwþmþ%q& Mех 14681: 3, а изостаје у wb;ine
Mех 1453–1463: 4.
Редовно бележење асимилације по звучности карактеристично је и за префикс уз-:
Mshote Мур 14301: 26, Mshoketj Mех 14793: 41, MshokE Mех 14801: 27, MspomenM Бај 14881: 6,
Mstrybova[J Бај 1481–1512: 6, Mstrybovalo Бај 1481–1512: 16.
На основу изложене грађе може се закључити да писма турских султана у погледу
бележења асимилације по звучности у категорији префикса и нове речи не одступају од
стања забележеног у српској средњовековној писмености (Ивић‒Јерковић 2008: 476‒482;
Јерковић 1983: 70‒72; Поломац 2016: 126‒127).
2.3. ВЕЗА ОСНОВЕ И СУФИКСА. У сугласничкој групи (-)кд- у прилогу где и заменици
где годе редовно се бележи асимилација по звучности:
gdþeþ Mех 1463: 16, gde Mех 14712: 23, Mех 14772: 23, Mех 14791: 13, Mех
14793: 27, 37, 57, Бај 1481: 40, 42, 43, Бај 14951: 12, 14, Бај 14971: 16; gþdþe gode Бај
14851: 22, gde gode Бај 14862: 12.
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Изузетак представља пример kde goþdþe Бај 14851: 12/13, у коме је ова консонантска
група очувана.
У сугласничког групи -дс- (> -тс-) асимилација је потврђена само у примеру
gospoctva Сул 1517: 1. У двама примерима из писма Мурата II једначење у писању у овој
консонантској групи није забележено: gospoþdþstþvþa 814: 6, gospoþdþstþvþo 814: 8.
Асимилација у сугласничкој групи -бс- (> -пс-) забележена је у следећим облицима:
pedepse Mех 1463: 18/19, pedeþpþ[eþtþ%q& Бај 1481: 59, pedeþpþ[Mþtþ(q) Бај 1502: 18, sþrþxpxþsþkM Бај
1481: 38, pedeþpþ[Mþtþ(q) Бај 1502: 18, aarapskieþmþ%x& Сел 1512–1520: 4, aaraþpþskieeþmþ(q) Сул
1520–15663: 4, aaraþpþskoi Сул 1520–1566: 4, aaraþpþskim(q) Сул 1520–15665: 5, aaraapþskoiþ Сул
1520–15666: 5, али у неким примерима изостаје: pedeþbþ[M Mех 14712: 22, pedeþbþsaþtþ%e& Mех
14801: 31, roþbþstvo Mех 1463: 19, aaraþbþskijþmþ(x) Сел 1517: 4, aaraþbþskiþmþx Сул 1520–15664: 4,
Консонантска група -дк- (> -тк-) редовно се бележи са извршеним једначењем:
vlaþtþko Mех 14741: 7, vlaþtþka Mех 14741: 20, raþtþka Mех 14792: 7, Mех 14793: 21, 35, raþtþkM
Mех 14792: 14. Изузетак је једино пример dohoþdþka Mех 1474: 20, у коме једначење изостаје.
2.4. ВЕЗА ДВЕЈУ ОСНОВА. Асимилација у консонантској групи -тд- (> -дд- > -д-) у у
већини забележених примера није посведочена: peþtþ(q)deseþtþ(q) Mех 1476: 20, 23, 27,
deveþtþdeseþtþ(q) Бај 1492: 15, 18, deveþtþ(q)deset(q) Бај 1493: 14/15, devet(q)deset(q) Бај 1493: 17;
devet(q)deset(q) Бај 1495: 17. Присутна је једино у примерима pedeseþtþ%q& Mех 14803: 14, 19 и
devedeþsetþ(q) Бај 1495: 5.
3. УПОТРЕБА СПИРИТА И АКЦЕНАТА. Писани под грчким утицајем, акценатски знаци
у српским језичким споменицима посебно су заступљени у епоси ресавске ортографске
праксе (уп. Недељковић 1975). Од надредних акценатских знакова бележе се два спирита:
spiritus asper Ù и spiritus lenis Ò, а од акценатских знакова: оксија Î (као и двострука оксија Ï),
варија Ð (двострука варија Ñ) и периспомени â (уп. Недељковић 1975, Ђорђић 1991: 179‒182).
У духу ресавског правописа, у писмима Портине канцеларије, акценатски знаци, од којих
су заступљени оксија, варија, двострука варија, као и spiritus lenis и положени spiritus
asper, посведочени су само у малом броју докумената.
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Писма Mех 14681, Бај 14851, Бај 1486 и Бај 14862, за која нам се учинило да бисмо,
због недовољне читљивости снимака могли погрешити у рашчитавању акценатских
знакова, изузели смо из анализе.
Несистематско и ненормализовано бележење акценатских знакова у писмима
Портине канцеларије умногоме отежава и затамњује извођење чврстих закључака који би
допринели, још увек слабој проучености српских средњовековних споменика са аспекта
историјске

акцентологије.

Проблематика

обележавања

акценатских

знакова

у

анализираној грађи веома је сложена, а поред несистематичности, отежавају је и (а)
писарска неуредност, (б) нечитљивост снимака, као и (в) чињеница да анализирана писма
припадају жанру световне садржине те у њима нису доследно изражене одлике ресавског
правописа.
Изостајање нормализованог обележавања акценатских знакова онемогућава нам
извођење релевантних закључака, па је у вези с тим наш примарни циљ и подразумевао
само опис постојећег стања, док би дељанија разматрања у вези са испитивањем функције
акценатских знакова захтевала знатно исцрпније истраживање.
3.1. УПОТРЕБА

СПИРИТА.

У писмима Портине канцеларије забележен је spiritus

lenis у укупно осам писaма: једном писму султана Мурата II, пет писама султана Мехмеда
II и двама писмима султана Бајазита II. На основу изложених примера може се закључити
да се spiritus lenis бележи у следећим категоријама:
(а) изнад вокалске графеме у иницијалној, медијалној и финалној позицији:
nekeÒ 8, sveÒ Mех 1463: 13, caraÒ Mех 1465: 1, veþlþ(i)kagoÒ Mех 1465: 1, plþjÒþmeÒnitoþmþ(q) Mех
1465: 2, knþjþzMÒ Mех 1465: 2, dobroÒveþ;þ;anoþmþ(q) Mех 1465: 2, doideÒ Mех 1465: 5,
plþjþmeÒniþsþtvþMþ Mех 1465: 5, doneÎseÒ Mех 1465: 6, oÒsloØbodiþhþmo Mех 1465: 12, iÒ Бај 1483:
1x2, koiÒ Бај 1483: 4, wÒpeþtþ%q& Бај 1483: 6, wÒnMiÒ Бај 1483: 6, MÒ;iniÐte Бај 1483: 9, toÑiÒ Бај
1483: 9, miÒ Бај 1486: 1;
(б) изнад лигатура у иницијалној, медијалној и финалној позицији: vasaÎkoEÒ
Mех 1458: 3, herytisaÎniEÒ Mех 1458: 5, znaÎniEÒ Mех 1458: 6, EÒry Mех 1458: 6, 14, vasaÎkoEÒ
Mех 1459: 3, zdraÎviEÒ Mех 1459: 5, herytisaÎniEÒ Mех 1459: 5, EÒ Mех 1459: 5, EÒry Mех
1459: 6, 13, znaÎniEÒ Mех 1459: 6, noEÒbri] Mех 1459: 10, veruEÒty Mех 1459: 13, noEÒbri]
Mех 1459: 15, romnEÒ Mех 1463: 3, zdraÎvEÒ Mех 1465: 3, veÒseÒlEÒ Mех 1465: 3, znaÒE Mех
1465: 4, tisMk}Ò Mех 1465: 7, novjÒbr} Mех 1465: 11, као и изнад широког j са
гласовном вредношћу /је/: znÐanijÒ Бај 1483: 4, jÒ Бај 1483: 4, 8, jÒry Бај 1483: 9;
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(в) изнад консонантских графема у изолованим примерима: arÒbanasiþhþ(q) Mех
1463: 4, kakÒ Mех 1463: 13, amÒiry Mех 1465: 1, sMlÒtaþnþ(a) Mех 1465: 1, daþrþÒ Mех 1465:
6, satÒi Mех 1465: 9, poþsþlahÒ(q) Mех 1481: 8.
У писмима Mех 1463 и Mех 1465 бележе се примери за које не можемо са
сигурношћу говорити о томе да се spiritus lenis налази над финалном вокалском графемом
pedepse Mех 1463: 18/19, lyto Mех 1465: 10, односно над вокалском графемом на пенултими
takogjrþjþ Mех 1465: 11, будући да на снимку spiritus lenis може подсећати и на
периспомени, али и на положени spiritus lenis.
У примерима roÎbistvoØ Mех 1463: 8, gþMþardiØ Mех 1465: 7, oÒsloØbodiþhþmo Mех 1465: 12, viØ
Mех 14681: 5, јавља се положени spiritus lenis.
На основу изложене грађе може се закључити да употреба spiritus lenisа изнад
вокалске графеме или лигатуре у иницијалној, али и медијалној и финалној позицији није
неочекивана, а примера овога типа има и у повељама XII‒XIII века (уп. Ивић‒Јерковић
2008: 543‒546), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016:
131‒132). С друге стране пак, бележење spiritus lenisа изнад консонантске графеме такође
не представља новину у односу на досадашња истраживања, будући да је потврђено и у
повељама и писмима Деспотовине (уп. Поломац 2016: 134).
У једној групи примерима претпостављамо присуство положеног spiritus aspera,
који стоји или над вокалним /р/ или над полугласничким знаком који се пише уз сонант /р/
за обележавање његове вокалске функције19: srqßbiþhþ(q) Mех 1463: 4, vrqßsteþmþ%q& Mех 1463: 6,
zavrqßticoþmþ%q& Mех 1465: 10, trqßgoþvþceþmþ%q& Mех 1465: 11, prqßvi Mех 1465: 11, trqßgoþvþci Mех
1465: 12, trqßgoþvþ%q& Mех 1465: 14, док у облику veþlþkqß Mех 1463: 1, 2 може обележавати
дужину. Изузетак су примери timarßnikoþmþ%q& Mех 1463: 5, gwþsþpodaraß Mех 1463: 1 у којима
се не може објаснити мотивисаност за бележење положеног spiritus aspera.
3.2. УПОТРЕБА

ОКСИЈЕ.

У анализираној грађи оксија је забележена у укупно

тридесет писама из друге половине XV века која су настала у канцеларијама султана
Мехмеда II и Бајазита II. Њена употреба није системска, будући да се јављају писма у
којима је овај акценатски знак забележен само у изолованим примерима.
Оксија се јавља у писарским канцеларијама султана Мехмеда II и Бајазита II:

19

Оваквих примери посведочени су код Савић 2006: 169.
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Mех 1458: veliÎkago 1x2, mehemeÎþtþ%q& 2, vasaÎkoEÒ 3, dubrovaÎ;kimqÑ 4, kneÎzu 4, mnoÎgo 5,
zdraÎviEÒ 5, herytisaÎniEÒ 5, priÎmþeþ 5, znaÎniEÒ 6, viÎ 6, dogoÎ[y 6/7, vlaÎsteli 7, vaÎ[i 7, poÎrtþMþ 7,
uznaÎhmo 8, sveÎ 8, zaÎpisy 9/10, tiÎsuku 11, zlaÎte 12, {oÎ 12, saÎtq 12, dMkaÎte 12; Mех 1459:
veliÎkago 1x2, gwþsþpodaÎrþaþ 1, mehemeÎþtþ%q& 2, pleþmþ%e&nitoÎmþMþ 3, vasaÎkoE 3, kneÎzu 4, priÎþmþ%i& 5,
zdraÎviEÒ 5, herytisaÎniEÒ 5, doÎge 6, znaÎniEÒ 6, priÎmismo 9, ;uÎhmo 12, sveÎ 12, reÎ;i 14,
pleþmþ(e)nqþsþtvoÎ 6, veÙrovaÎhmo 12, wþdþqÑgovoÎrihmo 12/13;
Mех 1463: takogþjÎþre 4, /oÎretiÎþkþ(q) 6, doneÎseÐ 6, tÎko 7, naÎ 8, roÎbistvoÒ 8, nepraÎvdoþmþ%q&
9, zloÎþmþ(q) 9, niÎþhþ(q) 11, trqgoÎþvþceþmþ%q& 11, negoÎ 12, pMÎtne 15, koiwÎmi 18, sMÎkq 21;
Mех 1465: zdraÎvEÒ 3, svwÎi 3, doneÎseÒ 6, sloÎbodno 14;
Mех 14682: tiÎsMkEÑ 10;
Mех 14712: veliÎkagw 1, zdraÎviE 4, biÎli 6, poþ;þteÎnoga 7, paþlþmMtiÎk] 8, rabwÎtM 9,
M;iniÎli 10, biÎli 10, toÎgai 15, zapoveÎþsþti 14, pagMÎbiE 17, M;iniÎli 17, zloÎ 17, vladaÎnE 18,
{M};iniÎli 20/21, roÎbiE 24, iÎ{li} 24;
Mех 14792: eÎ 11;
Mех 14793: veliÎkoga 1, zdraÎviE 5, dobrovoÎþlþno 69;
Mех 1480: veliÎkagw 1x2, kneÎzM 2, obraÎnomM 2, biÎli 4, 16, vedoÎmo 4, MzakoniÎ 7,
rizxniÎce 9/10, godiÎnM 10, po;iÎnE 10, meseÎca 10, koÎ] 10, sxþvþrx[iÎti 11, napMniÎli 12/13,
leÎto 12, potratiÎli 14, viÎ 14, 21, miÎ 15, napMniÎli 15, ioÎ{e 15, zapovedaÎni} 17, viÎ[e 18, siÎE
20, leÎto 23, leÎto 23, c%a&riÎgradM 24, iÎ 66;
Mех 14801: veliÎki 1, 2, miloÎþsþtioþmþ(q) 1, ]Î 1, daÎvaþmþ%q& 2, dþrþx/aÎvM 6, veliÎceþhþ%q&
7, koliÎko 7, gwÎde 7, dþrþx/aÎli 8, miÎ 11, plak]Îli 12, toÎgai 15, gwdiÎnM 17, gwdiÎnM 20/21,
iÎ{e 23, niÎ 23, rabwÎtM 24, kadiÎ] 25, haifsorM;iÎ] 26, iÎni 26, dohoÎdi 27, iÎli 28, 30, 36,
l}Îdi 29, viÎ[e 29, nekoÎE 29, napaÎþsþti 29, zloÎbM 36, siÎE 37, zapoveÎþsþti 37/38;
Mех 14802: veliÎkagw 1, mMhameÎda 2, beÎþsþte 5, koÎ} 7, rabwÎtM 7, MglaviÎþsþmo 10, viÎ 15;
Mех 14803: veliÎkagw 1x2, veliÎkagw 1, vlaÎþsþteloþmþ(q) 3, mnoÎgw 3, paÎlka 6, rizniÎce
8, paÎke 11, vladaÎniE 17, primiÎþsþmo 23, sxviÎ[e 26;
Mех 1481: plemþeþniÎtoþmþ%q& 2/3, dobroþvþ;anþwÎþmi 3/4, noÎka 6, tiÎm%q& 7;
Бај 1481: bwÎ/iwþmþ%q& 1, veliÎki 1x2, mþMþhameÎda 3, praÎvo 4, viÎ[ere;eþnþni 6/7,
ponoviÎti 9, mþoÎþEmM 10, moÎ] 11, toÎi 11, seÎi 12, teÎi 15, viÎ 15, iÎno 16, veliÎko 17, vlaÎdani}
17/18, niÎ 19, mþoÎþi 19, 20, EziÎka 22, toÎi 22, meÎsto 23, toÎga 25, kneÎzM 25, poÎkoinoga 27, ioÎ{e
34, 42, 49, mþoÎþrM 37, 53, romaniÎ} 37, anatoliÎ} 37, toÎ 41, bwÎ/iE 46, poveleÎniE 46, raþzþmiÎriE
52, iÎli 53, koÎE 53, l}Îdi 54, ioÎ{eÎ 55, vlaþsþtelwÎþmþ%q& 55, nai[eÎo 56, koÎi 61, zakoÎnM 62, moÎEi
63, ovoÎgai 64, oÎ;ine 65, bwÎ/iiþhþ%q& 66/67, po;iÎtamþoþ 68, veÎrM 69, bwÎga 69, neÎbw 70, leÎta 72,
viÎ[e 72, kneÎzM 73, leÎto 75, leÎta 76;
Бај 14811: miÎ 1, miloÎþsþtiwþmþ(q) 1, bwÎ/iwþmþ%q& 1, veliÎki 1/2, kneÎzM 3, biÎli 5,
viÎ[ere;enoga 9;
Бај 14812: veliÎkoga 1x2, ba]ziÎta 2, kneÎzM 2, mnoÎgw 3, zdraÎviE 3, znaÎniE 8, mþoÎþEi 8,
visoÎti 8, gwvoÎreki 8/9, noÎvoE 9, rabwÎta 11, viÎ[ere;eÎni 13, teÎta 14, teÎi 15, viÎ 15, mþoÎþ} 16,
podoÎbno 17, miÎrM 19, toÎi 22;
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Бај 1481–1482: bwÎ/iE} 1/2, izqbraÎnomM 3, ovoÎgai 8, pisaÎla 9; Бај 1482: veliÎkoga
1x2, ba]ziÎta 2, leÎto 14;
Бај 1483: poÎsla 6;
Бај 1484: mþiÎþ 1, ba]ziÎþtþ%q& 1, mþiþloÎþsþtiwþmþ(q) 1, bwÎ/iwþmþ%q& 1, veliÎki 1/2, kneÎzM
2, viÎ 4, potoÎle 4, zakoÎn 8;
Бај 14841: miÎ 1, ba]ziÎþtþ%q& 1, miloÎþsþtiwþmþ(q) 1, veliÎki 1, ba]ziÎþtþ%q& 1,
bwÎ/iwþmþ%q& 1, izqbraÎnomM 2, ovoÎgai 4, zakoÎn%q& 5, vaÎ[I 5, teÎi 12, taÎko 14, raþzþmþiÎþriE 16/17,
teÎi 18, taÎi 22, vreÎni 25, zakoÎnM 25; Бај 1486/3: bwÎ/oE} 1/2, izqbraÎnomM 4;
Бај 1487: miÎ 1, bwÎ/oE}Î 1, miloÎþsþtiwþmþ%q& 1;
Бај 1488: bwÎ/iE} 1;
Бај 14881: bwÎ%/i&E} 1;
Бај 1489: bwÎ/iE} 1, veliÎki 1/2, ovoÎgai 5; Бај 1489/1: bwÎ/iE} 1, eleÎzM 10,
bwÎ/iwþmþ%q& 11;
Бај 14892: bwÎ/iE} 1;
Бај 14893: bwÎ/iE} 1, ovoÎgai 5.
У једном броју примера пак не можемо са сигурношћу говорити о позицији оксије
будући да се бележи у простору између двеју графема, при чему се на снимцима чини да је
знак померен улево, више према консонантској графеми. Ово је, како претпостављамо,
условљено непажљивошћу писара приликом навођења знака будући да анализирани
облици искључују и могућност да оксија изнад консонантских графема преузме улогу
пајерка20. О немогућности идентификовања којој графеми одређени дијакритички знак
припада говори нам и пракса коју препознаје М. Пешикан приликом рашчитавања имена
из турских дефтера. Једна од главних недоумица при транскрипционом поступку тиче се
рашчитавања дијакритичких знакова, јер писари знаке исписују далеко од основног
потеза, па се не може са сигурношћу знати која графема је његов носилац (уп. Пешикан
1981: 66‒67). Овде наводимо примере из свих писама:
Mех 1458: vamÎi 9, zapisalÎi 10; Mех 1459: gwþsþpodarÎþaþ 1, vlasÎteloþmqÑþ 4, lanÙqsko 9,
veÒrovahÎmo 12; Mех 1463: svÎeþhþ(q) 2, tÎko 7, nepravÎdom%q& 18; Mех 1465: gþMþarÎdi 7, pMlÎno 8;
Mех 14712: {w}bÎranomM 2/3, poslÎali 6; Mех 1480: vlÎaþsþteloþmþ%q& 2, pozdraþvþlÎeniE 3, poslÎali
4, /orÎetik] 6, donesÎo[e 7, noEþmþbrÎa 10/11, znÎate 12, bÎili 14, mesÎeca 24; Mех 14801: znÎati
3, vladÎaniE 3, knÎezM 4, mÎorM 10, ba{ÎinM 6, 9, mÎaleþhþ%q& 6, kÎo} 8, kÎako 8, prÎvM 9, mÎorM 12,
ka{ÎelE 10/11, zatÎoi 11, sÎxda 12, sÎeda 14, tÎoi 16, harÎa;a 17, re;Îeniþmþ%q& 38, tÎakoi 39; Mех
14803: sarakÎovik] 6, pisÎaniE 26; Бај 1481: vlÎaþsþtele 3, poþ;þtÎeni 3, ponÎe/e 3, vlÎaþsþtele 3,
20
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prÎavo 4, pryvisÎokomþMþ 5, pakÎi 6, vlÎaþsþtele 7, poslÎali 7, poþ;þtÎeni 7, knÎeza 8x2, nÎami 13, niÎmi
14, mÎala 15, mnÎogþaþ 15, zloÎ 17, mÎalo 17, imÎani} 18, mÎþoþi 19, zakÎonM 21, poÎ 21, tÎo 28,
poklisÎari 33, imÎaniEþmþ%q& 35, imÎali 45, vÎol] 46, tÎako 46, 64, 65, 66, 67, 68, 74, lÎi 48,
imÎaniE 49, 50, 51, 58, mÎalo 51/52, 52, mnÎogw 52, knÎezM 55, tkÎo 48, 56, zloÎ 56, poklisÎari 62,
nÎa[ega 64, pisÎani] 64, velÎikoga 67, prÎoroka 67, nÎa[eg0a 67, mMhamÎeda 67, mþMþsMlxmÎani 68,
mnÎoga 72, pisÎani] 72/73, obetovÎani] 73, vlÎaþsþteloþmþ%q& 73, znÎa 74, drenÎopol} 75; Бај 14812:
obrÎanomþMþ 2, mnÎogw 3, zdrÎaviE 3, heretisÎaniE 4, posÎlalo 6, poklisÎare 6/7, sÎarakovik] 8, tÎakoi 8,
visÎoti 8, gwvÎoreki 8/9, novÎoE 9, posilÎali 10, hrÎanM 10, glþaþsÎove 10/11, vxsÎa 11, sxvþrþxhoÎvalÎa
11/12, tÎako 12, tÎai 13, viÎ[ere;eÎni 13, tÎeta 14, pÎaki 14, imÎate 21, visÎotM 21, tÎakoi 21, 26,
imÎate 25; Бај 1481–1482: izqbrÎanomM 2, pisÎala 9; Бај 1482: obrÎanomþMþ 2, mnÎogw 3, zdrÎaviE
3, heretisÎaniE 4, posÎlalo 6, poklisÎare 6/7, sarakÎovik] 8; Бај 1484: izqbrÎanomM 2/3,
vlÎaþsþtelwþmþ(q) 3, poþkþlisÎare 5, vÎa[e 5; Бај 14841: vlÎaþsþtelwþmþ(q) 2, ovoÎgai 4, vaÎ[I 5, zakoÎn%q&
5, teÎi 12, taÎko 14, tÎai 22, vrÎeni 25.
3.3.

УПОТРЕБА ВАРИЈЕ. Обична варија је забележена само у двама писмима:
Mех 1459: mnoÐgo 5, doÐge 7, toiÐ 9, veÐrovahÎmo 12;
Бај 1483: vlasteÐloÐmx 2, priÐmitÐe 3, znÐanijÒ 4, spinÐeli 4, biwÐ 5, floÐreþnþskeÐ 5, strÐanM

6/7, primiÐte 7, dateÐ 8, pisÐa 10.
У писму султана Бајзита II посведочена је над финалном вокалском графемом: biwÐ
Бај 1483: 5, floÐreþnþskeÐ Бај 1483: 5, а у једном броју примера забележена је тако да се на
снимку чини да се налази изнад консонантских графема: vlastÐelomÐx Бај 1483: 2, priÐmitÐe Бај
1483: 3, znÐanijÒ Бај 1483: 4, spinÐeli Бај 1483: 4, strÐanM Бај 1483: 6/7, pisÐa Бај 1483: 10.
У примерима doÐge Mех 1459: 7, primiÐte Бај 1483: 7, dateÐ Бај 1483: 8, варија може
указати на дуги вокал (уп. Недељковић 1964: 49), док у примеру toiÐ Mех 1459: 9 може
упућивати на логички акценат.
Један број примера из забележених писама пак може сведочити и о употреби варије
на месту оксије: mnoÐgo Mех 1459: 5, veÐrovahÎmo Mех 1459: 12, priÐmitÐe Бај 1483: 3, floÐreþnþskeÐ Бај
1483: 5.
У писарској канцеларији султама Мехмеда II у двама писмима препознаје се знак
који може подсећати на обичну варију, али се, поређењем са документом из канцеларије
султана Бајазита II, види разлика између ових дијакритичких знакова, па се у писмима
Mех 1465 и Mех 14682 пре може говорити о продуженој тачки него о обичној варији. У
прилог овоме говоре и места на којима се продужена тачка јавља, која нису својствена
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природи употребе обичне варије (Mех 1465: plþjþmèniþsþtvo 4, Er̀y 5, plþjþmèniþsþtvþMþ 5, danq̀ 11,
novj̀br} 11, Mех 14682: sM̀lj 7, 11, sudòvnu 11, hẁ/atx 11).
3.4. УПОТРЕБА

КЕНДЕМЕ.

Двострука варија (кендема) забележена је у двама

писмима султана Мурата II (Мур 1430, Мур 1431), у тринаест писама султана Мехмеда II
(Mех 1458, Mех 1459, Mех 1465, Mех 1466, Mех 1468, Mех 14682, Mех 1471, Mех 14711,
Mех 1475, Mех 14761, Mех 14772, Mех 1478, Mех 1481), као и у пет писама султана
Бајазита II (Бај 1483, Бај 14893, Бај 1481–1512). Као једини акценатски знак, двострука
варија се јавља у писмима Мур 1430, Мур 1431, Mех 1471, Mех 14711, Mех 1475, Mех
14761, Mех 14772, Mех 1478, Mех 1481, Бај 1481–1512.
Изнад графеме w у иницијалној, медијалној и финалној позицији, у једном броју
писама доследно се као писарски манир бележи и двострука варија21:
Mех 1471: velikwÑga 1, velikwÑga 1, vlastelwÑmq 3, dMbrwÑva;ceþmþ(q) 3, mnwÑgwÑ 3, avwÑ
6, kakwÑ 6, gwÑvwÑrite 6, ]kwÑva 7, wÑnq 7, biwÑ 8, dwÑ[wÑ 8, takwÑi 8, zapwÑvþeþda 8/9,
pwÑo[leþtþ(e) 9, {wÑ 11, pwÑbegwÑ 11, akwÑ 12, inanakwÑ 12, nakwÑ 14;
Mех 14711: velikwÑga 1x2, mnwÑgwÑ 3, avwÑ 4, kakwÑ 5, 9, dwÑidwÑ[e 5, pwÑklisariE 5,
iwÑkwÑ 6, inwÑ 7, {wÑ 7, wþtþgwÑvwÑriþhþ(q) 8, dwÑ 9, pwÑtwþmþ(q) 10, twÑga 10, gwÑdinþMþ 10, pwÑ
10, pisawÑ 11, slwÑbwÑdni 12, dwÑsadi 13, vwÑsaþkþ(q) 13, ;wÑhM 13, {wÑ 14, MzewÑ 14, gwÑvwÑri
14, twÑi 16;
Mех 1475: velikwÑga 1x2, mnwÑgwÑ 4, plymeþnþstvwÑ 5, avwÑ 6, kakwÑ 6, dwÑide 6, pwÑrtM
7, gwÑvþwþri 7/8, kakwÑ 8, nekwÑE 8, takwÑi 9, pwÑveleva 9, {wÑ 10, tamwÑ 10, negwÑvwÑ 10,
va[wÑi 11, gwÑde 11, inþaþkwÑ 11/12;
Mех 14761: velikagwÑ 1x2, mþnþwÑgwÑ 5, kakwÑ 7, iwÑvaþnþ(q) 7, gwÑvwÑriþ[þ%e& 9, nikwÑle
10, svwþiþmirwÑvika 10/11, svwÑimirwÑvikþ]þ 11, atwÑ 13, pwÑslaþhþ(q) 13, nikwÑlina 15, {wÑ
17, wÑ 17, akwÑ 18, inwÑ 18, tþrþqgwÑvacq 20, dwÑbþrþeti;ine 21/22.
Употребу двоструке варије у истој позицији забележили смо и у примерима
mnogwÑpoþ;þtenimx Mех 1468: 2, mnogwÑ Mех 1468: 3, gwÑdi{eÑ Mех 1468: 6, bwÑsnM Mех 1468: 6,
gwÑde Mех 1468: 6, prþoþdawÑ Mех 1468: 7/8, hwÑ/a Mех 1468: 8, biwÑ Mех 1468: 8, wÑlovþnþj Mех
1468: 15, dMgwÑvy Mех 1468: 22, tvrxdwÑ Mех 1468: 22, biwÑ Mех 1468: 30, paskoEvwÑ Mех 1468:
33, gwÑleþmþ%e& Mех 1468: 35, wÑþtþ%q& Mех 14682: 1, док се у једном броју примера јавља изнад
графеме o: wþdþqÑgovoÎrihmo Mех 1459: 12/13, izqbranoÑmþMþ Mех 1466: 3/4, mnoþgþ(o)l}bimoÑ Mех
1466: 4/5, inoÑ Mех 1466: 11, vjÑlJkoÑgaÑ Mех 1468: 1, dMbroÑvx;kiþmþ(q) Mех 1468: 3, pleþmþ(e)nxstvoÑ
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У Херцеговачкој канцеларији често се изнад омеге пишу надредне тачке (уп. Nakaš 2010: 138).
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Mех 1468: 4, prxvoÑ Mех 1468: 6, MgrinoÑviÑk}Ñ Mех 1468: 10, poÑtrudiþlþ(i) Mех 1468: 26/27,
plemjþnþsþtþvoÑ Mех 14682: 5, paskoþEþoÑvo Mех 14682: 12/13, doÑgj Mех 1478: 7, toÑiÒ Бај 1483: 9.
У једном броју примера може се претпоставити употреба кендеме у функцији
обележавања наглашеног или ненаглашеног квантитета у наставцима именица и глагола:
(а) ген. мн. им. са наставком традиционалним наставком -ь у функцији
обележавања наставка -а: satqÑ Mех 1459: 8; (б) наставак -е у ген. јд. им.: amiryÑ Mех
1466: 1, amirjÑ Mех 1468: 1, zemlEÑ Mех 1468: 31, zemþxþlEÑ Mех 14682: 8/9; (в) 3. л. јд.
през. гл.: bMdjÑ Mех 1468: 28, primiÑ Бај 1481–1512: 5; (г) 2. л. мн. през.: nsxstaneÑt(e)22
Mех 14682: 16.
Квантитет настао сажимањем обележен је двоструком варијом у одричном облику
3. л. јд. през. гл. јесам: njÑ Mех 14682:14 (не<неје).
Двострука варија може бити обележје дугог вокала и у придевима: o;ineÑ Mех 1459:
8, velikoÑga Mех 14682: 1.
Од осталих категорија у којима се бележи двострука варија могу се издвојити:
(а) основински део именица: caÑþrþ%a& Mех 1468: 1, sMÑþlþtaþnþ(a) Mех 1468: 1,
heÑþrþ%e&tisanJj Mех 1468: 4, gwÑdi{eÑ Mех 1468: 6, niÑkole Mех 1468: 9/10, mJl]Ñre Mех
1468: 14, poÑþrþte Mех 1468: 16/17, caÑþrþstva Mех 1468: 24, 36/37, zaEÑ;u Mех 1468: 31,
sMÑþlþtaþnþ(a) Mех 14682: 1, meÐþhþmjÑt%a& Mех 14682: 2, kneÑzu Mех 14682: 3, heÑþrþ%e&tisaniþEþ
Mех 14682: 4, caÑþrþsþtþva Mех 14682: 6, dMkaÑþtþ%q& Mех 14682: 10, kaþrÑþheÑsaþrÑþ%q& Mех 14682:
20, ba]Ñzitx Бај 1483: 2;
(б) основински део придева: vjÑlJkoÑgaÑ Mех 1468: 1 (ген. јд.), sreÑbrxna Mех 14682:
8;
(в) основински део глагола: vedjÑtJ Mех 1468: 28/29.
Употреба двоструке варије бележи се и у облицима заменица: vseÑ Мур 1430: 8, 28,
mneÑ Мур 1430: 18, vqÑsekoi Мур 1431: 3, txÑi Мур 1431: 7, viÑ Mех 1468: 4, Mех 14682: 5, mþiÑþ
Mех 1468: 23, seÑ Mех 1468: 26, viÑ Mех 1468: 29, teiÑ Mех 1468: 35, njÑkoEga Mех 1468: 37, miÑ
Mех 14682: 6, vasÑ Mех 14682: 13, tkoÑ Mех 14682: 15, miÑJ Бај 1481–1512: 12, viÑ Бај 1481–1512:
7.
У једносложној речи neÑ Mех 1468: 37, кендема можда може имати функцију
обележавања логичког акцента.

22
У примерима znateÑ МЕХ 1468: 5, МЕХ 14682: 6, priþmþ(i)tjÑ МЕХ 1468: 4, gwþvþwreÑ МЕХ 1468: 12,
nestjÑ МЕХ 1468: 37, очекивана је употреба кендеме на пенултими.
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Изван наведених категорија двострука варија се у малом броју примера бележи и у
другим позицијама:
(а) изнад финалане лигатуре или вокалске графеме уместо очекиваног
спирита: herytisaÎniEÑ Mех 1458: 5, ba{ineÑ Mех 1466: 9, gwÑdi{eÑ Mех 1468: 6,
miltenoviþk}Ñþ Mех 1468: 10, MgrinoÑviÑk}Ñ Mех 1468: 10, maÑþrþkoviþk}Ñþ Mех 1468: 11,
hvawniþk}Ñþ Mех 1468: 11, miltenoviþk}Ñþ Mех 1468: 12, markovik]Ñ Mех 1468: 21, paskoþ}Ñþ
Mех 1468: 30, tisMkEÑ Mех 1468: 32, kMkEÑ Mех 1468: 33, biliÑ Mех 1468: 9, prodaliÑ
Mех 1468: 35, tiÎsMkEÑ Mех 14682: 1, paskwþ}þÑ Mех 14682: 9, paskoþEÑþ Mех 14682: 12,
mai]Ñ Mех 14682: 20, vþsþakMÑ Mех 1469: 14/15, tiþsMþk}Ñ Mех 14772: 12, poþdþaliÑ Бај 14893:
26;
(б) изнад полугласничког знака: d(a)nqÑ Мур 1431: 17, wþdþqÑ Mех 1458: 1, 11x2,
dubrovaÎ;kimqÑ Mех 1458: 4, pleþmþ%e&nqÑstvo Mех 1458: 6, nihqÑ Mех 1458: 11, ihqÑ Mех 1458:
14, wþdþqÑ Mех 1459: 1, vlasÎteloþmqÑþ Mех 1459: 4, wþdþqÑgovoÎrihmo Mех 1459: 12/13,
dubrova;kimqÑ Mех 1459: 4, danqÑ Mех 1459: 15, Mех 1481: 11, wþdþqÑ Mех 1465: 1, 4, Mех
1481: 1, 9, и то највероватније аналогијом према употреби кендеме у облицима ген.
мн. им. са традиционалним наставком -ь у функцији обележавања наставка -а.
Употреба двоструке варије изнад консонантских и вокалских графема у
примерима: skÑMpiþlþ(i) Mех 1468: 36, kaþrÑþheÑsaþrÑþ%q& Mех 14682: 20, m(e)s(e)cÑa Mех 1469: 18,
може имати функцију скраћивања речи заједно са титлом (уп. Поломац 2016: 147), док је
нејасна њена употреба над консонантским графемама у примерима: velÑiki Mех 1469: 1,
velÑi Mех 1469: 2, mMÑhamÑetx Mех 1469: 2, donÑeso[e Mех 1469: 6, bÑMde Mех 1469: 14, wvzÑi Mех
1469: 16.
4. УДВАЈАЊЕ ГРАФЕМА
4.1. УДВАЈАЊЕ ВОКАЛСКИХ ГРАФЕМА. У оквиру досадашњег истраживања говорили
смо о графијским спојевима aa и ]a у функцији обележавања гласовне групе %ја& (в. т.
3.1.1.), као и о графијским спојевима ee и jj у функцији обележавања гласовне групе %је& (в.
т. 3.1.2. и т. 3.1.3.).
Остали забележени примери тичу се удвајања графема a, e, i и M.
Удвајање графеме a забележено јеу следећим категоријама:
(а) у корену речи: (аа) код именица: aamiþrþ%q& Сул 1525: 2, vaaro[þMþ Сул 1525:
5, caarstvii]a Сул 1525: 7, zdraaviie Сул 1525: 8, znaaniie Сул 1525: 9, zaakonoþmþ%q&
Сул 1525: 13, daaþnþ%q& Сул 1525: 22, aaþnþtonoþmþ(q) Сул 1520–15662: 9, aaþmþirq Сул
1520–15663: 2, Сул 1520–1566: 2, aapxriþlþq Сул 1520–15663: 20, aaþmþirx Сул 1520–
15661: 2, Сул 1520–15665: 2, Сул 1520–15666: 2, aaþpþriþlþ(q) Сул 1520–15661: 16,
aaþnþtonq Сул 1520–1566: 9, aamirx Сул 1520–15664: 2, sMþlþtaaþnþ(q) Сул 1525: 2,
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sMleiimaaþnþ%q& Сул 1525: 2, goþsþpodaar%q& Сул 1525: 6, viisotaa Сул 1525: 7,
vlaaþsþteleþmþ%q& Сул 1525: 8, haaraþ;þ(q) Сул 1525: 14, 16, vlaaþsþteleþmþ%q& Сул 1525: 15,
maaþrþoee Сул 1525: 15, vlaaþsþtelii Сул 1525: 18, blaagoslovoþmþ%q& Сул 1525: 18,
sMþlþeiþmþaan(q) Сул 1520–15663: 2, þsþtaarjþ[þnþnþa Сул 1520–15666: 8, vlaaþsþteli Сул
1520–15666: 15, haraa;x Сул 1520–15666: 16; (аб) код заменица: vaasaþmþ%q& Сул 1525: 2,
vaaseþmþ%q& Сул 1525: 7, svaakþMþ Сул 1525: 11, vaa[eþmþ%q& Сул 1525: 13/14, vaaseþmþ%q& Сул
1525: 14, svaakii Сул 1525: 19, þnþaa[iþ}Mþ Сул 1520–15666: 12; (ав) код придева:
aaraþbþskijþmþ(x) Сел 1517: 5, aarapskieþmþ%x& Сел 1512–1520: 4, kaaramaþnþskiiem%q& Сул
1525: 3, naatoliiþsþkiiem%q& Сул 1525: 3, romaaniiskiieþmþ%q& Сул 1525: 4, slaavnoþmþM Сул
1525: 4, aaraapskoi Сул 1525: 5, zaapoveþsþtnþJþ Сул 1525: 10, posiilaaþnþ(q) Сул 1525: 12,
znaaþnþni Сул 1525: 10, paarvaþ[þnaþhþ%q& Сул 1525: 11, staarineþmþ%q& Сул 1525: 13,
iizbraaþnþnemii Сул 1525: 15, priidaadeþnþ%q& Сул 1525: 17, poklisaaþrþskii Сул 1525: 19,
slaavnoii Сул 1525: 22, caaþrþskoii Сул 1525: 23, aaraþpþskieþmþ(q) Сул 1520–15662: 3/4,
aaraþpþskieeþmþ(q) Сул 1520–15663: 4, aaraþpsþkoþiþ Сул 1520–15661: 4, aaraþpþskoi Сул
1520–1566: 4, aaraþbþskiþmþx Сул 1520–15664: 4, aaþrþaþpsþkoiþiþ Сул 1520–15665: 4,
aaraþpþskim(q) Сул 1520–15665: 5, aaraapþskoiþ Сул 1520–15666: 5, poþkþxliþsþaar(s)kiþmþ(q)
Сул 1520–15666: 19;
(б) у наставку за облик: (ба) код именица: caþrþstvaa Сул 1525: 18, plemeþnþstvaa
Сул 1525: 9, bremenaa Сул 1525: 14, iimenaamþJþ Сул 1525: 15, caþrþstvaa Сул 1525: 17,
plqmenstvaa Сул 1525: 20, meþsþ%e&caa Сул 1525: 21, teþlþosaa Сул 1520–15663: 9, mesecaa
Сул 1520–15663: 13, 20, viþsþotaa Сул 1520–15665: 6, visoþtþaa Сул 1520–15666: 6,
dMMkaþtþaa Сул 1520–15666: 12, plemeþnþstvaa Сул 1520–15666: 13/14, carþsþtqvaa Сул
1520–15666: 17, pleþmþenstqvaa Сул 1520–15666: 21; (бб) код придева: zakoþnþnogaa Сул
1520–15666: 11; (бв) код бројева: dqvaa Сул 1525: 14;
(в) код непроменљивих речи: (ва) прилози: sqdaa Бај 1503: 6, Бај 1507: 8, Бај
1481–15124: 7, Бај 1481–1512: 5, sxdaa Бај 1507: 23, Бај 1481–15123: 7, naprydaa Бај
1503: 22, taako Сул 1525: 9; (вб) предлога: zaaa Сул 1520–15666: 14, naa Сул 1525: 9,
12, 13, Сул 1520–15666: 16; (вв) везници: daa Сул 1525: 21x2, kaako Сул 1525: 10,
paake Сул 1520–15663: 7; (вг) речце: taakogeþrþ%q& Сул 1525: 12.
Примери у којима се удвајање ове вокалске графеме може поклапати са
означавањем вокалског квантитета могу се свести на следеће категорије: (а) основински
део глагола: daavaaþmþ%q& Сул 1525: 9, poslaalii Сул 1525: 16, iimaaþlþi Сул 1520–15666: 10,
posþlþaaþlþii Сул 1520–15666: 13; (б) једносложне речи: ]a Бај 1503: 1, Бај 1507: 1, Бај 1510:
1, Бај 1481–15123: 1, Бај 1481–15124: 1, Сул 1525: 9, Сул 1520–15663: 2, Сул 1520–15661: 1,
Сул 1520–1566: 1, Сул 1520–15665: 1, Сул 1520–15666: 1, haaþnþ%q& Сул 1525: 2, graadþMþ Сул
1525: 4, caareþmþ%q& Сул 1525: 6.
Удвајање вокалске графеме e бележи се у именицама и то: (а) у корену: zeeþmþxl]þmþx
Сул 1520–15661: 2, plemeeþnsþtvM Сул 1520–1566/1: 7, као и (б) у наставку: l}þMþdeeþhþx Сул
1520–1566/1: 12, као и у придевима у наставку за облик: mþnþoþzþeeþmþx Сул 1520–1566/1: 4,
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þvþieliþkþeeþhþ(q) Сул 1520–1566/3: 2. У облику M;initee Сул 1525: 21 бележи се у наставку
глагола.
Као потпуно изоловани стоји пример zadenow Mех 1463: 17, у коме удвајање
вокалских графема настаје најпре писањем вокала /о/ на месту етимолошког /у/, а финална
омега јавља указује на промену сонанта /л/ на крају слога у вокал /о/.
И примере са удвојеном графемом i можемо разврстати према следећим
категоријама:
(а) у корену речи: (аа) код именица: miilwþsþtie}þmþ%q& Сул 1525: 1, zdraaviie
Сул 1525: 8, veseliie Сул 1525: 8, znaaniie Сул 1525: 9, godiinþMþ Сул 1525: 11,
godiinþMþ Сул 1525: 13, iimenaamþJþ Сул 1525: 15, riizniicj Сул 1525: 17, sMleiiþmþaþnþq
Сул 1520–15665: 2, sMleiimaaþnþ%q& Сул 1525: 2; (аб) код заменица: iiþnþeþmþ(q) Сул
1520–15665: 5, iiþnþeþmþx Сул 1520–15666: 6; (ав) код придева: priidaadeþnþ%q& Сул 1525:
17, veliikagM Сул 1520–15662: 1, þrþoþmþanþiþiþsþkijjþmþ(q) Сул 1520–15663: 3, vjþlþikiije
Сул 1520–15666: 2; (аг) код глагола: iimaaþlþi Сул povraatiiv[ii Сул 1525: 20,
piiþsþ(q) Сул 1525: 21;
(б) у наставку за облик: (ба) код именица: zemlii Сул 1525: 5, caþrþstvii] Сул
1525: 10, caþrþstvii]a Сул 1525: 12, godiinþMþ Сул 1525: 13, dþMþkatii Сул 1525: 14,
vlaaþsþtelii Сул 1525: 18; (бб) код заменица: vasoii Сул 1525: 5, vaþsþoiþiþ Сул 1520–
15665: 5, þvþasoii Сул 1520–15666: 5, svaakii Сул 1525: 19, wþvþeþmþii Сул 1520–15663:
10;
(в) код непроменљивих речи: (ва) прилози: takoii Сул 1520–15663: 17,
mnoþgþoiþiþ Сул 1520–15661: 5, tamoiþiþ Сул 1520–15665: 15, takoii Сул 1520–15665: 16;
(вб) везници: ii Сул 1520–15663: 4, 6x2, 9, 11x2, 14, 15, 16, 17, 18x2, 19, Сул 1520–
15661: 1, 2, 3x3, 4x4, 6, 7, 10, 14, Сул 1520–15665: 1, 2, 3x4, 4x2, 5x3, 7x2, 8, 13, 15,
Сул 1520–15666: 1x3, 2x2, 3x2, 4x3, 5x2, 6, 8x2, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21.
Оправдање за удвојене графијске спојеве при обележавању везника и у примерима
ii inþnþeþmþx Сул 1520–15663: 4, Сул 1520–15666: 6, ii iiþnþeþmþ(q) Сул 1520–15665: 5 можда
можемо пронаћи у вокалском почетку наредне речи.
Поред горенаведених, могу се издвојити и примери у којима се удвајање овог
вокала поклапа са позицијом некадашњег Qi:
(а) облици сложене придевске промене: iizbraaþnþnemii Сул 1525: 15 (дат. мн.
ж. р.), re;eþnþnii Сул 1525: 16 (ном. јд. м. р.), paaþrþvii Сул 1525: 22 (ном. јд. м. р.);
priþmþorþsþkiieemq Сул 1520–15663: 2 (дат. мн. ж. р.), re;eþnþnii Сул 1520–15663: 14 (ном.
јд. м. р.), poklisaaþrþskii Сул 1525: 19 (ном. јд. м. р.), slavnii Сул 1520–15663: 22 (ном.
јд. м. р.); dMMbxrovxniþ;þkiiþmþ(q) Сул 1520–15666: 7 (дат. мн. ж. р.), re;eþnþnii Сул 1520–
15666: 15 (ном. јд. м. р.);
(б) ном. јд. и мн. заменице ти (на месту етимолошког X): þtþii Сул 1520–
15666: 21; mii Сул 1525: 18; vii Сул 1525: 8, 9x2;
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(в) ном. мн. заменице ми (на месту етимолошког X): mii Сул 1525: 18;
(г) парт. перф. гл. бити (на месту етимолошког X): biiþlþ%q& Сул 1525: 13.
Коначно, најмање је примера са удвајањем графеме M:
(а) у корену речи: (аа) код именица: dMMkaþtþaa Сул 1520–15666: 12; (аб) код
придева: придеви: dMMbxrovxniþ;þkiiþmþ(q) Сул 1520–15666: 7;
(б) у наставку за облик: (ба) код именица: knezMM Сул 1520–15663: 5,
þmþiþsþ(i)rMþMþ Сул 1520–15666: 4, graþdþMM Сул 1520–15666: 5, kþnþjzMM Сул 1520–15666: 8,
rizqnicMM Сул 1520–15666: 18; (бб) код придева: ;eþsþtiþtþMM Сул 1520–15663: 15;
(в) код непроменљивих речи: MM Сул 1520–15663: 5, 8, 12, 13, 14, 17, 21, Сул
1520–15661: 10, 16, Сул 1520–15665: 7, 9, 13, Сул 1520–15666: 7, 12, 22.
Из наведеног списка издваја се примери l}þMþdeeþhþx Сул 1520–15661: 12 и þnþaa[iþ}Mþ
Сул 1520–15666: 12, у којима се M бележи након лигатуре }.
У повељама XII‒XIII века, Хиландарском медицинском кодексу, као и у повељама и
писмима Српске деспотовине удвајање вокалских графема има углавном функцију
обележавања вокалског квантитета, уз присуство изолованих примера у којима је
функција удвајања вокалских графема остала нејасна (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 550; уп.
Јовић 2011: 54, 104; Поломац 2016: 157‒158). За разлику од стања у наведеним
споменицима, у писмима Портине канцеларије, тачније у писарској канцеларији султана
Сулјмана I удвајање вокалских графема представља правописни манир, те се у вези с тим
не може извести конкретан закључак о мотивисаности за овакав писарски поступак,
будући да оваква појава, колико нам је познато, у досадашњим истраживањима још увек
није забележена.
4.2. УДВАЈАЊЕ

КОНСОНАНТСКИХ ГРАФЕМА.

Удвајање сугласничких графема, а пре

свега графеме n, у писмима турских султана забележено је, како је и очекивано, у
облицима придева и трпних глаголских придева, што је уједно и пракса која је позната
нашој средњовековној писмености (уп. Ивић‒Јерковић 2008: 550; Јовић 2011: 103;
Поломац 2016: 158‒159). Овде наводимо само по један пример ради илустрације:
pryMkra[ennimq Мур 1430: 2/3, zakonþnþi Мур 14301: 15, plemeþnþnitM Mех 14681: 2,
Ednnoga Mех 14712: 19, poþ;þtjnnomM Mех 1472: 7/8, vi[episaþnþnoga Mех 1474: 17, Mех
14772: 28, Бај 14991: 13/14, zakoþnþneþmþ(q) Mех 14751: 7/8, Бај 1492: 11, Бај 1499: 7, Бај
1500: 9, vi[episaþnþnM Mех 1477: 18, poþ;þteþnþni Mех 14771: 6, po;xtennemx Mех 1478: 3,
wþdþ%q&braþnþnþoþmþMþ Mех 14781: 3, vi[ere;ennþoþga Mех 14785: 15, ogwvoreþnþno Mех 1479: 11,
vi[ere;eþnþni Mех 1480: 18, Бај 1481: 6/7, Mre;eþnþni Mех 14801: 21, mnogwceþnþni Бај
1481–1482: 6, zakoþnþn(q) Бај 1488: 6, latiþnþna Бај 14893: 26, dM/þnþnJ Бај 14931: 8,
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zakonnþJþ Бај 1493: 11, franþnþ;askþJþ Бај 1495: 6/7, istþJnþnþJþ Бај 14951: 18, zakoþnþnþJþ Бај
1496: 8, vi[episaþnþnM Бај 1497: 12, Mzdaþnþni Бај 14971: 7, gvozdeþnþneþhþ(q) Бај 1498: 13,
vi[episaþnþnoi Бај 14992: 28, zakoþnþni Бај 1501: 12, vi[episaþnþni Бај 15011: 11,
re;enneþmþ(q) Бај 1503: 10, ry;enni Бај 1507: 22, obrannomM Бај 1510: 5, istiþnþne Бај 1481–
15121: 12, vi[episaþnþni Бај 1481–15122: 10, ry;eþnþnþeþ Бај 1481–15123: 11, re;enne Бај
1481–15124: 17, izabrannomþMþ Бај 1481–1512: 3/4, re;eþnþnM Бај 1481–1512: 20, po;tennomM
Сел 1513: 6, izabrannomM Сел 1514: 7, poþ;þteþnnomþMþ Сел 1517: 6/7, JzabraþnþnoþmMþ Сел
1512–1520: 6, po;teþnþneþmþ%q& Сул 1525: 7, po;tennomþMþ Сул 1520–15662: 6, re;eþnþnii Сул
1520–15663: 14, po;þtþeþnþneeþmþx Сул 1520–15661: 5, poþ;þteþnþneþmþ(q) Сул 1520–1566: 5,
izaþbþraþnþnomM Сул 1520–15664: 6, re;enni Сул 1520–15664: 10, po;þtþeþnþnoeeþmMþ Сул
1520–15665: 7, re;eþnþnii Сул 1520–15666: 15.
У двама примерима графема n је удвојена у облицима неодређене придевске
заменице: inþnþeþmþx Сул 1520–15663: 4, þJþnneþmþx Сул 1520–1566: 4, а бележи се и њено
удвајање у именицама heretisaþnþniE Mех 14793: 5, Mех 14802: 3/4, Бај 14812: 3/4, pisaþnþniE
Mех 1480: 20, Mех 14801: 36, zakoþnþn(q) Бај 1507: 8, прилогу poþ;þteþnþnw Бај 1501: 11, као и у
облицима stolqnþnþiaa Сул 1520–15663: 21, stoþlþnþnþiaa Сул 1520–15663: 23, sxtoþlþnþnþia Сул
1520–1566: 20.
Удвајање консонанта ; забележено је у усамљеном примеру dobroveþ;þ;anoþmþ(q) Mех
1465: 2. У примеру issekli Мур 1430 16, удвајање графеме s највероватније је мотивисано
психолошком границом у датој речи, јер након асимилације по звучности није дошло до
губљења консонанта. У изолованом примеру забележено је и удвајање графеме t: desþtþti
Сел 1513: 11.
Удвојено m у примерима mMheþmþmeþdþ(q) Mех 14771: 3, mþMþhaþmþmeþtþ(q) Mех 1478: 2,
mþMþhaþmþmetx Mех 14781: 2, mþMþhaþmþmjtx Mех 14783: 2, mþMþhammetx Mех 14784: 2 представља
утицај оригиналне графије (тур. Muhammed, ар. Muhammӓd).
5. ИНТЕРПУНКЦИЈА. Према употреби интерпункцијских знакова, писма турских
султана могу се поделити у три групе:
(а) писма у којима је забележена стара интерпункција са тачком на средини реда;
(б) писма у којима је забележено присуство како старе интерпункције са тачком на
средини реда тако и нове интерпункције са тачком на дну реда и запетама;
(в) писма у којима су забележене само запете;
(г) писма у којима нема забележених интерпункцијских знакова.
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Стара интерпункција забележена је у укупно тридесет девет писама (Мур 14301,
Mех 1458, Mех 1459, Mех 1463, Mех 14682, Mех 1471, Mех 1472, Mех 14751, Mех 1476,
Mех 14761, Mех 1477, Mех 14771, Mех 14772, Mех 14784, Mех 14792, Mех 14793, Mех 1480,
Mех 14803, Mех 1481, Бај 14812, Бај 14863, Бај 14892, Бај 1493, Бај 14931, Бај 1495, Бај
14951, Бај 1499, Бај 14991, Бај 1500, Бај 1501, Бај 1502, Бај 1481–15121, Бај 1481–15122, Бај
1481–15123, Бај 1481–1512, Сул 1520–15661, Сул 1520–15662, Сул 1520–15663, Сул 1520–
15664).
У највећем броју писама присутне су и стара и нова интерпункција (Мур 1430, Мур
1431, Mех 1453–1463, Mех 1465, Mех 1466, Mех 1468, Mех 14681, Mех 1469, Mех 14711,
Mех 14712, Mех 1472, Mех 1474, Mех 14741, Mех 14781, Mех 14783, Mех 14782, Mех 14785,
Mех 1479, Mех 14791, Mех 14801, Бај 1481, Бај 14811, Бај 1481–1482, Бај 1482, Бај 14821,
Бај 1483, Бај 1484, Бај 14841, Бај 1485, Бај 14851, Бај 14852, Бај 1486, Бај 14861, Бај 14862,
Бај 1487, Бај 1488, Бај 14881, Бај 1489, Бај 14891, Бај 14893, Бај 1492, Бај 14952, Бај 1496,
Бај 1497, Бај 1498, Бај 14992, Бај 15011, Бај 1503, Бај 1507, Бај 1510, Бај 1481–15124, Сел
1513, Сел 1514, Сел 1516, Сел 1517, Сел 1512–1520, Сул 1525), уз напомену да степен
заступљености старе и нове интерпункције није подједнак па је у свим писмима
заступљенија стара интерпункција.
У писмима Mех 14713, Mех 1478, Бај 14971, Сул 1517, Сул 1520–15661, Сул 1520–
1566, Сул 1520–15665, Сул 1520–15666 интерпункцијски знаци нису забележени, док су у
писму Mех 1475 присутне само запете.
Запете су забележене и у писмима Mех 1471, Mех 14711, Mех 1475, Mех 14761, Mех
14793, Бај 1482, Бај 14862, док су два знака слична наводницима на почетку писама
присутна у Бај 1507, Бај 1510, Бај 1481–1512, Бај 1481–15121, Бај 1481–15122, Бај 1481–
15123, Бај 1481–15124, Сул 1525, Сул 1520–1566, Сул 1520–15661, Сул 1520–15663, Сул
1520–15664, Сул 1520–15665, Сул 1520–15666. Како је истакнуто у Nakaš 2010, овакав знак
је веома сличан крсту који се налазио на почетку повеља насталих у Босни, а који је
заправо представљао замену за „invokaciju ’U ime Boga’” (2010: 97). С друге стране пак,
могао је представљати и ,,dva arapska slova r, što bi moglo simbolizirati islamsku invokaciju
koja je uvijek praćena Božijim imenima Rahman i Rahim” (Nakaš 2010: 97).
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Од осталих интерпункцијских знакова који се по традицији бележе (уп. Ђорђић
1991: 182‒183) присутне су две тачке у писмима Mех 14761, Бај 1481, Бај 1498, Бај 1486,
Бај 14862, а две тачке са водоравном линијом са десне стране појављују се на крају у Мур
1431 и Mех 1458. Три тачке употребљене самостално 4 потврђене су на почетку писма
Мур 1431.
За разлику од стања забележеног у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић
2011: 104) и повељама и писмима Деспотовине (уп. Поломац 2016: 159‒160), где
преовладава новија интерпункција, и у нашој грађи забележена је употреба тачке на дну
реда и запете, али је ипак потврђено далеко веће присуство старе интерпункције.
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III. ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ
III.1. ФОНЕТСКЕ И ФОНОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
1. ВОКАЛИЗАМ
1.1. ГЛАСОВНА ВРЕДНОСТ ГРАФЕМЕ ЈАТ
1.1.1. ПИСАРСКА

КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА

МУРАТА II. На основу истраживања

проведеног у Лутовац 2013, поуздани примери екавске замене старосрп. вокала јат у
писарској канцеларији султана Мурата II забележени су у двама документима (наводимо
по један пример ради илустрације): neste Мур 1430: 17 (2. л. мн. през.), re;i Мур 1431: 14
(акуз. мн.). О екавизму ових двају писама сведоче и примери са графемом y у
неетимолошкој позицији, који су наведени у поглављу II.1. т. 2.2.
Овој писарској канцеларији припада и писмо у коме се, поред екавских облика
(примери под а), бележе и примери са (и)јекавском (примери под б) односно икавском
заменом (примери под в) овог вокала:
(а) zapovedME 3, povelenEþmþ%q& 4, trqgovceþhþ%q& 14, 37 (лок. мн.), sveþhþ%q& 14 (лок. мн.),
drMzeþhþ%q& 16 (лок. мн.), hote 1723, povelenE 17, 41, sveþhþ%q& 23 (ген. мн.), zapadnehq 26 (ген.
мн.), isto;neþhþ(q) 27 (ген. мн.), arqbanaseþhþ%q& 28 (ген. мн.), svehq 29 (лок. мн.), zapovednM
31, gode 35;
(б) sMsiedq 12, 19, smie (3. л. јд. през.) 19, 33, gnEvq 39; (в) nistþyþ (2. л. мн. през.)
12 и timq (инстр. јд.) 40.
На посредну екавску замену у писму Мур 14301 могу указати примери trqgovceþhþ%q&
14, 37 и drMzeþhþ%q& 16 (лок. мн.), у којима се препознаје аналошки наставак -ех (< -yhx).
Примери nistþyþ 12 и timq 40 специфични су по томе што се у њима може огледати
аналошко ширење вокала и на месту некадашњег вокала ě, будући да је наставак у облику
timq настао по угледу на наставак меких основа, док се у облику nistþyþ препознаје
Овај облик припада категорији примера који у одређеном реченичном контексту добијају
могућност двојаке интерпретације па се не могу сматрати поузданим екавизмима (уп. Драгин 2007: 218). У
одређеним реченичним контекстима облици номинатива једнине мушкога рода активног партиципа
презента у неодређеном виду могу се појавити у функцији самосталног предиката, па се наведене форме
могу протумачити и као аористи. У том случају се не може искључити могућност графијског угледања
облика партиципа презента актива мушкога рода на глаголе код којих је друго и треће лице једнине аориста
имало наставак -е (уп. Драгин 2007: 218).
23
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промена ěј > иј (извршена у облику 3. л. јд. през. није, а аналошки пренета у облик нисте),
а овакви морфолошки икавизми карактеристика су говора шумадијско-војвођанске
дијалекатске зоне (уп. Реметић 1985: 90, 93; Ивић 2001: 94, 95, 102). Да ови примери не
могу са сигурношћу говорити о икавској замени старосрп. вокала јат, сведочи не само
њихова потврда на шумадијско-војвођанском терену већ и ситуација у говорима
херцеговачко-крајишког дијалекатског подручја, у којима се у примерима овога типа
углавном препознају једносложна или двосложна замена (уп. Петровић 1973: 219, 221;
Петровић 1978: 54; Пижурица 1981: 38; Ивић 2001: 177). Са друге стране, примери sMsiedq
12, 19, smie (3. л. јд. през.) 19, 33 и gnEvq 39 могу упућивати на говоре херцеговачкокрајишке дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 175‒208; Ивић 2009: 17‒38; Окука 2008:
56‒128; Дешић 1976: 104, 108).
1.1.2. ПИСАРСКА

КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА

МЕХМЕДА II. Доследна екавска замена

старосрп. вокала јат одликује и највећи број докумената султана Мехмеда II (укупно њих
32), а илустрације ради навешћемо само по један пример из сваког писма:
verovahmo Мех 1459: 12; gneþvþ(q) Мех 1463: 8; w mire Мех 1453–1463: 7 (лок. јд.);
neste (2. л. мн. през.) Мех 1466: 18; nj Мех 14682: 14 (3. л. јд. през.); zapwvþeþda (3. л. јд.
през.) Мех 1471: 8/9; pþrþqveþmþ(q) (дат. јд. м. р.) Мех 14711: 8; meseca Мех 14713: 12;
gnjþvþ(q) Мех 1472: 19; vedomo Мех 1474: 6; razdeli (3. л. јд. парт. перф. м. р.) Мех
14741: 15; mþMþdþrþjmq Мех 1475: 2 (дат. јд. м. р.); leto Мех 14751: 13; veþrþni Мех 1476:
17; mMdþrþemq Мех 14761: 3 (дат. јд. м. р.); M ade Мех 1477: 27 (лок. јд.); slMze Мех 14771:
19 (дат. јд.); ;wveka Мех 14772: 11; neste (2. л. мн. през.) Мех 1478: 19; vjþdeþti Мех
14781: 5; vreþmeþ Мех 14782: 19; napreþdþ(q) Мех 14783: 20; nesþMþ (3. л. мн. през.) Мех
14784: 16; razþMþme (3. л. јд. през.) Мех 14785: 10; vedomo Мех 1479: 6; zapovedao (3. л. јд.
парт. перф. м. р.) Мех 14791: 10; veþrþni Мех 14792: 21; vreme Мех 14793: 53; meseca Мех
1480: 10; zapoveþsþtx Мех 14801: 8; vedomo Мех 14802: 5; veþrþne Мех 14803: 5.
Овој групи докумената придодајемо и шест писама у којима се, поред већег броја
екавских облика јављају и примери са (и)јекавским односно икавским рефлексима:
Мех 1458: veruite 13/14 према nistþyþ 12;
Мех 1468: zapovjþsþtx 5, {þoþ gwde 6, M bwsne 7 (лок. јд.), srebrxneh%q& i wloveneh%q& mestx 7
(ген. мн.), gvwzdeneh%q& 7 (ген. мн.), nikole 9/10, 12 (дат. јд.), cena 14, na poþrþte
16/17, wsveþnþ(q) 28, vedjtJ 28/29, na porte 29 (лок. јд.), nestj 37 (2. л. мн. през.),
njkoEga 37 према niE 25x2;
Мех 1469: zapovedamx 3, vedeti 3, na portj 10/11 (лок. јд.), zapovestx 12, potrebM 14, verMe
17, meþsþeca 17 према za istinM prIþehþ%q& meþsþeca 17/18;
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Мех 14712: ve{do}mo 5/6, veþrþnoga 7, na poþrþte (лок. јд.) 9, 29, vedomo 12, zapoveþsþti 14,
z{apo}veþsþti 15/16, zapoveda 22, gde gwde 23 према nEsM 13.
Мех 14782: dMbrwva;cem(q) 3 (дат. мн. м. р.), zapovjstx 6, zlateþhþ(q) 10, 16 (ген. мн. м. р.),
zþlþatjþhþ(q) 18 (ген. мн. м. р.), vreþmeþ 19, napreþdaþ 20, ljto 23 према ne;imx 21
(инстр. јд.).
Примери nistþyþ Мех 1458: 12; niE Мех 1468: 25x2 и ne;imx Мех 14782: 21 (инстр.
јд.) не могу поуздано сведочити о икавској замени старосрп. вокала јат, будући да могу
указивати и на икавизме шумадијско-војвођанског типа (уп. Пижурица 1981: 38; Ивић
2001: 177). С друге стране, на посредну екавску замену у овим документима посебно могу
упутити: (а) облици дат. и лок. једнине им. ж. р. некадашње тврде промене ‒ M bwsne Мех
1468: 7 (лок. јд.), nikole Мех 1468: 9/10, 12 (дат. јд.), na poþrþte Мех 1468:16/17, na porte Мех
1468: 29 (лок. јд.); na portj Мех 1469: 10/11 (лок. јд.); na poþrþte (лок. јд.) 9, 29, који су
карактеристични за екавски део штокавског терена будући да се јављају у говорима
косовско-ресавске и призренско-јужноморавске зоне (уп. Ивић 2001: 137; Букумирић
2008: 208; Пецо‒Милановић 1968: 323; Јовић 1968: 99; Симић 1972: 288; Павловић 1939:
165; Реметић 1996: 469); (б) одрични облик гл. јесам: nestj 37 (2. л. мн. през.) (уп. Ивић
2009: 167), као и потврде са бележењем овог старосрп. вокала у неетимолошким
позицијама (о овим примерима више у одељку II.1. т. 2.2.).
Као потпуно изоловано стоји веома кратко писмо Мех 1481, у коме су потврђена
само два икавизма шумадијско-војвођанског типа: tiþmþ(q) 6 (лок. јд.), tim%q& 7 (инстр. јд.),
док су, са друге стране, у двама писмима султана Мурата II потврђена и два примера са
(и)јекавским рефлексима: prIþehþ%q& Мех 1469: 17/18 и nEsM Мех 14712: 13, који су, како
показује савремена дијалекатска ситуација, карактеристични за говоре херцеговачкокрајишког типа (Ивић 2001: 177; Дешић 1972: 103).
1.1.3. ПИСАРСКА КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА БАЈАЗИТА II. Као и у двема претходним, и у
канцеларији Бајзита II у највећем броју докумената (укупно 39) потврђени су само
примери са екавском заменом јата:
zapoveþsþtx Бај 14811: 11; vedomþoþ Бај 14812: 3; veþrþnwþsþtq Бај 1481–1482: 14/15; M
riþzþnice (лок. јд.) Бај 1482: 13; gnevq Бај 14821: 26/27; zapoveþsþtx Бај 1483: 7; leto Бај
1484: 13; zapovedaþsþmo (1. л. мн. аор.) Бај 14841: 28; neste (2. л. мн. през.) Бај 14851: 20;
þrþe;x Бај 14852: 17; mene Бај 1486: 20 (дат. јд.); verMEtj (2. л. мн. през.) Бај 14862: 17/18;
presveþtþli Бај 14863: 3; veþrþnomM Бај 1487: 3; vedomþoþ Бај 1488: 4; nesM (3. л. јд. през.) Бај
14881: 11; veþrþnwþsþtq Бај 1489: 20/21; zapoveþsþti Бај 14891: 18; M knige Бај 14893: 25
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(лок. јд.); napredx Бај 1492: 14; nee (3. л. јд. през.) Бај 14931: 16; vþrþemenj Бај 1485: 4;
verne Бај 1493: 8; razþMþmeþteþ (2. л. мн. през.) Бај 14951: 21; sveta Бај 14952: 8; vedomþoþ Бај
1496: 5; neste (2. л. мн. през.) Бај 1497: 15; zapoveþsþti Бај 14971: 19; trxgovceþhþ(q) (лок.
мн.) Бај 1498: 12; besede Бај 1499: 13; videþvþ(q) Бај 14991: 10; lepo Бај 1500: 16; veka Бај
1501: 19; lepo Бај 15011: 25; preko Бај 1502: 13; belegoþmþ(q) Бај 1503: 21; celivanJ} Бај
1507: 27; vreme Бај 1481–15122: 10; vedomo Бај 1481–15123: 7/8.
У осталих осам докумената писарске канцеларије султана Бајазита II, уз
преовлађујући екавизам, појављују се усамљени примери са (и)јекавским или икавским
рефлексима овог вокала. Примери се наводе у целини:
Бај 1481: pryþsþveþtþloga 2, veþrþno 4, 71, vxseþmþ%q& 4, 14 (инстр. јд.), celeþmþ%q& 4,
veþrþni 7, 33, 62, videþvþ%q& 11, vremeþnþ%q& 11, zapoveþsþti 15, nekoE 16/17, ;oveþkþ%q& 20, meþsþto 23,
40, preþsþveþtþloga 26, benetxþ;þkeþhþ%q& 28, 29, 31, 62 (ген. мн. м. р.), dve tisMke 29, 31,
aþrþbanaseþhþ%q& 38 (лок. мн.), þsþveþhþ%q& 38 (лок. мн.), gde 40, 42, 43, dve 41, koi gwde 45,
poveleniE 46, dMbroþvþ;aneþhþ%q& 51 (лок. мн.), predaþsþtx 51, iþsþtoþ;þneþmþ(q) 53 (инстр. јд.),
zapaþdþneþmþ%q& 53 (инстр. јд.), koE gwde 56, gwdeþrþ%q& 57, ;l(o)veþkþ(q) 58, ;l(o)veþkþa 59,
pþrþxveþmþ%q& 62 (лок. јд.), preþsþveþtþlwþsþti 63, meseca 63, 75, iþsþpovedMEmþoþ 68, verMEmo 68/69,
verM 69, preþsþveþtþlomþMþ 71, leta 72, 76, obetovani] 73, veka 74, leto 75 према nekiþmþ%q& 52
(инстр. јд.);
Бај 14861: dMbqrwvx;qkeþmþq 3 (дат. мн.), vreþmþenj 4/5, be[e 8 (3. л. јд.
имперфекта), verMvane 12, sveþdþw;i[e 13 (3. л. мн. аориста), viþdþevq[i 13, zapoveþdþahq 15,
{o goþdþj 21, razqdeli 26, dele 26, ;lovekþMþ 27, deþlþx 29, delþMþ 30, ne 31, 34, 35 (3. л. јд.
през.), dwþbþqreþhþq 32 (ген. мн.), veþrþMvaneþhþq 32 (ген. мн.), zapoveþdþe 35, veþrþqnwsþtþi 37,
zapoþvþedq 37, dve tisMke 40, 44, re;q 42, ;loveka 42, 43, verMEte 46, zapoveþdþi 47/48, gnevq 49
према niE 35;
Бај 14892: veþrþniþmþ%q& 2, vedomo 5, be 6 (3. л. јд. имперф.), vedomo 5, veþrþnwþsþt(q) 5,
teþmþ%q& 13 (инстр. јд.), neE 17 (3. л. јд. през.), veþrþnwþsþtq 19/20, M riþzþnice 23 (лок. јд.),
meseca 24 према niþsþte 13;
Бај 1495: ineþmþ(q) 3 (дат. мн.), mnozeþmþ(q) 3 (дат. мн.), vedomþoþ 5, letw 6,
zaþpoþvest(q) 10, zþlþateþhþ(q) 17 (ген. мн.), dþMþbrþoþvaþ;þkeþmþ(q) 22 (инстр. мн.), zapþoþveþst(q)þ
25, dþMþbrwva;cem(q) 26 (дат. мн.) према nþJþsþMþ 24 (3. л. мн. през.);
Бај 14992: vseþmþ(q) 2 (дат. мн.), ineþmþ(q) 3 (дат. мн.), dMbrov;xceþmþ(q) 4, 7 (дат.
мн.), zapoveþsþti 7, zapoveþsþtx 8, temei 8 (лок. јд.), cenM 10x2, neþsþte 17 (2. л. мн. през.),
hoteli 19, neste 20 (2. л. мн. през.), ne{o 20, reþ;þ(q) 21, zapovestx 21 (акуз. јд.), po zapovesti
22, 30, 38 (лок. јд.), preko 23, zapoveþsþti 23 (ген. јд.), ne{o 23, reþ;þ(q) 24, zapoveþsþt%q& 24,
doþkþle gode 25, zapovestJ 27, vreme 30, dobreþhþ(q) 35 (ген. мн.), razdelite 36, deþlþ(q) 37, nekoe
39, zapoveþsþtq 40, meseca 41, leto 42 према niþsþte 18 (2. л. јд. през.);
Бај 1510: vsemx 2 (дат. мн.), primorskemx 3 (дат. мн.), karamaþnþskemx 3 (дат. мн.),
natoliþsþkeþmþ(q) 3 (дат. мн.), romanskeþmþ(q) 4 (дат. мн.), mnozeþmþ(q) 4 (дат. мн.), bneta;kehx
12 (ген. мн.), leto 18 према miseca 12, miþsþto 18;
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Бај 1481–1512: dMbrova;cemþqþ 4 (дат. мн.), vedomo 5, be[e 8 (3. л. јд. имперфекта),
M naJse 12 (лок. јд.), sveþhþ(q) 15 (ген. мн.), meþsþtM 17, sqveþmþ(q) 19 (инстр. јд.), zapovþeþstJþ}þ
19, re;eþnþnM 20, reþ;þ(q) 21, wveþmþ(q) 21 (лок. јд.), novemq 21, zapoveþsþtiþ}þ 22, prqva[neþmþ(q)
22 (лок. јд.), ne{o 24, verovatJ 25, verovati 27, re;(q) 27, wvemx 27 (дат. јд.), neþsþte 29 (2. л.
мн. през.), meseca 29 према nEsþMþtx 14, nEþkþ(e) 25, vsimq 2 (дат. мн.) према nikeþtþ(q) 27.
Бај 1481–15121: vseþmþ(q) 2 (дат. мн.), ineþmþ%q& 4 (дат. мн.), dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6 (дат.
мн.), vedomþoþ 7, po þsþlMze 8 (лок. јд.), na poþrþte 9 (лок. јд.), re;i 10, lepw 10, verMe 14,
zapovedaþtþ(q) 15, vseþhþ(q) 16 (ген. мн.), tehi 16 (ген. мн.), zapaþdþneþhþ(q) 17 (ген. мн.), koi
gode 17, meseca 20 према va[iþmþ(q) 8 (лок. мн.);
Бај 1481–15124: dMbrovaþ;þceþmþ(q) 6 (дат. мн.), vedomo 8, kadineþmþ(q) 9 (лок. јд.),
em{in}oveþhþ(q) 10 (ген. мн.), dve 11, jminoveþhþ(q) 13 (ген. мн.), zapovedeþhþ(q) 15, zapovestx
16, meseca 21 према vsiþmþ(q) 2 (дат. мн.), iniþmþ(q) 4 (дат. мн.).
У усамљеним примерима nekiþmþ%q& Бај 1481: 52 (инстр. јд.), niE Бај 14861: 35, niþsþte
Бај 14892: 13, nþJþsþMþ Бај 1495: 24 (3. л. мн. през.), niþsþte Бај 14992: (2. л. јд. през.), va[iþmþ(q)
Бај 1481–15121: 8 (лок. мн.), vsiþmþ(q) Бај 1481–15124: 2 (дат. мн.), iniþmþ(q) Бај 1481–15124: 4
(дат. мн.), vsimq Бај 1481–1512: 2 (дат. мн.), препознају се икавизми шумадијсковојвођанског типа (уп. Пижурица 1981: 38; Ивић 2001: 177), а да анализирана грађа
потврђује екавску замену старосрп. вокала јат и у осталим документима султана Бајазита
II показују не само примери са бележењем овога вокала у неетимолошкој позицији (в.
одељак II.1. т. 2.2.), већ и у примерима у којима је екавизам потврђен у морфолошким
категоријама

које

могу

упућивати

на

косовско-ресавске

односно

призренско-

јужноморавске говоре: (а) облици лок. једнине им. ж. р.: M riþzþnice 23 (лок. јд.) Бај 14892:
23, po þsþlMze 8 (лок. јд.), na poþrþte 9 (лок. јд.); (б) одрични облици глагола јесам: neE Бај
14892: 17, neþsþte Бај 14992: 17, Бај 1481–1512: 29, neste Бај 14992: 20 (а у овој категорији
треба посебно издвојити облике ne Бај 14861: 31, 34, 35 (3. л. јд. през.) који се данас јављају
само у говорима призренско-тимочког дијалекатског подручја (уп. Белић 1999: 403,
Реметић 1996: 370, Вукадиновић 11514: 209, Ћирић 11512–1520: 184)); (в) инстр. јд.
заменица и придева некадашње тврде промене: vxseþmþ%q& Бај 1481: 4, 14, celeþmþ%q& Бај 1481:
4, iþsþtoþ;þneþmþ(q) Бај 1481: 53, zapaþdþneþmþ%q& Бај 1481: 53, sqveþmþ(q) Бај 1481–1512: 19 (уп. Ивић
2001: 137; Симић 1972: 355); (г) лок. јд. заменица и придева некадашње тврде промене:
pþrþxveþmþ%q& Бај 1481: 62 (лок. јд.), seþmþq Бај 1486: 4 (лок. јд.), novemq Бај 1481–1512: 21 (лок.
јд.), wveþmþ(q) Бај 1481–1512: 21 (лок. јд.) (уп. Ивић 2001: 137; Јовић 1968: 109).
У писму Бај 1481–1512 појављују се облици nEsþMþtx 14 и nikeþtþ(q) 27,
карактеристични за херцеговачко-крајишку дијалекатску зону, а посебно за њене
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западније делове (Ивић 2001: 177; Петровић 1973: 75, 82; Петровић 1978: 54, 76;
Далмација 11516: 30;). Облик nEþkþ(e) 25 највероватније је настао аналошким путем према
облицима њесам, њеси, њесу, док се пример nikeþtþ(q) 27 може тумачити као морфолошки
икавизам, настао аналогијом према префиксу ни- из одричног облика гл. јесам, а за замену
вокала е из овог префикса вокалом и овде има и фонетских услова због наредног меког
консонанта.
Као изолован стоји и документ Бај 1510, у коме су примери са икавском заменом
другачији у односу на горенаведене: miseca 12, miþsþto 18. Како је реч о примерима који се
јављају у устаљеној датумској формули на крају документа, не можемо о њима говорити
као о типичним икавским заменама, а у прилог овоме иду и облици у којима су потврђени
екавски рефлекси.
1.1.4. ПИСАРСКА

КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА

СЕЛИМА I. За разлику од докумената

писарских канцеларија султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II, у којима је потврђена
екавска замена старосрп. вокала јат са изолованим облицима икавизама шумадијсковојвођанског типа и усамљеним примерима у којима се препознају (и)јекавски рефлекси,
документа канцеларије султана Селима I у погледу рефлекса старосрп. вокала јат
показују нешто другачију ситуацију. У највећем броју примера у писмима султана Селима
I присутна је (и)јекавска замена овог старосрп. вокала, уз напомену да су ти примери
забележени искључиво у клишеизираној формули адресације:
Сел 1513: vxsiemx 3 (дат. мн.), primorskiemx 3 (дат. мн.), rMmskiemx 3 (дат. мн.),
karamanskiemx 4 (дат. мн.), natolskiemx 4 (дат. мн.), romanskiemx 4 (дат. мн.), Jniemx 5
(дат. мн.), vxsiemx 6 (лок. јд.), re;enniemx 16 (инстр. јд.);
Сел 1514: vqsiemx 3 (дат. мн.), primorskiemx 3 (дат. мн.), rMmskiemx 4 (дат. мн.),
karamanskieþmþ(x) 4 (дат. мн.), romanskiemx 5 (дат. мн.), Jniemx 5 (дат. мн.), vxsieþmþ%x& 6
(лок. јд.);
Сел 1516: vxsiemx 2/3 (дат. мн.), primorskieþmþ(x) 3 (дат. мн.), rMmskieþmþ(x) 3
(дат. мн.), karamaþnþskieþmþ(x) 3/4 (дат. мн.), natoliþsþkiemx 4 (дат. мн.), romanskieþmþ(x) 4
(дат. мн.), perskiemx 4 (дат. мн.), vxsieþmþ(x) 6 (лок. јд.), po;teþnþnieþmþ%x& 8 (инстр. јд.);
Сел 1517: vqsiem 3 (дат. мн.), primorskieþmþ(x) 3 (дат. мн.), rMþmþskiþemþ%x& 3 (дат.
мн.), karamaþnþskieþmþ(x) 3 (дат. мн.), natoliþsþkieþmþ(x) 4 (дат. мн.), romaþnþskiem(x) 4 (дат.
мн.), p(e)rskieþmþ(x) 4 (дат. мн.), aaraþbþskijþmþ(x) 5 (дат. мн.), Jnieþmþ(x) 5 (дат. мн.),
vxsieþmþ(x) 6 (лок. јд.);
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Сел 1512–1520: vxsieþmþ(x) 2 (дат. мн.), primorskiemx 2 (дат. мн.), natoliþsþkiemx 3
(дат. мн.), romaþnþskiemx 3/4 (дат. мн.), perskiemx 4 (дат. мн.), aarapskieþmþ%x& 4 (дат. мн.),
vxsieþmþ(x) 6 (лок. јд.), doþbþrova;kieþmþ(x) 6 (дат. мн.).
Овим (и)јекавским заменама можемо придружити и примере са икавским
рефлексима, за које је, као и за претходно споменуте карактеристично да се јављају у
формули адресације са једне стране: vidomx Сел 1513: 8; Сел 1517: 8; vidoþmþ(x) Сел 1514: 9;
Сел 1516: 7; vidomM Сел 1512–1520: 7; односно у клишеизираном датумском обрасцу, с
друге стране: miseca Сел 1513: 15, 18, Сел 1514: 15, Сел 1516: 14, Сел 1517: 16, Сел 1512–
1520: 12, misto Сел 1513: 19, miþsþto Сел 1514: 17, miþsþtM Сел 1517: 17, Сел 1512–1520: 12.
Поред горенаведених примера, у писарској канцеларији султана Селима I
забележени су и примери у којима се уочава екавска замена старосрп. вокала јат:
Сел 1513: mnozemq 5 (дат. мн.), vreme 8, re;enie 12, letM 14, 15, 20, re;eþnþniþjþ 15, re;enniemx
16;
Сел 1514: mnozemx 5 (дат. мн.), vi[ere;eþnþnie 11, leto 17;
Сел 1516: Jnemx 5 (дат. мн.), mnozemx 5 (дат. мн.), vreme 7, verno 12;
Сел 1517: mnozeþmþ(x) 5 (дат. мн.), vreme 9, verMete 15, letM 17;
Сел 1512–1520: vxseþmþ%x& 4 (дат. мн.), Jnemx 4 (дат. мн.), mnozeþmþ(x) 4 (дат. мн.), vreme
8.
Велики значај за закључак о посредном екавизму у овим писмима имају
морфолошки екавизми који припадају категорији дат. мн. заменичко-придевске промене:
mnozemq Сел 1513: 5; Сел 1514: 5; Сел 1516: 5; Сел 1517: mnozeþmþ(x) Сел 1517: 5; vxseþmþ%x&
Сел 1512–1520: 4, Jnemx Сел 1512–1520: 4, mnozeþmþ(x) Сел 1512–1520: 4, који се бележе у
говорима косовско-ресавске и призренско-јужноморавске дијалекатске зоне (уп. Ивић
2001: 137; Реметић 1996: 496), а овакав став може допунити и чињеница да је „икавизација
у средњовјековној босанској држави представљала само општи писарски манир који је био
распрострањен током XIV и XV века” (Самарџић 2009: 343), а како се у овој писарској
канцеларији (и)јекавски односно икавски рефлекси препознају само у уводном и
завршном делу докумената за које су карактеристичне својевсне окамењене формуле,
намеће се претпоставка о икавизму као писарском маниру, будући да се и у повељама из
Херцеговине икавизам објашњава као „utjecaj jezičkog manira visokog plemstva” (Nakaš
2010: 153), а у вези са тим „sačuvan je samo u tragovima kao leksički ikavizam” (Nakaš 2010:
153).
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1.1.5. ПИСАРСКА КАНЦЕЛАРИЈА СУЛТАНА СУЛЕЈМАНА I. Документа султана Сулејмана
I, која представљају скупину хронолошки најмлађих докумената у читавом опусу Портине
канцеларије, у вези са рефлексима стсрп. вокала јат разликују се од свих претходно
наведених докумената.
У највећем броју писама у писарској канцеларији султана Сулејмана I потврђени су
екавски рефлекси старосрп. вокала јат, уз усамљене примере са (и)јекавским односно
икавским заменама:
Сул 1517: sveþmþq 3 (дат. мн. ж. р.), njkoi 6, njkoga 6, ;ovjka 6, ne{o 13, mjsjca 18,
mjstM 18, leto 19 према isto;nijmq 4 (дат. мн. ж. р.), zapadqnijmq 4 (дат. мн. ж. р.),
dMbrova;kijmq 5 (инстр. јд. ж. р.), promijni 8 (3. л. јд.), vrijdqni 13, zapovijdamq 15, 18;
Сул 1525: iineþmþ%x& 6 (дат. мн. ж. р.), vaaseþmþ%q& 7 (лок.јд.), po;teþnþneþmþ%q& 7 (дат.
јд.), zaapoveþsþtnþJþ 10, vremenaþhþ%q& 11 (ген. мн.), siieþhþ%q& 11 (ген. мн. с. р.), vremena 11,
poþrþte 12, vaaseþmþ%q& 14 (дат. мн. ж. р.), po;tþeþneþmþ%q& 14/15 (дат. мн. ж. р.),
iizbraaþnþnemii 15 (дат. мн. ж. р.), M riizniicj 17 (лок. јд.), meþsþ%e&caa 21 према
priimoþrþskiieþmþ%q& 2/3 (дат. мн. ж. р.), rþMþmskiieþmþ%q& 3 (дат. мн. ж. р.), kaaramaþnþskiiem%q&
3 (дат. мн. ж. р.), naatoliiþsþkiiem%q& 3 (дат. мн. ж. р.), romaaniiskiieþmþ%q& 4 (дат. мн. ж.
р.), perskiieþmþ%q& 4 (дат. мн. ж. р.), stoþlþniinee 22 (лок. јд.) према mnoziþmþ%q& (дат. мн.) 6;
Сул 1520–15661: vaþsþeþmþq 2, 6 (дат. мн. ж. р.), þiþneþmþx 4 (дат. мн. ж. р.),
mþnþoþzþeeþmþx 4 (дат. мн. ж. р.), vaþsþeþmþx 5 (лок. јд. м. р.), po;þtþeþnþneeþmþx 5 (дат. мн. ж. р.),
vedoþmMþ 7, vreme 8, vaþsþeþmþq 10 (лок. јд.), re;eþnþxni 12, re;eþnþni 12, na porxte 12 (лок. јд.),
meseca 16, mesto 16 према primorþsþkieþmþx 2/3 (дат. мн. ж. р.), rM(m)skieeþmþx 3 (дат. мн. ж.
р.), karamaþnþskieeþmþx 3 (дат. мн. ж. р.), þnþatoþlþiskieeþmþx 3 (дат. мн. ж. р.),
roþmþaniþsþkieeþmþq 4 (дат. мн. ж. р.), þpþerþsþkieeþmþx 4 (дат. мн. ж. р.);
Сул 1520–15663: þvþieliþkþeeþhþ(q) 2 (ген. мн. м. р.), vaþsþjþmþ%q& 2 (дат. мн. ж. р.),
iiþnþeþmþx 4 (дат. мн. ж. р.), vaþsþeþmþq 5 (лок. јд.), po;þtþjþnþneþmþq 5 (дат. јд.), na porþtþe 10
(лок. јд.), mesecaa 13, 20, celiþvþali 16, mee%s&þtþo 21 према priþmþorþsþkiieemq 2 (дат. мн. ж.
р.), þkþaramaþnþskiejþmþ(q) 3 (дат. мн. ж. р.), þrþMþmsþkieem(q) 3 (дат. мн. ж. р.),
naþtþoþlþiþsþkieem(q) 3 (дат. мн. ж. р.), þrþoþmþanþiþiþsþkijjþmþ(q) 3 (дат. мн. ж. р.), peþrsþkieeþmþq
3/4 (дат. мн. ж. р.), aaraþpþskieeþmþ(q) 4 (дат. мн. ж. р.), vaviþlþenþsþkieeþmþ(q) 4 (дат. мн. ж.
р.), þvþeseþlþieeþhþq 6 (ген. мн.), sieþhþq 8 (лок. мн.), према viþdþoeeþmþM 7 према mnoþzþiþmþ(q)
(дат. мн.) 4, vriþmþenaþhþ(q) (лок. мн.) 8;
Сул 1520–15665: vaþsþeþmþ%q& 2 (дат. мн. ж. р.), meþsþtM 4, iiþnþeþmþ(q) 3 (дат. мн. ж.
р.), vaþsþeþmþx 7 (дат. мн. м. р.), plemeþnþiþtþeþmþx 7 (дат. јд.), vaþsþeþmþ(q) 7 (лок. јд.), veþdþomo 9,
MM riþzþnice 13 (лок. јд.), stareþmþ(q) 14 (инстр. јд. м. р.), meseca 17, mesþtoþ 17 према
þrþMþsþkieeþmþ(q) 3 (дат. мн. ж. р.), þkþaramaþnsþkieeþmþq 3 (дат. мн. ж. р.), þnþaþtþoþlþiþsþ(k)ieem(q)
3 (дат. мн. ж. р.), þrþoþmþaniþsþkieeþmþq 3 (дат. мн. ж. р.), þpþerþsþkieeþmþ(q) 4 (дат. мн. ж. р.),
dMþbþroþvþniþ;þkieeþmþ(q) 8 (дат. мн.), vrijdqni 13, zapovijdamq 15, 18 према dvi tiþsþMki 10;
Сул 1520–15666: þMþrMmxþsþkjjþmþq 3 (дат. мн. ж. р.), iiþnþeþmþx 6 (дат. мн. ж. р.),
veþdomMþ 9, fiþlþoriþnþehx 11 (ген. мн.), verqnjþhþq 13 (лок. мн.), sþmþtarjþmþq 16, naa porqþtþe 17
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(лок. јд.), MM þpþorqþtþe 18 (лок. јд.), meþsþqto 22 према priþmþorþsþkijjþmþx 3 (дат. мн. ж. р.),
þkþaraþmþanþqþskieeþmþx 3/4 (дат. мн. ж. р.), þnþatoþlþiþsþkieeþmþx 4 (дат. мн. ж. р.),
roþmþaniþsþkieeþmþq 4 (дат. мн. ж. р.), þpþerþsþkieeþmþq 3 (дат. мн. ж. р.), vaþsþijjþmþx 7 (лок. јд.),
po;þtþeþnþnijjþmþq 7 (дат. мн. ж. р.) према vaþsþiþmxþ (инстр. јд.) 8, misecae 20.
Овој групи писама можемо придодати и документ Сул 1520–15664, у коме се поред
екавских замена овога вокала: vxsem%q& 2/3 (дат. мн. ж. р.), svem%q& 4 (дат. мн. ж. р.), Jneþmþ(q) 4
(дат. мн. ж. р.), mnozeþmþx 4 (дат. мн. ж. р.), vasemx 5 (дат. јд.), vreme 8, vernimx 8/9, verni 11, ne
13, meþsþto 14, у датумској формули потврђују и два икавизма: miseca Сул 1520–15664: 12 и
miþsþto Сул 1520–15664: 15.
Насупрот претходно наведеним, у писму Сул 1520–1566 потврђени су искључиво
екавски рефлекси вокала јат: priþmþorþsþkeþmþx 3 (дат. мн. ж. р.), rMþmþskeþmþq 3 (дат. мн. ж. р.),
karaþmþa(n)skeþmþx 3 (дат. мн. ж. р.), naþtþoliþsþkeþmþx 3 (дат. мн. ж. р.), roþmþaniþsþkeþmþ(q) 3 (дат. мн.
ж. р.), perþsþkeþmþq 3 (дат. мн. ж. р.), þJþnneþmþx 4 (дат. мн. ж. р.), mnoþzþem(q) 4 (дат. мн. ж. р.),
poþ;þteþnþneþmþ(q) (дат. јд. м. р.), vaþsþemq 5 (лок. јд.), vaþsþemq 6 (дат. мн.), hereþtþiþsþanxe 7, vedomo 7, na
porte 10 (лок. јд.), M riþzþqnice 11 (лок. јд.), c%a&rskemq 11 (инстр. јд. м. р.), zapoveþdþamq 18, meseca
18, mesto 19, док се у писму Сул 1520–15662 бележе само (и)јекавски рефлекси: vxsiþmþ(q) 2
(дат. мн. ж. р.), primorskieþmþ(q) (дат. мн. ж. р.), natoliþsþkieþmþ(q) 2 (дат. мн. ж. р.),
romaþnþskieþmþ(q) 3 (дат. мн. ж. р.), peþrþskieþmþ(q) 3 (дат. мн. ж. р.), aaraþpþskieþmþ(q) 3/4 (дат. мн. ж.
р.), vþxþsieþmþ(q) 3 (дат. мн. ж. р.), vxsieþmþ(q) 5 (лок. јд.), doþbþrovaþ;þkieþmþ(q) 6 (дат. мн. м. р.), уз
усамљене примере vreme 8, meseca 15, vxsiþmþ(q) (дат. мн.) 2, misto 16, у којима се могу
препознати клишеизиране форме.
На основу представљене грађе може се закључити да је, као и у писарској
канцеларији султана Селима I, и овде највећи број примера са (и)јекавским рефлексима
смештен у уводну формулу адресације, а клишеизираним формама могу се овде додати
углавном и примери са икавским рефлексима, будући да они припадају или датумској
формули или формули адресације. Изузетке у овом погледу представљају једино писма
Сул 1517 и Сул 1520–15665, у којима се (и)јекавски рефлекси бележе у изолованом броју
примера изван ових категорија: promijni Сул 1517: 8 (3. л. јд.), vrijdqni Сул 1517: 13,
zapovijdamq Сул 1517: 15, 18, vrijdqni Сул 1517: 13, zapovijdamq Сул 1517: 15, 18.
На посредне екавизме у писмима са потврђеним (и)јекавским рефлексима упућују
примери везани за поједине морфолошке категорије: (а) лок. јд. именица ж. р.: M riizniicj
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Сул 1525: 17; na porþtþe Сул 1520–15663: 10; na porxte Сул 1520–15661: 12; MM riþzþnice Сул
1520–15665: 13; naa porqþtþe Сул 1520–15666: 17, MM þpþorqþtþe Сул 1520–15666: 18; (б) инстр. јд.
заменица и придева некадашње тврде промене: stareþmþ(q) Сул 1520–15665: 14 (инстр. јд. м.
р.); (г) лок. јд. заменица и придева некадашње тврде промене: vaþsþeþmþ(q) Сул 1520–15665: 7,
vaþsþeþmþx Сул 1520–15661: 5; (д) дат. мн. заменичко-придевске промене: sveþmþq Сул 1517: 3,
iineþmþ%x& Сул 1525: 6, vaaseþmþ%q& Сул 1525: 14, po;tþeþneþmþ%q& Сул 1525: 14/15, iizbraaþnþnemii
Сул 1525: 15, vaþsþjþmþ%q& Сул 1520–15663: 2, iiþnþeþmþx Сул 1520–15663: 4, vaþsþeþmþq Сул 1520–
15661: 2, 6, þiþneþmþx Сул 1520–15661: 4, mþnþoþzþeeþmþx Сул 1520–15661: 4, po;þtþeþnþneeþmþx Сул
1520–15661: 5, vaþsþeþmþ%q& Сул 1520–15665: 2, iiþnþeþmþ(q) Сул 1520–15665: 3, vaþsþeþmþx Сул
1520–15665: 7, þMþrMmxþsþkjjþmþq Сул 1520–15666: 3, iiþnþeþmþx Сул 1520–15666: 6, а овакав
наставак карактеристичан је за говоре косовско-ресавске и призренско-јужноморавске
дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 137; Јовић 1968: 109; Симић 1972: 355; Реметић 1996:
469).
1.1.6. ГЛАСОВНА

ВРЕДНОСТ ГРАФЕМЕ Y СА АСПЕКТА ИСТОРИЈСКЕ ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈЕ.

Детаљним истраживањем докумената Портине канцеларије дошли смо до закључка који
не могу оправдати тезу да је екавизам посведочен у овим писмима само писарски манир.
Иако се у студији Nakaš 2010 наводе аргументи у прилог тврдњи да графема e на месту y
није доследни екавизам у документима раних крајишких канцеларија, па у вези с тим и у
документима Портине канцеларије, на коју се крајишничка писма хронолошки надовезују,
наша истраживања докумената Портине канцеларије, а пре свега изразити дијалекатски
екавизми у њима посведочени, као и одсуство категорија издвојених у Nakaš 2010, упућују
на закључак да екавизам није само писарски манир већ инстанца која може упутити на
дијалекатско исходиште писара.
У студији Nakaš 2010 закључци су изведени на основу анализе једног документа из
писарске канцеларије султана Мурата II са образложењем да су у њему најдоследније
заступљене све одлике Портине канцеларије. Аутор овде издваја писмо султана Мурата II
из 1430. године према издању Miklosič 114791, у коме има грешака у рашчитавању24 (уп.
zapadniehq Мур 14301: 26, isto;nieþhþ(q) Мур 14301: 26 ум. zapadnehq Мур 14301: 26, isto;neþhþ(q)
Мур 14301: 26), па се, с обзиром на чињеницу да нису рашчитани према оригиналу,
24

Овде доносимо рашчитане примере према снимку оригиналног документа.
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издвојени примери не уклапају потпуно у тврдњу да је рефлексе вокала јат у дугим
слоговима -ије, а у кратким слоговима -је (уп. Nakaš 2010: 82).
У поменутој студији издвојене су и категорије којима се настоји показати „da
grafija e na mjestu jata u ranim krajišičkim pismima nije odraz stvarnoga dijalekatskog
ekavizma” (Nakaš 2010: 152). Са циљем да дамо потпуно објашњење наводимо и све
категорије издвојене у поменутој студији: (а) „kada pisar ima grafiju ie pomiješanu sa e,
pogotovo ako ie dosledno piše u dugom slogu”; (б) „kada pisar, koji ima e na mestu kratkoga
jata, ima, također, -io < -ěl; (в) „kada pisar alternira e sa ligaturom E, posebno ako to čini u
okviru istoga morfema”; (г) „kada se kod pisara umjesto -yr- pojavljuje -er- (< -ir-) kao rezultat
hiperijekavizma, preciznije rečeno, „hiperdiftongizacije”” (Nakaš 2010: 152‒153).
Како се наше истраживање заснива на документима Портине канцеларије, која по
свом дипломатичком статусу представљају оригиналне текстове и како су у обзир узета
документа свих пет писарских канцеларија, у вези са тврдњом да екавски рефлекси јата не
подразумевају и дијалекатски екавизам, можемо дати следећа образложења: (а) строги
закључци у вези са Портином канцеларијом могу се донети тек након увида у стање свих
докумената, а посебно на основу увида у оригиналне текстове, будући да се у досадашњим
издањима јављају грешке у рашчитавању; (б) ни у једном од анализираних докумената
нису пронађени примери који би се могли подвести под неку од горенаведених категорија
за потврду екавизма као писарског манира; (в) да су у анализираној грађи потврђени
дијалекатски екавизми показују примери са екавским рефлексима старосрп. вокала јат у
морфолошким категоријама својственим екавском делу штокавског језичког простора, а
још уже говорима косовско-ресавске и призренско тимочке дијалекатске зоне.
Од посебног значаја за историјску дијалектологију српског језика јесу примери
екавске замене старосрп. вокала јат у оним категоријама које упућују на екавизам
косовско-ресавског25 и призренско-јужноморавског типа:
а) дат. јд. именица ж. р.: hvale Мех 1466: 3, voEvody Мех 1466: 8, nikole Мех
1468: 9/10, 12, wþpþkine Мех 14682: 3/4, slMze Мех 14771: 19, cþarþicj Бај 14852: 19,
kralice Бај 14852: 19, riþzþnice Бај 1488: 10, Бај 14892: 23, visote Бај 15011: 8, Бај 15011:
26, cþaþrice Бај 14852: 14, cþarþicj Бај 14852: 19, kralice Бај 14852: 19, kþaþdiE Бај 1485: 3,
25
Екавизам који указује на источни део штокавске територије, тачније косовско-ресавску
дијалекатску основу препознаје и Путанец приликом анализе језика рукописа из четворојезичног уџбеника
(речника) за учење страних језика и едукацију писара на Порти (в. Putanec 1990).
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Бај 14992: 6, kadie Бај 1495: 4, Бај 1498: 14, Бај 1502: 16, kMke Бај 15011: 17, zeþmþle Сул
1520–1566: 4 (уп. Ивић 2001: 137; Павловић 1939: 165; Пецо‒Милановић 1968: 323;
Јовић 1968: 99; Симић 1972: 288; Букумирић 2008: 208; Реметић 1996: 469). Овакви
облици јављају се и у документима Деспотовине (уп. Поломац 2016: 167‒168);
б) лок. јд. именица ж. р.: M bwsne Мех 1468: 7, na poþrþte Мех 1468: 16/17, Мех
1468: 29, Мех 14712: 9, 29, Мех 14792: 19, Мех 14793: 11/12, 74, Бај 1484: 5/6, Бај
14991: 15, Бај 1501: 14, 17, Бај 1481–15121: 9, u zemþxþlE Мех 14682: 8/9, na portj Мех
1469: 10/11, M vize Мех 14713: 19, na poþrþtj Мех 1474: 28; Мех 1477: 7, po praþvþde Мех
14741: 16, M ade Мех 1477: 27, na poþrþtþjþ Мех 14793: 54, po heþrþsegwvJnþeþ Бај 1481: 38, po
þsþvjdo;xbj Бај 14852: 15, M knige Бај 14893: 25, Бај 1481–15123: 11, na pþMþle Бај 14951: 9,
po þsþlMze Бај 1481–15121: 8, naa poþrþte Сул 1525: 12, naa porþtþe ССу 1520–15663: 10, naa
porxte Сул 1520–15661: 12, naa porte Сул 1520–1566: 10, naa porqþtþe Сул 1520–15666:
17, MM þpþorqþtþe Сул 1520–15666: 18, M riznice Мех 1479: 13, Мех 14793: 12, Мех 14803:
8, M rizxnice Мех 1480: 9/10, M riþzþnice Бај 14811: 10; Бај 1482: 13, Бај 14841: 13; Бај
1488: 10; Бај 14892: 23, M riþzþnicþeþ Бај 1484: 10, Бај 14841: 15, M kMke Бај 15011: 17, M
riizniicj Сул 1525: 17, M riþzþqnice Сул 1520–1566: 11, MM riþzþnice Сул 1520–15665: 13
(уп. Ивић 2001: 137; Павловић 1939: 165; Букумирић 2008: 208; Пецо‒Милановић
1968: 323; Јовић 1968: 99; Симић 1972: 288; Реметић 1996: 469), а овакви облици
бележе се и у повељама и писмима Деспотовине (уп. Поломац 2016: 167‒168);
в) одрични облици глагола Esmq: nee Мур 1430: 8 (3. л. јд. през.), neste Мур
1430: 17 (2. л. мн. през.), Мех 1466: 18; Мех 14682: 18, Мех 1478: 19, Мех 14785: 13,
Бај 14851: 20, Бај 1497: 15, Бај 14992: 20, nestj Мех 1468: 37 (2. л. мн. през.), njstj
Мех 14784: 12 (2. л. мн. през.), nesþMþ Мех 14784: 16 (3. л. мн. през.), nesM Бај 14881: 11
(3. л. мн. през.), neþsþte Бај 14971: 19, Бај 14992: 17, Бај 1481–1512: 29 (2. л. мн. през.),
neE Бај 14892: 17 (3. л. јд. през.), nee Бај 14931: 16 (2. л. мн. през.), као и они у којим је
дошло до сажимања: nj Мех 14682: 14, ne Мех 1474: 17, Мех 14784: 8, Мех 14791: 14,
Бај 14861: 31, 34, 35, Сул 1520–15664: 13, који су, како показује савремена
дијалекатска ситуација, и данас присутни у говорима призренско-тимочке
дијалекатске зоне (уп. Реметић 1996: 370; Вукадиновић 11514: 209; Ћирић 11512–
1520: 184), а потврђени су и у повељама и писмима Деспотовине (уп. Поломац
2016: 167);
г) дат. јд. личне заменице мене: a þmþenj ne þdaþdo[e Бај 14852: 11, a vi mene da ne
ka/ete Бај 1486: 19/20 (уп. Поломац 2016: 167; Ивић 2009: 167);
д) инстр. јд. заменица и придева некадашње тврде промене: temq Мур 1430:
19, 29,: 53, pMneþmþ%q& Бај 14881: 17, teþmþ%q& Бај 14892: 13, zakoþnþneþmþ(q) Мех 14751: 7/8,
Бај 1492: 11, Бај 1499: 7, Бај 1500: 9, Бај 1501: 10, zakoþnþnjþmþ(q) Мех 14781: 7,
zakþonþnem(q) Бај 1493: 9/10, celeþmþ%q& Бај 1481: 4, pMneþmþ%q& Бај 14881: 17, pþMþlskeþmþ(q) Бај
14951: 16, pþMþlskeþmþ(q) Бај 14951: 16, c%a&rskemq Сул 1520–1566: 11 (савремени
дијалекатски материјал уп. у Ивић 2001: 137);
ђ) лок. јд. заменица и придева некадашње тврде промене: po;xtennemx Мех
1478: 3, seþmþq Бај 1486: 3, pþrþxveþmþ%q& Бај 1481: 62, wveþmþ(q) Бај 1481–1512: 21, wvemx
Бај 1481–1512: 27, teþmþ%q& Бај 14863: 17, novem%q& Бај 1488: 14, novemq Бај 1489: 24,
kadineþmþ(q) Бај 1481–15124: 9, stareþmþ(q) Сул 1520–15665: 13;
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е) дат. мн. заменичко-придевске промене, при чему ћемо, због веома великог
броја забележених примера, овде навести само по један из сваке писарске
канцеларије ради илустрације: vsjþmþ(q) Мех 1472: 1, iþsþtoþ;þnjþmþ(q) Мех 1472: 2,
zapaþdþnjþmþ(q) Мех 1472: 2, dMbrwv;xcjþmþ(q) Мех 1472: 4, vsemx Бај 1510: 2, primorskemx
Бај 1510: 3, karamaþnþskemx Бај 1510: 3, natoliþsþkeþmþ(q) Бај 1510: 3, romanskeþmþ(q) Бај
1510: 4, mnozeþmþ(q) Бај 1510: 4, mnozemq Сел 1513: 5, mþnþoþzþeeþmþx Сул 1520–15661: 4,
po;þtþeþnþneeþmþx Сул 1520–15661: 5 (савремени дијалекатски материјал уп. у Ивић
2001: 137; Јовић 1968: 109; Симић 1972: 355; Реметић 1996: 469);
ж) инстр. мн. заменичко-придевске промене: va[emi Мех 1476: 12, prxvemi
Мех 1476: 28, dMbqrovq;qkeþmþi Бај 14851: 14 (уп. Ивић 2001: 137).
О екавској замени старосрп. вокала јат у писмима Портине канцеларије посредно
сведоче и икавизми шумадијско-војвођанског типа забележени у изолованим примерима у
писарским канцеларијама султана Мехмеда II и Бајзита II: tiþmþ(q) Мех 1481: 6, tim%q& Мех
1481: 7, nekiþmþ%q& Бај 1481: 52 (инстр. јд.), niE Бај 14861: 35, niþsþte Бај 14892: 13, Бај 14992:
18, nþJþsþMþ Бај 1495: 24 (3. л. мн. през.), va[iþmþ(q) Бај 1481–15121: 8 (лок. мн.), vsiþmþ(q) Бај
1481–15124: 2 (дат. мн.), iniþmþ(q) Бај 1481–15124: 4 (дат. мн.), vsimq Бај 1481–1512: 2 (дат.
мн.) (савремени дијалекатски материјал в. у Пижурица 1981: 38; Ивић 2001: 177).
Мали број примера са (и)јекавским рефлексима изван клишеизираних формула
забележених у једном писму султана Мурата II: sMsiedq Мур 14301: 12, 19, smie Мур 14301:
19, 33 и gnEvq Мур 14301: 39, може упутити на херцеговачко-крајишку дијлекатску зону.
Облици nistþyþ Мур 14301: 12 и timq Мур 14301: 40 из истог писма пак затамњују
претпоставку о херцеговачко-крајишком терену, посебно због чињенице што се у њима
може огледати аналошко ширење вокала и на месту некадашњег вокала ě, а морфолошки
икавизми овога типа марканта су одлика шумадијско-војвођанских говора (уп. Реметић
1985: 90, 93; Ивић 2001: 94, 95, 102). Овакву претпоставку допуњује и чињеница да се у
говорима херцеговачко-крајишког дијалекатског подручја у примерима овога типа
углавном препознају једносложна или двосложна замена јата (уп. Петровић 1973: 219,
221; Петровић 1978: 54; Пижурица 1981: 38; Ивић 2001: 177), а о евентуалној припадности
херцеговачко-крајишком терену ипак не могу са сигурношћу сведочити усамљени
(и)јекавски рефлекси забележени у изолованим примерима у писарским канцеларијама
султана Мехмеда II и Бајазита II: prIþehþ%q& Мех 1469: 17/18, nEsM Мех 14712: 13, nEsþMþtx Бај
1481–1512: 14.
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1.1.7. ЗАКЉУЧНЕ

НАПОМЕНЕ.

О томе да је већина писара у канцеларијама турских

султана писала екавски говори и Ђорђић (1971: 166‒167), уз напомену да су писари који
су радили на подручју некадашње босанске државе код турских управљача углавном
користили ијекавски рефлекс вокала y са примесама екавског и икавског изговора. На
основу горенаведених примера у којима је препозната екавска замена y, може се донети
прелиминарни закључак који се уклапа и у истраживање које је спроведено у Ђорђић
1971. Екавизам забележен у анализираној грађи додатно потврђује и чињеницу се
писменост

Портине

канцеларије

хронолошки

надовезује

на

писменост

Српске

деспотовине (уп. Поломац 2016: 170).
На основу целокупне грађе о гласовној вредности старосрп. вокала јат у писмима
Портине канцеларије може се закључити да доследан екавизам преовлађује у највећем
броју писама (укупно осамдесет девет). Малобројни примери у којима се препознају
(и)јекавски односно икавски рефлекси овог старосрп. вокала углавном су ограничени на
клишеизиране формуле, што свакако не може бити поуздан материјал за истраживање.
Поуздана сведочанства о екавизму у писмима Портине канцеларије допуњују и одређени
морфолошки екавизми истакнути у претходним тачкама, као и потврде са бележењем овог
вокала у неетимолошким позицијама (о овим примерима више у одељку II.1. т. 2.2.).

1.2. ГЛАСОВНА ВРЕДНОСТ ПОЛУГЛАСНИЧКОГ ЗНАКА
1.2.1. ВОКАЛИЗАЦИЈА

ПОЛУГЛАСНИКА.

Истраживања проведена у Лутовац 2013 и

Поломац‒Лутовац 2014 показала су да се у најстаријим писмима Портине канцеларије, у
писарској канцеларији султана Мурата II, поред очекиване промена /ə/ > /а/, бележе и
македонски континуанти у промени некадашњих полугласника.
Поред примера промене /ə/ > /а/26: vsakimq Мур 1430: 11, va Мур 1430: 34, ;asni Мур
14301: 5, 6, dMbrova;ki Мур 14301: 6, ka Мур 14301: 7, tai Мур 14301: 18, ;asnoga Мур 14301:
Опште је познато да је основни рефлекс полугласника у штокавским и чакавским говорима вокал
/а/. Ова појава се везује за период од XIV до почетка XV века. У источнијим и јужнијим говорима ова појава
је дошла касније, док се на истоку и југу полуглас чува. Један пример /ə/ > /а/ посведочен је у Атонском
препису Душановог законика (Грицкат 1981: 214), док у Струшком (Грицкат 1975: 129), Студеничком
(Грицкат 1981: 68), Хиландарском (Грицкат 1981: 107‒108), Ходошком (Грицкат 1981: 160‒161) и
Бистричком (Грицкат 1981: 226) ова појава није забележена. У Закону о рудницима деспота Стефана
Лазаревића има неколико примера са овом појавом (уп. Јовић 1968/1969: 381), у Псалтиру има само један
26
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22, sa Мур 14301: 39, satq Мур 14301: 44, tai Мур 1431: 10, овде су од посебног значаја
примери у којима се бележи промена /ə/ > /е/ односно /ə/ > /о/: mnog(o);estno Мур 1430: 1,
do[eþlþ(q) Мур 1430: 9, seda Мур 1430: 13, denq Мур 1430: 34, односно so mnomq Мур 1430: 13,
danokq Мур 1430: 20, ;esti Мур 1431: 3, vqsekoi Мур 1431: 3, dMbrove;qkomM Мур 1431: 4.
Континуанати /е/ и /о/, поред северномакедонских говора, карактеристични су и за
говоре Сретечке Жупе (уп. Видоески 2007: 80–81; Павловић 1939: 53‒58). Поклапање са
северномакедонским стањем показују примери са вокалом /е/ на месту некадашњег
полугласника у афиксима у писму Мур 1431:

vqsekoi

3, dMbrove;qkomM 4 (уп.

Поломац‒Лутовац 2014: 18), а претпоставку о крајњим југоисточним српским говорима
тачније српско-македонској пограничној територији допуњују и остале језичке црте
забележене у овим писмима истакнуте у т. 1.2. овог поглавља, при чему треба посебно
истаћи појаве као што су неутрализација опозиције између падежа правца и падежа места
(о овоме више у поглављу III.1. т. 1.1.), као и аналитизам падежног система (о овоме више
у поглављу III.2. т. 1.5.2., 1.7.1., 2.2.1. и 2.2.2.1.).
Насупрот горенаведеним, претпостављамо да се у примерима mnog(o);estno Мур
1430: 1 и ;esti Мур 1431: 3 огледа књишки утицај (уп. Поломац‒Лутовац 2014: 18), па их у
вези с тим нисмо сматрали релевантним за процену дијалекатског исходишта писара.
Очекиване потврде вокализације /ə/ > /а/ бележe се у највећем броју примера и у
писарској канцеларији султана Мехмеда II:
vasakoE Мех 1458: 3, ;asti Мех 1458: 3, dubrova;kimq Мех 1458: 4, satq Мех
1458: 12, danq Мех 1458: 15, vasakoE Мех 1459: 3, ;asti Мех 1459: 3, dubrova;kimq Мех
1459: 4, satqÑ Мех 1459: 8, va Мех 1459: 10, danq Мех 1459: 15, dobrova;ikem%q& Мех
1463: 10/11, danq Мех 1463: 20, sati Мех 1463: 21, sati Мех 1465: 9, saþtþ(q) Мех 1465:
9, danq Мех 1465: 11, 16, vsakoi Мех 1466: 3, dan%q& Мех 1468: 38, benedta;iþhþ(q) Мех
14681: 10, danþqþ Мех 14681: 16; dMbrwva;ceþmþ(q) Мех 1471: 4, dþaþnq Мех 1471: 15,
dMbþrþwva;ceþmþ(q) Мех 14711: 3, daþnþ%q& Мех 14711: 17, dMbþrþwva;ceþmþ(q) Мех 1475: 3/4,
daþnþ(q) Мех 1475: 13, dMbþrþwva;qscemq Мех 14761: 4, danq Мех 14761: 21, sade Мех 1477:
14, wtaþcþ(q) Мех 14771: 9, wsaþmþ(q) Мех 14771: 9, dMbrwva;xcem(q) Мех 14772: 3/4,
dMbrova;xcjmx Мех 1478: 4, dþMþbrþoþva;cjþmþ(q) Мех 14781: 3/4, dMbrwva;cem(q) Мех 14782:
пример (Грковић-Мејџор 1993: 51), у Српској Александриди (1983: 51) нема примера, док је у Хиландарском
медицинском кодексу вокализација /ə/ > /а/ забележена (уп. Јовић 2011: 106‒112). У повељама и писмима
деспота Стефана Лазаревића нема примера замене полугласничког знака вокалом /а/, док је, са друге стране,
забележена у једној повељи госпође Маре и њених синова Дубровнику, као и у неколико повеља и писама
деспота Лазара и Стефана Бранковића (уп. Поломац 2016: 170‒171).
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3, tai Мех 14782: 6, saþdaþ Мех 14782: 15, satx Мех 14782: 18, sada Мех 14782: 21,
dMbroþva;þcemx Мех 14783: 3/4, satx Мех 14783: 9, 18, dMbrwva;xcemx Мех 14784: 3/4,
dþMþbrþoþv;acjm(q) Мех 14785: 3/4, vaseþmþ%q& Мех 1479: 1, Мех 14791: 1, saþdþ%q& 9,
sedaþmþdeset Мех 1479: 15/16, poslaþnþ%q& Мех 14793: 18, danx Мех 14803: 29, danq Мех
1481: 11.
У малом броју примера у пет писама султана Мехмеда II потврђена је и
супституција /ə/ > /е/ и то углавном у корену речи: Mmreþlþ(q) Мех 1474: 16, voleþnþ%q& Мех
14791: 14, deþnþ(q) Мех 14791: 18, seda Мех 14792: 6, Мех 14793: 76, Мех 14801: 35, dM/eþnþ%q&
Мех 14792: 11, veli;eþsþtva Мех 14793: 26, 65, vjli;eþsþtva Мех 14793: 83/84. У писму Мех
14801, поред /ə/ > /е/, у усамљеним примерима otoceþhþ%q& Мур 14801: 10 и sot%q& Мур 14801:
13 бележи и /ə/ > /о/.
Поред македонских континуаната некадашњих полугласника, и друге језичке
особине забележене у овим писмима (в. поглавље III.1. т. 1.2. и III.2. т. 1.1. и 2.2.2.1.),
додатно сведоче о претпоставци да се њихово дијалекатско исходиште може везати за
крајњи југоисток српских говора.
Веома велики број потврда вокализације /ə/ > /а/ заступљен је и у писарској
канцеларији султана Бајазита II:
saþtþ%q& Бај 1481: 29, 61, kata Бај 1481: 33, daþnþ%q& Бај 1481: 63, 75, ovai Бај 1481:
72, benetaþ;þkeþhþ%q& Бај 14811: 6, tai Бај 14811: 13, daþnþ(q) Бај 14811: 17, tai Бај 1481–
1482: 12, 17, prodawdMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај 1481–1482: 2, dMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај 1481–1482:
4, daþnþ%q& Бај 1482: 13, dMbrova;keþmþ%q& Бај 1483: 2, saþtþ%q& Бај 1484: 9, benetaþ;þkeþhþ%q& Бај
1484: 9/10, osaþmþdeseþtþ%q& Бај 1484: 12/13, daþnþ%q& Бај 1484: 14, 18, saþtþ%q& Бај 14841: 8,
24, sedaþmþdeseþtþ%q& Бај 14841: 8, tai Бај 14841: 9, 17, 22, benetaþ;þkeþhþ%q& Бај 14841: 24,
daþnþ(q) Бај 14841: 31, wþvþai Бај 14861: 31x2, wþvaþ Бај 14861: 34, wvþaþi Бај 14861: 35,
benetaþ;þke Бај 14863: 9/10, daþnþ(q) Бај 1487: 20, dMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај 1488: 3/4,
benetaþ;þkeþhþ%q& Бај 1488: 9, daþnþ(q) Бај 1488: 11, 15, dMbrþoþvþaþ;þkiþmþ%q& Бај 14881: 3/4, otac
Бај 14881: 7, osaþmþ%q& Бај 14881: 9, benetaþ;þkeþhþ%q& Бај 14881: 9, daþnþ(q) Бај 14881: 25,
dMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај 1489: 3, tai Бај 1489: 13, daþnþ(q) Бај 1489: 23, dMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај
14891: 3, daþnþ(q) Бај 14891: 21, dMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај 14892: 4, tai Бај 14892: 16, 18,
daþnþ(q) Бај 14892: 25, dMbrovaþ;þkiþmþ%q& Бај 14893: 3, sa Бај 14893: 7, 18, tai Бај 14893:
10, 20, daþnþ(q) Бај 14893: 24, saþtþ(q) Бај 1492: 12, 15, bnetaþ;þceþhþ(q) Бај 1492: 13,
wsaþmþ(q) Бај 1492: 15, va Бај 1492: 17, dMbrwvaþ;þcem(q) Бај 14931: 4, vwlaþnþ(q) Бај 14931:
14, dM/aþnþ(q) Бај 14931: 15, dMbrovaþ;þceþmþ(q) Бај 1493: 5, sa Бај 1493: 9, sat(q) Бај 1493:
13, 14, beneta;ke Бај 1493: 13, va Бај 1493: 14, wsaþmþ(q) Бај 1493: 14, wsaþmþ(q) Бај 1495:
5, saþtþ(q) Бај 1495: 5, dþMþbþrþwva;ske Бај 1495: 9/10, dþMþbrþoþvaþ;þskþJþ Бај 1495: 12,
dþMþbrþoþvaþ;þske Бај 1495: 16, 19/20, sedaþmþ(q) Бај 1495: 17, dþMþbrþoþvaþ;þkeþmþ(q) Бај 1495: 22,
sa Бај 1495: 22, dþMþbrwva;cem(q) Бај 1495: 26, dþMþbrwvaþ;þceþmþ(q) Бај 14951: 4/5,
franþnþ;askþJþ Бај 14951: 6/7, fraþnþ;askþJþ Бај 14951: 14, dþMþbrova;cem(q) Бај 14952: 4/5, sada
Бај 14952: 17, dþMþbrova;ceþmþ(q) Бај 1496: 5, sa Бај 1496: 7, sat(q) Бај 1496: 10,
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benetaþ;þceh(q) Бај 1496: 11, bnetaþkþ(q) Бај 1497: 9, 18, tai Бај 1497: 17, sade Бај 14971: 6,
bnetaþ;þceþhþ(q) Бај 1499: 16, tai Бај 14991: 16x2, sade Бај 14992: 12, 13, 15, posaw Бај
14992: 39, saþtþno Бај 1500: 19, va Бај 1501: 20, dM/aþnþ(q) Бај 15011: 8, do[aw Бај 15011:
11, dMbrova;ceþmþ(q) Бај 1503: 5, wsamx Бај 1503: 8, dna Бај 1503: 11, dMbrova;kJ Бај 1503:
12, satx Бај 1503: 13, danx Бај 1503: 18, 25, donesavx Бај 1503: 20, dMbrovaþ;þcemx Бај
1507: 6, dMbrovaþ;þskJ Бај 1507: 9, 25, dana Бај 1507: 15, 30, dMbrovaþ;þki Бај 1507: 18,
dMbrova;kJ Бај 1507: 24/25, dana Бај 1507: 30, dobrova;ciþmþ(q) Бај 1510: 6, bneta;kehx Бај
1510: 12, daþnþ(q) Бај 1510: 16, do[aþlþ(q) Бај 1481–15122: 9, dMbrovaþ;þceþmþ(q) Бај 1481–
15123: 6, dana Бај 1481–15123: 21, dMbrovaþ;þceþmþ(q) Бај 1481–15124: 6, dana Бај 1481–
15124: 21, dMbrova;cemþqþ Бај 1481–1512: 4, tai Бај 1481–1512: 18, 15, 25, dana Бај
1481–1512: 29.
Као и у двема претходно наведеним канцеларијама и овде се промена /ə/ > /е/ јавља
у изолованим примерима и то углавном у корену речи, при чему су најфреквентнији
облици прилога седа: seda Бај 1481: 4, Бај 14812: 21, 22, Бај 14841: 17, Бај 14881: 8, Бај 1489:
12, 14, Бај 14892: 9, Бај 14893: 9, 10, deneþ[þnagw Бај 1481: 12/13, 29/30, po[eþlþ%q& Бај 1481: 48,
Mmreo Бај 1481: 50, nai[eo Бај 1481: 56, sedaþrþx Бај 14812: 12/13, teda Бај 1489: 10, velþJþ%;&e%s&tvM
Бај 14952: 19, ve Бај 1510: 17, а у писму Бај 1481 јавља се и усамљени пример са
вокализацијом /ə/ > /о/: otoceþmþ%q& Бај 1481: 18.
Претпоставку о српско-македонској пограничној територији, односно о крајњим
југоисточним српским говорима допуњује и велики број примера дат у поглављу III.1. т.
1.2., док ову претпоставку посебно допуњују примери аналитизације падежног система
забележени у поглављу III.2. т. 1.1., 1.7.1., 2.2.1.2.
У писарским канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II издвајају се
и лексикализовани македонизми познати и другим српским средњовековним споменицима
(уп. Поломац 2016: 174), који представљају српскословенске форме настале под утицајем
македонске редакције, чија је виталност била осигурана уклапањем у систем придевских
образовања са суфиксалном комбинацијом -овн- (врховни, духовни, итд.) (уп. Ивић 1973:
339):
l}bovno Мур 1430: 4, l}bovq Мур 1430: 7, Мур 14301: 7, l}bwþvþ(q) Бај 1481: 13,
Бај 14811: 3/4, Бај 1481–1482: 4, Бај 14841: 3, 28, Бај 14863: 5, Бај 1487: 5, Бај 14881:
3, Бај 1489: 3, Бај 14891: 3, Бај 14892: 4, Бај 14893: 4, l}bwvq Бај 1484: 3.
Насупрот претходно наведеним, у писарским канцеларијама султана Селима I и
Сулејмана I бележе се искључиво потврде промене /ə/ > /а/:
Сел 1513: dobrova;cieþmþ(x) 7, saþtþ%x& 11, 14, 15, bnetaþ;þkiþhþ(x) 12, daþnþ(a) 19;
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Сел 1514: dobrovaþ;þkomþMþ 7/8, sa 10, saþtþ%x& 12, bnetaþ;þkiþhþ(x) 12, daþnþ(x) 17;
Сел 1516: doþbþrova;ciþmþ(x) 7, saþtþ%x& 10, bnetaþ;þkiþhþ(x) 10, danx 15;
Сел 1517: dMbrova;komþMþ 7, saþtþ%x& 11, bnetaþ;þkiþhþ%x& 11, danq 15;
Сел 1512–1520: doþbþrova;kieþmþ(x) 7, saþtþ%x& 11, daþnþ(x) 13.
Сул 1517: ;asti 1, dMbrova;kijmq 5, sada 8, 9, danq 18, satq 19;
Сул 1525: vaasaþmþ%q& 2, vasoii 5, vaaseþmþ%q& 7, 14, vremenaþhþ%q& 11, saþtþ%q& 14, svaakii
19, daaþnþ%q& 22;
Сул 1520–1566: vaseþmþ(q) 2, vaþsþoi 4, vaþsþemq 6, daþnþa 18, dana 19;
Сул 1520–15661: vaþsþeþmþq 2, 6, 10, daþnþ%q& 16x2;
Сул 1520–15662: doþbþrovaþ;þkieþmþ(q) 6, saþsþ(q) 8, 9, saþtþ%q& 10, bneta;kiþhþ(q) 10,
daþnþ(q) 15;
Сул 1520–15663: vaþsþjþmþ%q& 2, vaþsþeþmþq 5, vriþmþenaþhþ(q) 8, dana 21, wþsþaþmþq 21;
Сул 1520–15664: vasemx 4, vasemx 5, doþbþrovaþ;þki 6, saþsþ(q) 8, daþnþ(q) 12, 15;
Сул 1520–15665: vaþsþeþmþ%q& 2, vaþsþoþJþ 4, vaþsþoiþiþ 5, vaþsþeþmþx 7, vaþsþeþmþ(q) 7, daþnþa
17;
Сул 1520–15666: vaþsþjiþmþq 3, þvþasoii 5, vaþsþijjþmþx 7, vaþsþiþmxþ 8, saþsþ(q) 18,
daþnþ%q& 22.
Узевши у обзир примере вокализације /ə/ > /а/ у свим писмима Портине
канцеларије, овде издвајамо две категорије примера чије је порекло српскословенско:
(а) предлог vx: va Мур 1430: 34, va Мех 1459: 10;
(б) општа заменица vqsq: vasakoE Мех 1458: 3, Мех 1459: 3, vaseþmþ%q& Мех 1479:
1, vaasaþmþ%q& Сул 1525: 2, vasoii Сул 1525: 5, vaaseþmþ%q& Сул 1525: 7, 14, vaþsþjþmþ%q& Сул
1520–15663: 2, vaþsþeþmþq Сул 1520–15663: 5, vaþsþeþmþq Сул 1520–15661: 2, 6, 10, vaseþmþ(q)
Сул 1520–1566: 2, Сул 1520–15665: 7, vaþsþoi Сул 1520–1566: 4, vaþsþemq Сул 1520–
1566: 6, vasemx Сул 1520–15664: 4, 5, vaþsþeþmþ%q& Сул 1520–15665: 2, vaþsþoþJþ Сул 1520–
15665: 4, vaþsþoiþiþ Сул 1520–15665: 5, vaþsþeþmþx Сул 1520–15665: 7, vaþsþjiþmþq Сул
1520–15666: 3, þvþasoii Сул 1520–15666: 5, vaþsþijjþmþx Сул 1520–15666: 7, vaþsþiþmxþ Сул
1520–15666: 8.
У ослонцу на потврђене примере вокализације /ə/ > /а/, који се јављају у свим
писарским канцеларијама, овде додајемо и примере у којима се вокализовани
полугласник, према традицији, и даље бележи полугласничким графемама. Потврде
обележавања промене /ə/ > /а/ дебелим јером изостају једино у писарској канцеларији
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султана Мурата II, док се у веома великом броју бележе у писарским канцеларијама
султана Мехмеда II27 и Бајазита II28. Овде наводимо све потврђене облике:
Мех 1453–1463: ;xstnago 2, kx 5x2, vxsemx 7, ;xstiwmq 12, sx 12, 13, 15x2, 23, vx
24, 26;
Мех 1468: dMbrovx;kiþmþ(q) 3, kxda 4, 6, txdai 6, wlovx;kM 9, sxda 12, 18, dM/xnx 17,
sxbrþaþli 23, krþMþpxnx 31, dM/xþnþ(q) 32;
Мех 14682: kxda 5, dM/xþnþ(q) 10, 12, sxda 12, sxstanet(e) 16;
Мех 1469: bþnþetx;kiþhþ%q& 10;
Мех 14712: kx 20, vx 22, vxsa 27;
Мех 14713: vx 13;
Мех 1472: sxbjrj 9;
Мех 1474: Mmrxw 14, sxbjrete 22, sx 27;
Мех 14741: sx 18;
Мех 14751: sx 7;
Мех 1476: sx 10, 12, 19, 20, 23, 26, 28;
Мех 14772: kxda 5, kþxþ 26;
Мех 1478: sx 27;
Мех 14781: sx 7, do[xvx 8, vx 11;
Мех 14782: vx 23, rw/xd\stva 24;
Мех 14783: sxm(q) 21;
Мех 14784: kxda 5, sxda 9;
Мех 14785: do[xv(q) 8;
Мех 1479: dMbrovxþ;þkiþmþ%q& 4, benetx;keh%q& 9/10, dxþnþ(q) 14, 17;
Мех 14791: dMbrovxþ;þceþmþ%q& 4, benetx;keh%q& 8;
Мех 14792: vxseþmþ(q) 1, sMlxtan%a& 2/3, dMbrovxþ;þkiþmþ%q& 4, kx 7, 13, benetx;kih%q& 10,
sxbraþvþ%q& 16/17;
Мех 14793: vxseþmþ(q) 1, dMbrovxþ;þkimx 4, sedxmxsþtþo 11, kx 25, 62, osxm%q& 70;

Дебело јер на месту вокала /а/ једино није потврђено у писмима Мех 1458, Мех 1459, Мех 1463,
Мех 1465, Мех 1466, Мех 14681, Мех 1471, Мех 14711, Мех 1475, Мех 14761, Мех 1477, Мех 14771, Мех
14803 и Мех 1481.
28
Дебело јер на месту вокала /а/ једино није потврђено у писмима Бај 14811, Бај 14841, Бај 14851, Бај
1486, Бај 14861, Бај 14862, Бај 1488, Бај 14881, Бај 1489, Бај 14891, Бај 14892, Бај 14893, Бај 14931, Бај 1495, Бај
14951, Бај 14952, Бај 1503, Бај 1510, Бај 1481–1512, Бај 1481–15124.
27
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Мех 1480: dMbrovx%;&kim%q& 2/3, do[xþtþ[i 6, benetxþ;þkeþhþ%q& 8, 14, 18, vx 21, 22, 23,
osxþmþ%q& 23/24, dxn%q& 24;
Мех 14801: vxsakomM 3, dMbrxvx;kimx 4, sxda 12, sxt%q& 15, 20, posxl%q& 27, sx 32x2,
vx 39, 41, dxþnþ%q& 41;
Мех 14802: dMbrovx;kiþmþ%q& 3, do[xdxþvþ%q& 7, benetxþ;þkeþhþ%q& 9, 11, 13, 15, 20,
dxnxþ[þnagw 13, dxnx 18, sedxþmþ%q& 19, osxþmþ%q&deseþtþ%q& 22/23, vx 27x2, 28, roþ/þdxþsþtva 28.
Бај 1481: dMbrovxþ;þke 3/4, sx 4, 14, 33, 45, 52, 72, vxseþmþ%q& 4, 14, sxda 6,
pri]zxþnþ%q& 9, 13, veli;xþsþtvM 10, kx 22, dMbrovx;kiþmþ%q& 25/26, 55, 74, benetxþ;þkeþhþ%q& 28,
29, 31, 32, bxþhþ%q& 44, dM/xþnþ%q& 47, dMbroþvþx;ki 53/54, dMbrovx;ke 70, veli;xþsþtva 71, vx
74, roþ/þdxþsþva 76;
Бај 14812: dMbrovxþ;þkiþmþ%q& 3, sx 7, vxseþgþda 9, vxsa 11, vxseþgþda 12, kxtx 15,
pri]zxþnþ%q& 16, sx 17, 20, 25, vxseþmþ%q& 17, kxda 20;
Бај 1482: dMbrovxþ;þkiþmþ%q& 3, benetxþ;þkeþhþ%q& 11, roþ/þdxþsþtva 14, 17, vx 19;
Бај 14821: dMbrwvx;qkemx 4, vxzJ 5;
Бај 1483: txi 7;
Бај 1484: dMbrovx;kiþmþ%q& 3, vx 16, 17, vx 17;
Бај 14841: sx 5, benetxþ;þkeþhþ%q& 8/9, do[xþtþ[i 18;
Бај 1485: dMbqrwþvþx;xkemx 22;
Бај 14852: g}rxgx 6, dMbqrovx;xkjmx 7, wþtþxcq 9;
Бај 14863: dMbrovxþ;þkiþmþ%q& 5;
Бај 1487: hqdxþrþ%q& 10;
Бај 1492: dMbrovxceþmþ(q) 6, sx 10, vx 15;
Бај 1493: vx 16;
Бај 1496: vx 13;
Бај 1497: dMbrwvxþ;þceþmþ(q) 5;
Бај 14971: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 4, dþMbþrovxþ;þkoi 11/12, kxda 13;
Бај 1498: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6, sxda 7, sx 10, kxda 10, vxzmete 17;
Бај 1499: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 5, sxda 6, sx 6, 8, cxþtþ(q) 10, 11;
Бај 14991: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6, sxda 8, kxda 12, sx 17, 25;
Бај 14992: kxda 9, 28, 30, 31, 33, mxþnþka 28, r%o&/dxstva 42;
Бај 1500: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6, sxda 8, sx 9, 11, 17, bnetxþ;þceþhþ(q) 13, ;xsti} 17, vx
18, ro/dxstva 19;
Бај 1501: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6, sxda 7, sx 10, bnetxþ;þceþhþ(q) 13, ro/dxþsþtva 20;
Бај 15011: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6, sxda 7, ]rkovxþ;þki 8, sxda 9, 12, kxda 14;
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Бај 1502: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 5, sxda 7, dMbrovxþ;þcJ 8;
Бај 1507: sxdaa 23;
Бај 1481–15121: dMbrovxþ;þceþmþ(q) 6, sxda 7;
Бај 1481–15122: dMbrovx;ceþmþ(q) 6, kxda 11;
Бај 1481–15123: sxdaa 7.
У писмима султана Селима I и Сулејмана I, примери са дебелим јером којим се
обележава промена /ə/ > /а/ могу се разврстати у две категорије:
(а) предлози vx и sx: vx Сел 1513: 13, Сел 1514: 17, sx Сел 1517: 9, kx Сул
1520–15665: 16;
(б) облици опште заменице vqsq: vxsiemx Сел 1513: 3, 6, Сел 1516: 2/3,
vxsieþmþ%x& Сел 1514: 6, Сел 1512–1520: 6, vxsieþmþ(x) Сел 1516: 6, Сел 1517: 6, Сел
1512–1520: 2, vxseþmþ%x& Сел 1512–1520: 4; vxsiþmþ(q) Сул 1520–15662: 2, 5, vþxþsieþmþ(q)
Сул 1520–15662: 3, vxsem%q& Сул 1520–15664: 2/3.
Поред горенаведених облика, у Писмима портине канцеларије појављују се и
примери у којима је вокализација /ə/ > /а/ обележена танким јером29. Код докумената која
припадају канцеларији султана Мурата II, у којима није посведочено дебело јер у овој
функцији, танко јер се јавља у трима примерима: sq Мур 1430: 11, 22, d(e)nqÑ Мур 1431: 17,
док се у писмима султана Мехмеда II30 ова појава бележи у четирма примерима: danqÑ Мех
1459: 15, dMbrovqþ;þceþmþ(q) Мех 14771: 4, sqþdaþ Мех 14782: 16, kasqþmþ(q) Мех 1481: 8.
Видно израженији број потврда са танким јером на месту /а/ < /ə/ забележен је у
документима која припадају канцеларији султана Бајазита II:
Бај 1481: sq 62, vq 75;
Бај 14811: izqbranomM 3, dMbrovq;kiþmþ%q& 3, vq 12;
Бај 14812: sq 16, prJ]zqþnþ%q& 24/25;
Бај 1481–1482: izqbranomM 3;
Бај 1482: sqþtþ%q& 10;
Обележавање промене /ə/ > /а/ танким јером бележи се и у Студеничком, Бистричком,
Хиландарском и Ходошком препису Душановог законика (уп. Грицкат 1975: 68, 226, Грицкат 1985: 107‒108),
у Закону о рудницима (Јовић 1968/1969: 379), у неколико докумената Српске деспотовине (уп. Поломац
2016: 44‒45), као и у Хиландарском медицинском кодексу (Јовић 2011: 34).
30
Танко јер у функцији обележавања вокала /а/ није посведочено у писмима Мех 1458, Мех 1463,
Мех 1453–1463, Мех 1465, Мех 1466, Мех 1468, Мех 14681, Мех 14682, Мех 1469, Мех 1471, Мех 14711, Мех
14712, Мех 14713, Мех 1472, Мех 1474, Мех 14741, Мех 1475, Мех 14751, Мех 1476, Мех 14761, Мех 1477,
Мех 14772, Мех 1478, Мех 14781, Мех 14783, Мех 14784, Мех 14785, Мех 1479, Мех 14791, Мех 14792, Мех
14793, Мех 1480, Мех 14801 и Мех 14802.
29
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Бај 14821: kqda 4, dqnq 28;
Бај 1484: izqbranomM 2/3;
Бај 14841: izqbranomM 2, dMbrovqþ;þkiþmþ%q& 2/3, nepri]zqþnþ(q) 17, sqvi[e 17;
Бај 14851: dMbqrovq;qki 4, dMbqrovq;qki 17; izqkati 10, sqde 12, dw[qlq 13,
dMbqrovq;qkeþmþi 14, dMbqrovq;qki 17, kqþdþa 17, takqvMi 18, dMbqrovq;qke 24;
Бај 14852: dMbqrovþqþ;xkjþmþx 2/3, bosqnxsqska 5, rþaþzqþbþqrþaþvq[J 15, razqþbþqþrþavq[i
16, kasqþmaþ 17, kasqþmMþ 20;
Бај 1486: dMbqrwvq;xkemq 3, sqde 9, tqi 12;
Бај 14861: g}rqgq 25, sqþbþqra 32, kqdq 34, sqþdþa 35, kqþdþa 37;
Бај 14862: dMbqrovq;qkemq 4, bnetq;qkeþmþq 7, kqda 8, þbþnetq;qkoga 11, sq 11, tqi 14;
Бај 14863: izqbranomM 3, kqþtþ%q& 17, sq 20;
Бај 1487: izqbranomM 3/4, dMbrovqþ;þkimq 4, hqdxþrþ%q& 10, sq 17;
Бај 1488: izqbranomM 3;
Бај 14881: izqbranomM 2, vqsake 4, do[qþtþ[i 17;
Бај 1489: izqbranomM 3, izqbrana 7, sqvþrþq[eni 7/8, kqda 14, kqþtþ%q& 15;
Бај 14891: do[qþtþ[i 18;
Бај 14892: kqþtþ%q& 19;
Бај 14893: kqþtþ%q& 16;
Бај 1485: Mtqkqmili 13, kqdq 13, sqþdþe 21;
Бај 1503: sqdaa 6;
Бај 1507: sqdaa 8;
Бај 1481–1512: sqdaa 5, kq 9, 18, sqda 11, sq 19, sqsq 23
Бај 1481–15123: sxdaa 7;
Бај 1481–15124: sqdaa 7.
У документима султана Селима I, ова појава јавља се само у изолованом примеру
vqsiemx Сел 1514: 3, док је у писмима султана Сулејмана I препозната у двама примерима и
то у предлозима kq Сул 1525: 20 и þsþq Сул 1520–15666: 12.

1.2.2.

ЗАКЉУЧНЕ

НАПОМЕНЕ.

Системска

истраживања

гласовне

вредности

полугласничког знака у документима Портине канцеларије изнета у т. 1.2.1., као и мали
број примера у којима изостаје графемско обележје овог вокала, који су наведени у
поглављу II.1. т. 2.1. упућују на следеће закључке:
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(1) Навдени примери показују да се у документима турских султана Дубровнику
потврђује вокалзизација /ə/ > /а/, која се у народним говорима може пратити још од
XIV века, док се у документима Портине канцеларије бележи већ у најстаријем
писму султана Мурата II из 1430. године:
(2) У једном броју докумената у положајима где се у народном језику у већини
штокавских говора изговара вокал /а/ посведочен је и његов традиционалан начин
обележавања полугласничким знацима;
(3) Поређење примера у којима изостају графемска решења за обележавање вокала /а/
са примерима у којима се он обележавао полугласничким знацима додатно упућује
на закључак да су се и речи у којима је изостајало графијско решење за овај вокал
изговарале са гласовном вредношћу /а/;
(4) Примери промене /ə/ > /е/ и /ə/ > /о/ забележени у писарским канцеларјама султана
Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II, у ослонцу на друге језичке црте (в. т. 1.2. овог
поглавља, као и поглавље III.2. т. 1.1., 1.5.2., 1.7.1., 2.2.1. и 2.2.2.1.), допуњују
претпоставку о крајњим југоисточним српским говорима, тачније српскомакедонском пограничју, а самим тим и претпоставку да су писари „који су
обављали издану преписку били из разних крајева нашег језичког, одређеније
речено, штокавског подручја” (Ђорђић 1970: 164).
1.3. СЛОГОТВОРНО /Р/. У највећем броју примера у писмима Портине канцеларије
обележавање слоготворности сонанта /р/ бележи се очекиваним графијским спојем rq, што
је пракса позната и осталим српским средњовековним споменицима31:
tþrþqgMete Мур 1430: 7, dþrþq/ite Мур 1430: 21, trqgovceþhþ%q& Мур 14301: 14,
trqgovci Мур 14301: 16, trqgovceþmþ%q& Мур 14301: 22, trqgq Мур 14301: 35, 36, trqgM}
Мур 14301: 31, Бај 14851: 6, srqbiþhþ(q) Мех 1463: 4, vrqsteþmþ%q& Мех 1463: 6,
zavrqticoþmþ%q& Мех 1463: 10, trqgoþvþceþmþ%q& Мех 1463: 11, trqgovati Мех 1463:12, prqvi
Мех 1465: 11, trqgoþvþci Мех 1465: 12, trqgoþvþ%q& Мех 1465: 14, krqvnikM Мех 1466:
15/16, svrq[iþtþ%i& Мех 14681: 12, pþrþqveþmþ(q) Мех 14711: 8, dþrþq/i Мех 14711: 12,
krqþvþ(q) Мех 1476: 30, tþrþqgwvacq Мех 14761: 20, MtxvþrþqdeniE Мех 1480: 21, Бај 1488:
Овакав начин обележавања сонаната налазимо и у Хиландарском и Ходошком препису (уп.
Грицкат 1981: 108), Закону о рудницима (уп. Јовић 1968/1969: 382), у препису Српске Александриде (уп.
Јерковић 1983: 60), Хиландарском медицинском кодексу (Јовић 2011: 65), босанским ћирилским
споменицима (уп. Самарџић 2015: 126‒127), повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016:
86‒88).
31
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13, pþrþqvo Мех 14801: 35, sqvþrþq[ena Бај 14812: 26, sqvþrþq[etþeþ Бај 1481–1482: 16,
krqvxnika Бај 14821: 12, krqvq Бај 14821: 15, 26, krqvnika Бај 14821: 17/18, krqvx Бај
14821: 19, trqgovqci Бај 14851: 5, trqgþMþ} Бај 14851: 10, drq/ite Бај 14851: 11, drq/iþtþe
Бај 14851: 24, Mmrqli Бај 1486: 5, srebqrqni Бај 14861: 8, sþrþebqrqni Бај 14861: 22, kþrþqcMlo
Бај 14863: 16, dþrþq/ali Бај 1487: 12/13, pþrþqveþhþ%q& Бај 1487: 15, sqvþrþq[eni Бај 1489:
7/8, sqvþrþq[eno Бај 1489: 18, kþrþqvnici Бај 14891: 14, vrqlo Бај 14893: 26, tþrþqgMvalJ Бај
1485: 20, ;etþrþqdeseþtþ(q) Бај 1495: 17, prqva[neþmþ(q) Бај 1481–1512: 22.
Графијски спој rx, карактеристичан за епоху ресавског правописа, који се бележи у
повељама Српске деспотовине (уп. Поломац 2016: 85), посведочен је у писмима султана
Мехмеда II и Бајазита II у којима се графема x употребљава и у другим позицијама:
prxvo Мех 1468: 6, srebrxneh%q& Мех 1468: 7, tvrxdw Мех 1468: 22, srebrxnJcM Мех
1468: 31, crxn;u Мех 1468: 31, srebrxna Мех 14682: 8, srjbrxnice Мех 14682: 9, prxvw
Мех 14713: 15, prxvi Мех 14751: 13, krxþvþ(q) Мех 1476: 18, prxvemi Мех 1476: 28,
MgrxskoþmMþ Мех 14771: 13, vþrþx[ite Мех 1479: 11, pþrþxvi Мех 1479: 14, vxrxþhþ%q& Мех
14792: 12, hþrþxloþsþt%q& Мех 14792: 16, sxvþrþx[ite Мех 14792: 22, vþrþxhqbwsaþnsþkoga Мех
14793: 16, sxþvþrx[iti Мех 14793: 11, Mgþrþxþsþki Мех 14793: 16, dMbrxvx;kimx Мех
14801: 4, dþrþx/avM Мех 14801: 6, pþrþxvo Мех 14801: 8, dþrþx/ali Мех 14801: 8, pþrþxvem%q&
Мех 14801: 19, tþrþxgwþvþci Мех 14801: 31, tþrþxgx Мех 14801: 32, tþrþx/MEþtþ%e& Мех
14801: 32, zavþrþxticM Мех 14801: 37, Mtxvþrþxdi Мех 14802: 15/16, poþtþvþrþx/deniE Мех
14803: 15, poþtþvþrþxdilo Мех 14803: 16, dþrþx/avM Мех 14803: 16, dþrþx/iþteþ Мех 14803:
16, MtxvþrþxdeniE Мех 14803: 27, Бај 1481: 74, Mtxvþrþxditi Бај 1481: 9, pþrþxviþhþ%q& Бај
1481: 10, tþrþxgwþvþce Бај 1481: 14, trxgwþvþci Бај 1481: 35, tþrþxgwve Бај 1481: 35/36, 42,
39, sþrþxpxþsþkM Бај 1481: 38, tþrþxgq Бај 1481: 40, tþrþxgwþvþci Бај 1481: 54, tþrþxgM}þtþ%q&
Бај 1481: 54, pþrþxveþmþ%q& Бај 1481: 62, pþrþxvi Бај 1481: 63, MtqvqþrþdeniE Бај 14811: 12,
sxvþrþxhovala Бај 14812: 12/13, sxvþrþx[iti Бај 1482: 16, krþxþvx Бај 14821: 20/21,
sxvþrþx[ME Бај 1484: 12, ;eþtþvþrþxto Бај 1484: 13, pþrþxvi Бај 1484: 14, MtvþrþxdeniE Бај
1484: 16, sþmþrxti Бај 14852: 8, 10, grxgþMþroþvþx Бај 14852: 11, 16, svrx[iþvþ[i Бај 1497:
12, zadrx/ali Бај 1497: 15, rastrxvili Бај 14971: 11, krxþsþmaþnþ] Бај 14971: 15,
krxsmaþnþ] Бај 14971: 18, trxgovceþhþ(q) Бај 1498: 12, ;eþtþvrxtoga Бај 1499: 12, prxvo Бај
1501: 20, trxgoþvþce Бај 1502: 10, trxgoþvþci Бај 1502: 16, naibrx/e Бај 1481–15121: 18.
Потврда са употребом самосталног r у функцији обележавања вокалног /р/ занатно
је мање. Ова графема јавља се у седам писама султана Мехмеда II и четирма писмима
султана Бајазита II и то углавном у усамљеним примерима: novebr] Мех 1465: 16,
drþvþeniþcþ(q) Мех 1468: 15, drþvþeniþcþ(q) Мех 1468: 16, krvx Мех 1476: 26, prvi Мех 14783: 16,
Бај 1495: 6, trgovcjh(q) Мех 14784: 21, trgovxceh(q) Мех 14785: 21/22, prvM Мех 14801: 9,
dr/aþlþ(q) Бај 1495: 7, saþvþr[þJþv[þJþ Бај 14951: 9, pxrvoga Бај 1503: 11, pxrvi Бај 1503: 25, sqrþdþcM
Бај 1481–1512: 19, sqr;ano Бај 1481–1512: 20, naibqr/e Бај 1481–1512: 21.
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Слоготворно /р/ присутно је у укупно педесет пет докумената, уз напомену да
графијски спој rx преовлађује у односу на остала правописна решења. Овај слоготворни
сонант није посведочен у писмима султана Селима I и Сулејмана I.
Колебања у норми показују писма Мех 1480, Мех 14801, Мех 14812, Мех 14821, у
којима су као правописна решења присутна оба графијска споја, диграми rq, rx и
самостално r потврђени су у Мех 14801, графијски спојеви rq и rx јављају се у Бај 14821, а у
документу Бај 1495 потврђени су примери са rq и r.
1.4. СЛОГОТВОРНО /Л/. С обзиром на чињеницу да анализирана документа обухватају
период од четврте деценије XV до седме деценије XVI века, очекују се потврде рефлекса
вокалног /л/, будући да се у већини штокавских говора рефлекс /у/ на месту вокалног /л/
јавља већ пред крај XIV века (уп. Ивић 1998: 384). Анализирана писма се у погледу ове
фонетске црте могу поделити у три групе.
Првој групи припадају писма у којима немамо забележених примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је испитивани слоготворни сонант
дао одређени рефлекс (укупно педесет седам писама): Мур 1430, 14301, 1431, Мех 1458,
1459, 1463, 1453–1463, 1465, 1466, 14681, 1469, 1471, 14711, 14712, 14713, 1472, 1474, 14741,
1475, 14751, 14772, 1478, 14782, 14784, 14785, 1479, 14791, 14801, 14802, 1481, Бај 14812,
1483, 1484, 14851, 14852, 1486, 14862, 14863, 1489, 14891, 14893, 1492, 1485, 1493, 14951,
14952, 1496, 1497, 14971, 1498, 14991, 14992, 1502, 1481–15122, 1481–15123, Сул 1517, 1520–
15662, 1520–15664.
Другу групу чине писма у којима је слоготворни сонант /л/ дао рефлекс /у/ (укупно
четрдесет пет писама), a реч је о писмима из писарских канцеларија султана Мехмеда II,
Бајазита II, Селима I и Сулејмана I:
Мех 1468: dM/xnx 17, dM/xþnþ(q) 32; Мех 14682: dM/xþnþ(q) 10, 12; Мех 1476:
vMkova 7, vMþkaþ 9, vMþkþ(q) 10, 11, 30, vMkM 19, 22, vMþkMþ 26; Мех 1477: poþdþpMno 22; Мех
14771: poþdþpMnM 18; Мех 14781: podxpMno 9; Мех 14783: poþdþpMno 17/18; Мех 14792:
dM/eþnþ%q& 11; Мех 14793: dM/ni 9, dMkx 19, 32, 42, 65, dM/nici 24, 39; Мех 1480: pMno 17;
Мех 14803: poþdþpMno 11/12, 23; Бај 1481: dM/nici 45, dM/xþnþ%q& 47; Бај 14811: dMga 6, 8/9,
dMgq 13; Бај 1481–1482: pMnM 21; Бај 1482: pMno 11; Бај 14821: dMgx 9; Бај 14841: dMgq 6,
7, pMno 22; Бај 1486: dM/qni 9; Бај 14861: pþMþnw 11; Бај 1487: pwþtþpMno 17; Бај 1488:
pMno 9; Бај 14881: pMneþmþ%q& 17; Бај 14931: dM/þnþnJ 8, dþMþ/nþJþ 10; Бај 1495: dþMþ/nþJþ 12,
16, þdMþ/nþJþ 24; Бај 1499: poþdþpMno 16; Бај 1500: pwþdþpMno 13/14; Бај 1501: poþdþpMno 12;
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Бај 15011: dM/aþnþ(q) 8, dMþ/þnikx 16; Бај 1503: poþdþxpMnw 19; Бај 1507: poþdþxpMno 25; Бај
1510: poþdþpono 13; Бај 1481–15124: poþdþpMno 16; Бај 1481–1512: poþdþpMno 15; Сел 1513:
poþdþponM 12; Сел 1514: poþdþpono 13; Сел 1516: poþdþpono 10; Сел 1517: poþdþpono 12; Сел
1512–1520: poþdþpono 11; Сул 1525: poþdþpþMþnw 16; Сул 1520–15662: poþdþpono 12; Сул
1520–15663: poþdþqpMþnþo 12, poþdþqpMno 14/15; Сул 1520–15661: poþdþxpþMþno 13; Сул 1520–
1566: podpMno 9/10, poþdþxpMno 11, poþdþqpMno 13; Сул 1520–15665: poþtþqpMno 13; Сул 1520–
15666: poþdþxpMno 17/18, poþdþqpMno 16.
На основу наведених примера може се закључити да се рефлекс /у/ на месту
некадашњег слоготворног /л/ у највећем броју примера чува у корену пун-, док је у
осталим малобројним примерима забележен у личном имену Вук, као и у корену дуг-.
Овај рефлекс посведочен је и у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић
2011: 116), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016: 178), док
се у Закону о рудницима јавља у усамљеним примерима (уп. Јовић 1968/69: 383).
Трећој групи прикључили смо примере из двају писама у којима је слоготворни
сонант /л/ дао рефлекс /лу/: Мех 14761: dlMgq 12, 16, Бај 1481–15121: þsþlMze 8.
Овај рефлекс, забележен у најстаријим споменицима српскословенске епохе, како
показује савремена дијалекатска ситуација, присутан је и у призренско-јужноморавском
(уп. Белић 1999: 124‒126, Белић 1972: 76‒77, Ивић 1991: 183) и нешто ређе у сврљишкозаплањском поддијалекту (уп. Ивић 1956: 109).
Рефлекс /лу/ бележи се у Хиландарском медицинском кодексу и то само у лексеми
слуза (уп. Јовић 2011: 117), а три примера потврђена у писмима Портине канцеларије у
ослонцу на друге језичке црте истакнуте у т. 1.2. овог поглавља, као и у поглављу III.2. т.
1.2. могу одстранити мишљење о писарском конзерватизму и представљати јаснија
сведочанстава

о

призренско-јужноморавском

терену као

могућем

дијалекатском

исходишту.
1.5. ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ВОКАЛИМА
1.5.1. АСИМИЛАЦИЈА ВОКАЛА ПРЕТХОДНОМ ПАЛАТАЛНОМ КОНСОНАНТУ. Промене које
су настале након иновација у фонолошком систему српскога језика пронашле су одраз у
гласовном закону прегласа, који је био условљен употребом вокала /о/ или /е/ у зависности
од природе претходног сугласника. У документима Портине канцеларије у складу са
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променама које су се догодиле у народном језику, овај закон престаје да важи. У вези са
тим, потврђени су само примери у којима се јавља одступања од закона прегласа.
Највећи број потврда бележи се у облицима инстр. јд., као и дат./лок. јд. ж. р.
заменица и придева:
(а) b%o&/Jwþmþ%q& Мех 1469: 1, bw/iwþmþ%q& Мех 14801: 1, Бај 1481: 1, Бај 1484: 1,
Бај 14841: 1, Бај 14891: 11, va[oþmþ(q) Бај 14992: 20, siwþmþ(q) Бај 15011: 15;
(б) vlaþ[þkoi Мех 1463: 3/4, svakoi Мех 1463: 6, maloi Мех 1453–1463: 18, svwi
Мех 1465: 3, vsakoi Мех 1466: 3, vþsþakoi Мех 1468: 2, vsoi Мех 14681: 3, vþsþakwþiþ Мех
14682: 3, vswþiþ Мех 14682: 3, vsakoþiþ Мех 14682: 15, va[wi Мех 1475: 11, w Мех 1477:
9, Ewi Мех 1477: 9, onoi Мех 14793: 77, 79, va[oi Мех 14802: 7, na[wþJþ Бај 1481–1482:
13, iwi Бај 14852: 19, moiw Бај 14861: 47, va[wþJþ Бај 1488: 11, Бај 1489: 5, wvomei Бај
14991: 5, vasoii Сул 1525: 5, aaraapskoi Сул 1525: 5, ;jþsþtiitoii Сул 1525: 12, slaavnoii
Сул 1525: 22, caaþrþskoii Сул 1525: 23, velikoiþJþ Сул 1520–15663: 10, carþsþkoeeþmþi Сул
1520–15663: 10, veþlþikMiþJþ Сул 1520–15663: 12, aaraþpsþkoþiþ Сул 1520–15661: 4, ;esþtþitoi
Сул 1520–15661: 12, Сул 1520–1566: 10, aaraþpþskoi Сул 1520–1566: 4, vaþsþoþJþ Сул
1520–15665: 4, aaþrþaþpsþkoiþiþ Сул 1520–15665: 4, dMþlþkaþdþrsþkþoi Сул 1520–15665: 5;
vaþsþoiþiþ Сул 1520–15666: 4, þvþasoii Сул 1520–15666: 5, aaraapþskoiþ Сул 1520–15666: 5,
þ;þesxþtiþtoii Сул 1520–15666: 16/17, ;eþsþtiþtþoii Сул 1520–15666: 18.
Иста појава потврђена је и у облицима инстр. јд. и дат. мн. именица м. р. код којих
долази до аналошког ширења наставака тврде промене на именице меке промене и
обрнуто: poklisarwm(q) Мех 14784: 15, poþkþlisaroþmþ%x& Сел 1516: 13, poklisaroþmþ(q) Сул 1520–
15662: 13, poklisaroþmþ(q) Сул 1520–15662: 14 (поред облика poklisaremx Мех 14783: 22,
poklisareþmþ(x) Сел 1513: 17, poþkþlisareþmþ(x) Сел 1514: 15, poþkþlisareþmþ(x) Сел 1517: 13,
poþkþlisaremx Сул 1520–15664: 9), knezoþmqþ Мех 1481: 3 (према knezemq Мур 1430: 3),
gwþsþp%o&þdþ%a&roþmþ%q& Бај 1481: 52 (према gospodareþmþ%q& Бај 14821: 2).
1.5.2. АСИМИЛАЦИЈА И САЖИМАЊЕ НАКОН ГУБЉЕЊА СОНАНТА /Ј/. Изједначавање два
неједнака самогласника након губљења сонанта /ј/, а након тога контракција истих вокала,
веома је стара појава забележена још у старословенским споменицима (Николић 2002:
81‒82). Асимилација и сажимање вокала након губљења сонанта /ј/ често је заступљена у
сложеној придевској промени, по којој се, поред придева одређеног вида мењају и неке
заменице, као и редни бројеви. У анализираној грађи ове појаве су веома заступљене ‒ о
придевима одређеног вида в. поглавље III.2. т. 3.2., о присвојним придевским заменицама
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в. поглавље III.2. т. 2.2.2., док ће о примерима редних бројева више речи бити у поглављу
III.2. т. 4.2.
Контракција након губљења сонанта /ј/ посведочена је у одричном облику 3. л. јд.
през. гл. јесам: nj Мех 14682: 14, ne Мех 1474: 17, Мех 14784: 8, Мех 14791: 14, Бај 14861:
31, 34, 35, Сул 1520–15664: 13, а о овим примерима било је речи у т. 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.5.
овог поглавља.
О примерима контракције после испадања интервокалног /ј/ у групи -ији- говорили
смо у поглављу II. 1. т. 2.3.2.
У изолованом примеру ове појаве су посведочене и у групи -оја- и то у облику
глагола стојати: stalo Бај 14861: 30 (уп. sto]lo Бај 1486: 19, sto]li Бај 1487: 11).
Највећи број примера са извршеном асимилацијом и сажимањем забележен је у
групи -аје- у облицима презента глагола знати:
znate Мур 1430: 17, 26, Мех 1459: 8, Мех 1468: 5, 24/25, Мех 14682: 6, 19,
Мех 1472: 12, Мех 1472: 29, Мех 14741: 10, 22, Мех 1476: 24, Мех 1477: 16, 26, Мех
14771: 6, 15, 21, Мех 1478: 27, Мех 14784: 19, Мех 14785: 20, 23, Мех 14792: 23, Мех
14793: 33, 84, Мех 1480: 12, 22, Мех 14803: 4, Бај 1486: 23, Бај 14861: 46, Бај 14862:
19, Бај 14863: 21, Бај 1487: 19, Бај 14881: 23, Бај 1489: 22, Бај 14891: 20, Бај 14892:
15, Бај 14893: 23/24, Бај 1485: 23, Бај 1495: 25, Бај 1496: 18, Бај 1497: 13, 16, 18, Бај
14971: 12, 20, Бај 1498: 9, Бај 14991: 21, 23, Бај 14992: 37, Бај 1500: 18, Бај 1501: 18,
Бај 15011: 14, 27, Бај 1502: 11, 18, 20, Бај 1481–15121: 15, Бај 1481–15122: 12, 17, 20,
Бај 1481–1512: 14, 28, Сул 1525: 21, MznaþEþ Мур 1431: 9, znatþeþ Мех 1466: 9, znþaþte
Мех 1471: 12/13, znatj Мех 14713: 5, Мех 1472: 6, 18, Мех 1474: 18, Бај 14861: 48,
49, Сул 1517: 5, 14, 18, zna Мех 14784: 24, Мех 14791: 17, Мех 14801: 40, Мех 14802:
17, Мех 14803: 25, Бај 14863: 19, Бај 1488: 14, Бај 1492: 20, Бај 1492: 19, Бај 1499: 18,
Бај 1481–15121: 20, Бај 1481–1512: 16, Сул 1520–15664: 15, Mzna Мех 14785: 10, 11,
Бај 14952: 10, znaþtþj Бај 14861: 38, znamo Бај 14862: 15, Бај 1481–1512: 25, znaþteþ Бај
14931: 17, Бај 14951: 23, (према znaete Мех 1453–1463: 6, Бај 1507: 29, Бај 1481–
15123: 20, Сел 1513: 18, Сел 1514: 16, Сел 1516: 14, Сел 1517: 15, Сел 1512–1520:
11, znajte Мех 1453–1463: 21, znaE Мех 1465: 4, Мех 1468: 5, Бај 1503: 24, znaEtþjþ
Мех 1465: 11/12, znaeþtjþ Сул 1520–15662: 14).
1.5.3. САЖИМАЊЕ У ВОКАЛСКИМ ГРУПАМА -ии-, -oo- и -уо-. О сажимању у групи -ааговорићемо уз облике придева одређеног вида (в. поглавље III.2. т. 3.2.).
Посебан коментар пак овде захтева група примера у којима најпре долази до
регресивна асимилације, а онда до сажимања у групи -оо-: dw[w Мех 1471: 8, pwbegw Мех
1471: 11, Mmrxw Мех 1474: 14. Контракција у групи -оо- препознаје се и у облицима so Бај
14992: 10, 11, 13, 30.
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Примери овога типа, колико нам је познато на основу досадашњих истраживања,
нису забележени у другим споменицима (уп. Јовић 2011: 120‒121; Поломац 2016:
180‒181), а како показује савремена дијалекатска ситуација, могу се пронаћи на читавом
штокавском терену (уп. Ивић 2001: 98, 136, 179).
Узимајући у обзир остале језичке особине забележене у овим двама писмима
султана Мехмеда II истакнутим у т. 1.2. можемо претпоставити да дати примери упућују
на говоре косовско-ресавске односно призренско-јужноморавске дијалекатске зоне, док
претпоставку о призренско-јужноморавском терену детаљније допуњује и забележени
пример промене /ə/ > /е/ у писму Мех 1474 (о овеме детаљније у т. 1.2.1.).
Као посебан издваја се и облик zadenow Мех 1463: 17, у коме се препознаје
контракција вокалске групе -уо-. Сажимање ове самогласничке групе, колико нам је
познато, није забележено у другим споменицима (уп. Јовић 1968/1969; Јовић 2011;
Поломац 2016), док се данас бележи у неким говорима косовско-ресавског дијалекта (уп.
Пецо‒Милановић 1968: 259).
1.5.4. ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ. Како је појављивање покретних вокала забележено још у
XIV веку (уп. Белић 2006: 89‒91), и у анализираној грађи очекујемо примере са овом
појавом.
У великом броју потврда покретни вокал /а/ забележен је у прилогу кьда: k\dx Мех
1478: 12, kqdq Бај 14851: 8, Бај 14861: 34, Бај 1485: 13 (према примерима kxda Мех 1468: 4,
6, Мех 14682: 5, Мех 14772: 7, Мех 14784: 5, Мех 14792: 13, Бај 14812: 20, Бај 14971: 13, Бај
1498: 10, Бај 14991: 12, Бај 14992: 9, 28, 30, 31, 33, Бај 15011: 14, Бај 1481–15122: 11, kþ\þda
Мех 14785: 5, kata Бај 1481: 33, kqda Бај 14821: 4, Бај 14862: 8, Бај 1489: 14, Бај 14893: 9,
kqþdþa Бај 14851: 10, 17, Бај 14861: 37, kada Бај 14892: 15, k%a&da Бај 14931: 5, kda Бај 14951: 14,
Бај 1496: 16).
Покретно /а/ у овом прилогу потврђено је и у усамљеном примеру у Закону о
рудницима (уп. Јовић 1968/69: 384), док се већи број потврда бележи у Хиландарском
медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 122), као и у повељама и писмима Српске
деспотовине (уп. Поломац 2016: 182).

145

Примере kqþtþ%q& Бај 14863: 17, Бај 1489: 15, Бај 14892: 19, Бај 14893: 16 и kaþdþ%q& Сул
1520–15664: 7 изузели смо из разматрања, будући да је реч о скраћеним облицима.
Иста појава, покретно /а/, бележи се и у прилогу напреда: napredx Бај 1492: 14
(према примерима napreþdaþ Мех 14782: 20, napryda Бај 1503: 10, naprydaa Бај 1503: 22).
Насупрот претходно наведеним примерима, у прилогу сьда није забележено
покретно /а/:
sxda Мех 1468: 12, 18, Мех 14682: 12, Мех 14784: 9, Мех 14801: 12, Бај 1481: 6,
Бај 14861: 17, Бај 1498: 7, Бај 1499: 6, Бај 14991: 8, Бај 1481–15121: 7, sade Мех 1477:
14, Бај 14971: 6, Бај 14992: 12, 13, 15, Бај 1500: 8, Бај 1501: 7, Бај 15011: 7, 12, Бај
1502: 7, s\da Мех 1478: 21, Мех 14783: 16, saþdaþ Мех 14782: 15; sqþdaþ Мех 14782: 16,
sada Мех 14782: 21, Сул 1517: 8, 9, Бај 14952: 17, seda Мех 14792: 6, Мех 14793: 76,
Мех 14801: 14, 35, Бај 1481: 4, Бај 14812: 21, 22, Бај 14841: 17, Бај 14881: 8, Бај 1489:
12, 14, Бај 14892: 9, Бај 14893: 9, 10, sqde Бај 14851: 12, Бај 14851: 12, Бај 1486: 9, sqþdþa
Бај 14861: 35, sqþdþe Бај 1485: 21, sda Бај 14951: 8, 12, 14, sqdaa Бај 1503: 6, Бај 1507: 8,
Бај 1481–15124: 7, Бај 1481–1512: 5, sxdaa Бај 1507: 23, Бај 1481–15123: 7, sqda Бај
1481–1512: 11.
Покретни вокал /е/ који се у везнику паке јавља и у ранијим споменицима (уп. РКС:
268) забележен је у нашој грађи: pakx Мех 1472: 15, pþaþkq Бај 1485: 14, pakx Бај 1507: 12,
pakþxþ Бај 1481–15123: 7 (уп. с примерима paþkeþ Бај 14951: 8, 11, paake Сул 1520–15663: 7,
pake Сул 1520–1566: 7, 16, Сул 1520–15666: 9, 18, paþkþe Сул 1520–15665: 9).
Веома велики број потврда са покретним вокалом /е/ забележен је у везницима јере
и тере:
(а) erq Мех 14301: 37, jrx Мех 1468: 12 (уп. са примерима ery Мех 1430: 6, Мех
1431: 7, Ery Мех 1458: 6, 14, Мех 1459: 7, 13, Мех 1465: 5, 12, Мех 1466: 10, Мех
1471: 7, 13, Мех 14761: 9, Ere Мех 1453–1463: 6, Мех 14712: 13, Мех 1480: 12, Бај
14862: 16, ere Мех 1453–1463: 13, Мех 14741: 10, Мех 14784: 16, Мех 14785: 11, 19,
Бај 14931: 15, Бај 14952: 11, 13, 14, Бај 14991: 19, Бај 1481–15121: 12, 13, jrþeþ Мех
1468: 5, jrj Мех 14681: 6, Мех 1474: 7, erj Мех 14784: 10, Мех 14785: 21, jry Бај 14821:
24, jry Бај 1483: 9, Eþrþe Бај 14852: 14, eþrþe Бај 14861: 49, jre Бај 1481–15123: 19, jry Бај
1481–1512: 14, 15, 16, 25;
(б) terx Мех 14772: 10 (уп. са примерима tery Мех 1458: 8, Бај 14821: 9, Бај
14971: 11, Бај 1503: 13, 17, Бај 1481–15123: 9, Бај 1481–15124: 12, Бај 1481–1512: 8,
13, tere Мех 1453–1463: 9, Мех 14772: 17, Мех 1478: 25, Мех 14782: 18, Мех 14783:
15, 20, Мех 14784: 12, Мех 14784: 17, 19, 22, Мех 14785: 14, Бај 1481–1482: 7, Бај
14851: 6, Бај 1486: 21, Бај 14861: 6, Бај 14931: 8, 10, 14, 16, Бај 1495: 21, 24, Бај 14952:
9, 11, Бај 1496: 15, Бај 14992: 10, Бај 1502: 10, Сел 1512–1520: 9, Сул 1520–15662: 11,
Сул 1520–15666: 13, þtereþ Мех 14772: 24, terj Мех 14784: 18, teþreþ Мех 14785: 17, Бај
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14931: 12, 17, Бај 1495: 7, 8, 17, Бај 14951: 8, 9, 11, 12, 14, 18, Бај 14952: 16, 18, teþrþe
Бај 14851: 9).
Изузетак представља и један пример са покретним вокалом /у/ код везника тер: terM
Бај 1486: 5, који са овим покретним вокалом није забележен у досадашњим
истраживањима.
Покретно /е/ забележено је и у прилогу јоште: iw{þtþq Бај 1485: 15 (уп. iw{e Мур
1430: 13, Мех 1468: 16, Мех 14793: 19, Мех 1480: 15, io{e Мех 14803: 13, Бај 1481: 34, 42,
49, 55, 68; io{þeþ Бај 14841: 18, ioþ{þe Бај 14881: 11) (уп. io[te и io[tq у Ркс I: 414).
Са покретним вокалом /е/ посведочена је и речца год: godx Бај 1503: 12, goþdþx Бај
1503: 12 (уп. са примерима gode Мур 14301: 35, Мех 1477: 22, Бај 1486: 22, Бај 14862: 12, Бај
14971: 15, Бај 14991: 19, Бај 14992: 25, Бај 15011: 23, 25, Бај 1481–15121: 17, goþdjþ Мех 1463:
18, gwde Мех 1468: 6, Мех 14712: 23, Мех 1475: 10, godj Мех 1472: 22, Мех 1474: 22, gwdj
Мех 14791: 13, gwde Мех 14793: 27, 37, Мех 14801: 7, Бај 1481: 45, 56, goþdþe Бај 14851: 18, Бај
1481–15123: 12, goþdþj Бај 14861: 21, gwþdeþ Бај 14951: 21).
Речца такођер/такождер забележена је само у облику са покретним вокалом:
takogþjþre Мех 1465: 4, takogjrþjþ Мех 1465: 11, takogere Бај 14812: 12, takoigery Бај 14821: 5,
tako/dery Бај 1481–15123: 18, као и прилог куд: kþMþde Мех 1463: 17, kMde Мех 14801: 4, Бај
1483: 8.
Покретни вокали нису забележени у облицима ген. јд. и дат. јд. м. и с. рода придева
и заменица, будући да су код њих посведочене само форме са наставцима -аго/-ога
односно -ому/-ему (више о овоме у поглављу III.2. т. 3.2.2., 3.2.4. и 2.2.).
1.5.5. СУПСТИТУЦИЈЕ ВОКАЛА. У писмима Портине канцеларије заблежена је једино
супституцији вокала /у/ и /о/, а о овој појави било је речи у поглављу II.1. т. 2.5.
2. КОНСОНАНТИЗАМ
2.1. ИНВЕНТАР

СОНАНАТА.

У писмима Портине канцеларије забележен је следећи

инвентар сонаната: /в/, /ј/, /л/, /љ/, /м/, /н/, /њ/, /р/.
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2.1.1. ПРОМЕНА /л/ > /о/ НА КРАЈУ СЛОГА. У погледу бележења ове црте, анализирана
грађа се може поделити у две групе.
Првој групи припадају примери у којима је забележена промена сонанта /л/ на
крају слога у вокал /о/32:
prþoþdaw Мех 1468: 7/8, biw Мех 1468: 8, 30, Мех 14682: 7, Мех 1471: 8, Мех
14772: 11, Мех 1478: 9, Бај 14991: 14, Бај 14992: 35, prodaw Мех 1468: 30, wstaw Мех
14682: 12, pisaw Мех 14682: 14, Мех 14711: 11, dw[w Мех 1471: 8, pwbegw Мех 1471:
11, Mzew Мех 14711: 14, imaw Мех 1474: 10, Mmrxw Мех 1474: 14, wþsþtaviw Мех 14771:
9, pþoþslaw Мех 14772: 11, na[aw Мех 14772: 24, poslaw Мех 1478: 9, pristaw Мех 1478:
11, /aw Мех 1478: 26, M;iniw Мех 14783: 21, dw[aw Мех 14784: 8, Бај 14821: 5,
dohodiw Мех 14785: 12, povelio Мех 14791: 10, zapovedao Мех 14791: 10, Mzeo Мех 14791:
11, bio Мех 14792: 8, Мех 14793: 15, 17, 47, 72, prodavao Мех 14792: 9, oþsþtao Мех
14792: 10, okrivio Мех 14793: 15, zalo/þJþo Мех 14793: 72/73, Mmreo Бај 1481: 50, Бај
14893: 50, dao Бај 14812: 8, tM/iw Бај 14821: 7, po[ao Бај 14821: 8, oþsþtao Бај 14841: 9,
nai[eo Бај 14893: 56, oþsþtavio Бај 14881: 8, dosilao Бај 14881: 10/11, iþsþkao Бај 14881: 11,
Mþsþavio Бај 14893: 11/12, MþsþpomenMo Бај 14893: 14, predao Бај 14893: 19/20, mþJþnþMþw Бај
14952: 8/9, dohodiw Бај 14991: 8, so Бај 14992: 10, 11, 13, 30, po[aw Бај 14992: 18, dew Бај
14992: 36, posaw Бај 14992: 39, do[aw Бај 15011: 11, Бај 1502: 13, 19, Mzjw Сул 1517: 7,
Mzew Сул 1517: 7, izvadaw Сул 1517: 10.
Наведени примери показују да је у нашој грађи процес промене финалног /л/
потврђен у седмој деценији XV века. Ова дијалекатска особеност која је већ у другој
половини XIV века извршена у изговору (уп. Ивић 1991: 144), у писане споменике улази
касније, а примери из прве трећине XV века у којима је посведочена „спадају међу доста
ране за рашку писменост” (Грицкат-Радуловић 1975: 69).
Другој групи припадају примери у којима је сонант /л/ очуван на крају слога33:
do[eþlþ(q) Мур 1430: 9, wstavilq Мур 1430: 15, sokoþlþq Мур 1430: 31, bilq Мур
1430: 32, Бај 14861: 21, zalo/ilq Мур 1430: 32, imalq Мех 1453–1463: 8, wstaþlþ(q) Мех
1468: 32, Мех 14682: 10, wþtþgwvþoþriþlþ(q) Мех 14711: 8/9, Mmreþlþ(q) Мех 1474: 16,
priþsþtalx Мех 14772: 14, posxl%q& Мех 14801: 27, Mzeþlþ%q& Бај 1481: 48, po[eþlþ%q& Бај 1481:
48, do[aþlþ(q) Бај 1483: 5, dw[qlq Бај 14851: 13, delx Бај 14852: 16, 18, 19, delq Бај
14861: 10, posþtþavilq Бај 14861: 21, þdþelq Бај 14861: 28, deþlþx Бај 14861: 29x2, swþlþ(q)
Бај 14892: 6, Бај 1495: 8, Бај 14992: 9, hoþtþelq Бај 1485: 8, soþlþq Бај 1485: 13, Бај 1495:
5, solq Бај 1485: 14, dr/aþlþ(q) Бај 1495: 7, pþoþslaþlþ%q& Бај 1495: 10, pþoþmþJþsliþlþ(q) Бај
Ова појава посведочена је у једном броју примера у Студеничком препису Душановог законика
(Грицкат-Радуловић 1975: 69), у домаћим речима у Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића (уп.
Јовић 1968/1969: 389‒390), у двама примерима у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 118),
као и једном примеру у повељама Деспотовине (уп. Поломац 2016: 185).
33
Сонант /л/ на крају слога чува се и у Српској Александриди (Јерковић 1983: 109‒110), у Псалтиру
из штампарије Црнојевића (Грковић‒Мејџор 1993: 60), у Хиландарском медицинском кодексу (Јовић 2011:
118‒119), као и у повељама Деспотовине (Поломац 2016: 192).
32
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14951: 9, soþlþ(q) Бај 14992: 5, 11, 14, 17x2, 25, 26, 28, 29, 33, posiþlþal(q) Бај 14992: 16,
govoriþlþ(q) Бај 14992: 16, do[aþlþ(q) Бај 1481–15122: 9, posaþlþ(q) Бај 1481–1512: 14, 18,
Сул 1525: 19, biiþlþ%q& Сул 1525: 13, biþlþ(q) Сул 1520–1566: 8, Сул 1520–15665: 10,
posilaþlþ(q) Сул 1520–15664: 10, posaaþlþ(q) Сул 1525: 19, poþsþal(q) Сул 1520–15665: 14.
На основу примера у којима је очувано /л/ на крају слога, може се закључити да
преовладавају облици парт. перф. м. р., уз лексеме сол, дел и посал.
Чување финалног /л/ сматра се једном од главних карактеристика српскословенске
норме (уп. Младеновић 1977: 9). Узевши у обзир и друге језичке црте (в. т. 1.2., 1.2.1., као
и поглавље III.2. т. 1.1., 1.5.2., 1.7.1., 2.1.1., 2.2.2.1.) заступљене у овим писмима, пре
можемо претпоставити да забележени примери и у нашој грађи представљају траг
српскословенске норме, а не типичне црте народног језика. На овакву претпоставку
упућује и сатање у писмима Мех 1468, Мех 14682, Мех 14711, Мех 1474, Мех 14772, Бај
1481, Бај 14992, у којима се поред усамљених примера са очуваним /л/ у финалној
позицији, јављају и примери са његовом променом.
О томе да се чување /л/ на крају слога може сматрати одразом српскословенске
норме потврђује стање у писмима Мех 1468, Мех 14682, Мех 1474, Мех 14772, у којима се
бележе и примери са неизвршеном метатезом у групи -вс- (о овоме в. у т. 2.3.10. овог
поглавља). Слична ситуација потврђена је и у Бај 1481 и Бај 14992, у којима се у
усамљеним клишеизираним облицима појављује фонетизам вь(-) (о овоме в. у т. 2.1.2. овог
поглавља), што је опет одраз научене норме. Овакву претпоставку допуњује и податак да
се у писму Бај 14992, поред примера са извршеним новим јотовањем у групи -јд-, јавља
усамљени облик у коме ова промена изостаје, што нам јасно говори о томе да писар ову
промену познаје, а да је изоловани пример у коме је не бележи одраз његовог познавања
правописне норме. Изостајање новог јотовања у групи -јд-, као одраз књишке црте,
бележи се и у писму Мех 14711.
2.1.2. ПРОМЕНА вь(-) > /у/(-). У писмима Портине канцеларије, како је и очекивано с
обзиром на њихов световни садржај, значајно преовлађује фонетизам српских народних
говора.
Искључиво народни фонетизам и у предлогу и у префиксу потврђен је у писарској
канцеларији султана Мурата II:
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Мур 1430: M;inimo 9, M;inili 17, M;inile 18, 20, M;iniste 18, M;inimo 24, Mzre;e 30,
M 32;
Мур 14301: M 13, 20, 22, 28, 28, 28, 30, 37, 45, M;ini 21, Mshote 26, M;iniþtþ%i& 35,
Mpisa 14301: 41;
Мур 1431: MznaþEþ 7, Mzmeþtþqþ 9, M 13, M;inili 13.
За разлику од писмама султана Мурата II, у документима султана Мехмеда II,
поред народног фонетизма, препознају се, иако у знатно мањој мери, и примери са
српскословенским фонетизмом. Фонетизам српског народног језика веома је фреквентан у
предлогу, али је веома присутан и у облицима глагола узети, узнати, усхотети и
учинити:
Мех 1458: u 6, 15, uznahmo 7, umirihmo 9, uznaþtþ%i& 10;
Мех 1459: u 6, 15;
Мех 1463: M 12, þMþ 15;
Мех 1453–1463: Mzeli 6, M 9, 13, 25, 28, 29, MrisMe 10, M;iniþtþ(i) 11, Mrizmo 17,
M;iniþliþ 18, Mzeli 21, M;initj 22, Mmno/i 23, M;iniþtþ%i& 29;
Мех 1465: Mznqti 13, M 16;
Мех 1466: M 2, 6, 19;
Мех 1468: M 2, 8, 23, 30, u 34, 36, 38, M;iþnþ(i)lJ 37;
Мех 14681: Mlyzoþ[þ(e) 11, M 11, 16x2;
Мех 14682: M 2, 13, 20, M;iþnþ(i)li 18, M;iþnþ(i)te 18;
Мех 1469: M 5, 13, 18;
Мех 1471: M 7, 16, M;iniþtþ(e) 20;
Мех 14711: Mzew 14, Mzeli 15, M 17;
Мех 14712: M 8, 24, 28, M;inili 10, M;niE{ne} 13, M;inili 17, M;in{iti} 29;
Мех 14713: Mzeþhþ(q) 11, M 13, 17, 19;
Мех 1472: M 14, 17, 19, 23, M;JnJtj 18, Mpadjtj 19, M;initj 22, M;iþniþtj 26;
Мех 1474: M 7, 18x2, 24, 32, Mmrxw 14, Mmreþlþ(q) 16, M;initi 29/30, M;inite 30;
Мех 14741: M 12, 24, M;inite 22;
Мех 1475: M 6, 8, 10, 14, M;inite 12;
Мех 14751: M 11, 12, 15;
Мех 1476: M 6, 10, 12, 14x2, 31, Mzeti 15, M;iniþhþ(q) 17;
Мех 14761: M 7, M;inite 18/19, Mzeti 19;
150

Мех 1477: M 6, 13, 14, 15, 19, Mte;e 8, Mkrado[e 10, Mkrala 22, M;initj 27;
Мех 14771: M 10, 19, 22, M;inite 22;
Мех 14772: M 12;
Мех 1478: M 3, 14, 20, 30;
Мех 14781: M 9, 12;
Мех 14782: M;iniþhþ(q) 12, M 19;
Мех 14783: M;iniw 21, M 24;
Мех 14784: M 3, 8, 25, Mznalw 10, Mzet%i& 20, M;inite 22;
Мех 14785: M 3, 12, 24, Mzna 10, 11, MpMstilJ 14, M;inJte 18, Mzet(i) 21;
Мех 1479: M 10, 13, 15, 17;
Мех 14791: M 5, 9, 14, Mzeo 11, Mzeti 16;
Мех 14792: M 16, M;inite 23;
Мех 14793: Mzeþhþ%q& 12, M 12, 27, 28, 39, 40, 44, 58x2, Mzeti 29, Mzima}þtþ%q& 37/38,
Mzeti 40, 79, Mshoketj 41, M%s&hote 62, MnM;i]mx 68, Mzete 71, Mzxþmþ%q& 74, Mzxþmþ[i 83, M;initj
84/85;
Мех 1480: M 5, 9, 16, 19, 24, Mzqmx[i 8, Mpisaþnþno 19, MtxvþrþqdeniE 21;
Мех 14801: M 7x2, 11, 28, 32, 42, Mre;eþnþni 21, MshokE 27, Mpaþtþneþtþ%e& 28;
Мех 14802: M 6, 16, 18, M;inite 17;
Мех 14803: M 8,18, 23;
Мех 1481: Mznahmw 6, Mznaþtþ(q) 9, M 11.
Као посебну групу, неопходно је издвојити седам докумената у којима се појављује
предлог са српскословенским фонетизмом:
Мех 1453–1463: vx vyki aminx 24, vx d(q)nq 26;
Мех 14712: vx {sim} {ka}di] 22/23;
Мех 14713: vx leto 13;
Мех 14782: vx ljto 23;
Мех 1480: vx MtxvþrþxdeniE i vx nepotvoreniE 21/22, vx leto 23;
Мех 14801: vx Mt{tvþrþxdeniE} i vx nepoþtþvoreniE 39, vx ljto 41;
Мех 14803: vx MtxvþrþxdeniE i vx nepoþtþvoreniE 27/28, vx lete 28.
На основу изложене грађе може се приметити да је српскословенски фонетизам
везан за клишеизирану датумску формулу, осим у документу Мех 14712 у коме се јавља у
његовом основном тексту.
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У највећем броју писама султана Бајазита II, као и у документима из писарске
канцеларије султана Мехмеда II знатно је више примера у којима се препознаје фонетизам
народног језика. Међутим, за разлику од докумената претходно наведене канцеларије,
овде се у тринаест писама јавља, поред народног, и српскословенски фонетизам и то у
предлогу. Изузетак представљају писма Бај 1498 и Бај 14991, у којима се српскословенски
фонетизам препознаје у префиксу vxz-:
Бај 1481: M 8, 21, 23, 23, 26, 41, 41, 41, 44, 48, 50, 51, 75, Mtxvþrþxditi 9,
M;iniþhþ%q& 11, 25, 28, 34/35, 43, 55, M;iniþmþ%q& 16, Mzima 39, Mmeþsþto 40, Mziþmþl}þtþ%q& 43,
Mzeþlþ%q& 48, Mzmeþtþ%q& 51, M;iniþtþ%q& 56, Mmno/i 72, MtxvþrþxdeniE 74 према vx 74x2, vq 75;
Бај 14811: M 10, 18, MtqvþrþqdeniE 12, M;initi 16/17 према vq 12;
Бај 14812: M 8, 9, 24, 27, Msq;MEþtþ%e& 24, M;inili 25;
Бај 1481–1482: M 6, 16, Mzdaþvþ[i 14, Mlezete 16, þMzetiþ 18, M;inete 23;
Бај 1482: M 13, 20 према vx 19;
Бај 14821: M 9, 14, 17, 21, 28, Mmorili 9, Mbiw 13, u 13, M;ini 15, 19, MbiE 16,
M;inite 22;
Бај 1483: Mzmoþ/þnogþaþ 1, M 4, 10, M;inite 9;
Бај 1484: M 10, 12, 19, MtvþrþxdeniE 16 према vx 16,17;
Бај 14841: M 12, 15, 31, M;initi 27, M;inite 27;
Бај 1485: Mtqkqmili 13, Mziþmaþ} 14, Mzqmqle 18;
Бај 14851: Mzimql} 5, Mgaga} 7, Mziþmþql} 8, M 9, Mzima} 18, M;inili 20;
Бај 14852: M 7, 7, 23, Mmqrj 9x2;
Бај 1486: M 8, M;initj 17;
Бај 14861: M;iniþhþq 13, M 20, 21, 23, 24, 29, 29, 41, 45, 49, 50, Mze 23, Mzehq 28, Mze
28, Mm%i&lostq 40, M;inite 46, M;inili 48;
Бај 14862: Mzqdanoga 6, Mzqmeþtþj 13, M;inite 16, M 19;
Бај 14863: M 9, 17, 21;
Бај 1487: Mzme 7, Mzmeþtþ%q& 13, M;inite 16, M 20;
Бај 1488: M 10, 13, 15, MtvþrþqdeniE 13;
Бај 14881: MspomenM 6, M 6, 8, 25 M;initi 16, 24, M;inite 21;
Бај 1489: M 12, 13, 24, M;inite 15, M;initi 23;
Бај 14891: Mmþoþrili 7, M;inite 12, 18, MþsþtM/iþtþ%e& 19, M;initi 21;
Бај 14892: Mglavili 16, Mglavilo 17, MþsþpomenMlo 17, Mþsþpominate 18/19, M 23, 25,
M;in%i&ti 24;
152

Бај 14893: M 8x2, 9, 12, 12, 20, 24, 25, MþsþpomenMvq 10, Mþsþavio 11/12, MþsþpomenMo 14,
Mzmete 21, Mzaþmþ[i 22, Mpisani 25;
Бај 1492: M 9, 14, 21 према vx 15;
Бај 1493: M 11, 18 према vx 16;
Бај 14931: M 7, 12, Mkrsmaþvþ[i 15;
Бај 1495: M;inþJvþ[þJþ 14, M;inþJþsmo 15, Mzem[þJþ 18, Mpra[asmþoþ 21;
Бај 14951: M 12, 23, Mzdaþmoþ 13, þMþ 14951: 15, M;inþJþlþJþ 16, M;(i)nþJþt(q) 16, Mznaþvþ(q)
18, Mpisaþvþ(q) 18;
Бај 14952: Mzna 10, Mpisaþvþ(q) 18, M 20;
Бај 1496: M 9, 20 према vx 13;
Бај 1497: M 9, 18, 20, M;i%ni&te 19;
Бај 14971: Mzdaþnþni 7, Mpisaþvþ(q) 9, M 11, 15, 17, 17, Mpisaþnþ(q) 15, Mpisani 16,
M;inili 19, M;inite 20;
Бај 1498: M 12, 16, 18, 20, Mzmete 16 према vxzmete 17;
Бај 1499: M 7, 12, 17, 20;
Бај 14991: M 14, 24, Mþhþvati 18, M;inite 23 према vxzmeþtþ(q) 18, vx 24;
Бај 14992: M 6, 8, 8, 12, 15, 29, 34, 41, Mtaþkþmiþvþ(q) 8, M;inite 21, 23, 24, 38, Mzmete
36, MzmþMþ 37 према vx 42;
Бај 1500: M 9, 14, 20 према vx 18;
Бај 1501: M 8, 19;
Бај 15011: M 12, 13, 17, 19, 26, 28, Mhvatite 18, M;inite 22, 27, M;iniþvþ(q) 24;
Бај 1502: M;ineþtþ(q) 16, Mþhþvatiþvþ(q) 17, M;inite 20, M 21;
Бај 1503: M 7, 9, 10, 18, 18, 22, 25, Mpisavx 21 према vx 7, 17;
Бај 1507: M 23, 24, 25, 30 према vx 9, 10, 13, 14, 23;
Бај 1510: M 7, 11;
Бај 1481–1512: M 3, 7x2, 10, 12, 13, 16, 21x2, 23, 24, 28, 29, Mstrybova[J 6,
Mstrybovalo 16, M;inivq 21, M;iniþlþ(q) 29;
Бај 1481–15121: MpisalJ 10, Mpisaþvþ(q) 19, M 19, 21;
Бај 1481–15122: Mgotovite 13, M;inite 18, M 21;
Бај 1481–15123: M 11, 12;
Бај 1481–15124: MzetJ 15, M 17, 18, 21, M;inite 19/20, M;initJ 20.
Осим у предлогу, фонетизам народног језика веома је чест, што се на основу
изложене грађе може и уочити, и у лексемама узети, учинити, уписати, успоменути. С
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друге стране, српскословенски фонетизам опет је везан за клишеизиране датумске
формуле.
Писарска пракса у канцеларији султана Селима I оријентисана је према народном
фонетизму у предлогу, док се три изолована примера у духу српскословенске норме, опет,
препознају у датумској формули:
Сел 1513: M 6, 8, 13, 15, 19 према vx 13;
Сел 1514: M 6, 8, 13, 17 према vx 17;
Сел 1516: M 6, 11, 15;
Сел 1517: M 6, 8, 13, 16 према vq 17;
Сел 1512–1520: M 6, 7, 10, 13.
Код султана Сулејмана I доследно је потврђен само фонетизам народног језика и то
не само у предлогу већ и у лексемама узети и учинити:
Сул 1517: Mzjw 7, 12, M;ini 14, M;inetj 16/17, M;inetq 17;
Сул 1525: M 7, 17, 22, 23, M;initee 21;
Сул 1520–1566: M 5, 8, 11, 19, 19, 20, 20, M;iþnJþte 17;
Сул 1520–15661: M 8, 13, MM 10, 16;
Сул 1520–15662: M 5, 7, 12, 16;
Сул 1520–15663: MM 5, 8, 12, 13, 21;
Сул 1520–15664: M 11, 12, 15, M;ine[e 14;
Сул 1520–15665: MM 7, 9, 13, 17;
Сул 1520–15666: MM 7, 18, 22.
Према изложеној грађи може се закључити да је фонетизам народног језика знатно
распрострањенији у свим документима Портине канцеларије, уз појаву српскословенских
облика углавном у изолованим примерима. У најмлађим и најстаријим документима из
канцеларија султана Мурата II и Сулејмана I јављају се искључиво облици у духу
народног језика, док се у канцеларијама султана Мехмеда II, Бајазита II и Сулејмана I,
поред народних облика, појављују и српскословенске форме, које су резервисане углавном
за клишеизиране датумске формуле. Изузетак је једино писмо Мех 14712, у коме се
усамљени српскословенски облик предлога vx јавља изван датумске формуле.
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2.2. ИНВЕНТАР КОНСОНАНАТА
2.2.1. АФРИКАТЕ /Ђ/

И /Ћ/.

У писмима Портине канцеларије африкате /ђ/ и /ћ/

добијене су као резултат старог јотовања, али нису изостали ни примери у којима се
сугласници /ћ/ и /ђ/ јављају као резултат новог јотовања и позајмљивања речи из страних
језика (о овоме више у поглављу II.1, т. 3.2.2. и 3.2.6.).
2.2.1.1. АФРИКАТЕ /Ђ/ И /Ћ/ ПРЕМА СРПСКОСЛОВЕНСКИМ ГРУПАМА ШТ И ЖД. У писмима
султана Мурата II посведочени су само примери у којима је африката /ћ/ добијена старим
јотовањем групе *tj:
Мур 1430: plak] 19, dati k} 27;
Мур 14301: hoke 3, plak]} 31, ke M;iniþtþ%i& 35, neke w;tetiþtþ%i& 38, hoke imaþtþ%i&
38, hoke naki 39, nepotaknMt] 43, tisMkana 44, wpkine 23, као и у проепониму lMkarevika
Мур 14301: 9/10;
Мур 1431: ky reki 15, као и у проепониму pavlovik] Мур 1431: 10.
Старословенски рефлекс шт, који се задржао у српскословенској епоси, у овим
писмима, како је и очекивано, није пронађен.
За разлику од докумената која припадају канцеларији султана Мурата II, у којима
нема потврђеног српскословенског рефлекса, код султана Мехмеда II српскословенска
група { забележена је само у једном документу, док је у свим осталим потврђен сугласник
/ћ/ у духу народног језика:
Мех 1458: keþtþ(e) uznaþtþ%i& 10, tisuku 11;
Мех 1459: tisuku 8;
Мех 1463: neke na se primiþtþ(i) 8, ke hodiþtþ(i) 11;
Мех 1453–1463: ho:e 13, 17, ho:ete 14/15, 19, a:e 20;
Мех 1465: tisMk} 7, 9, kþjþte Mznqti keþtþ(e) 12/13, opkinoþmþ(q) 3, као и у
проепониму /oretiþkþ(q) 6;
Мех 1468: tisMþkþ(q) 11, tisMkx 31, tisMkE 32, kMkE 33, 34, moþkþno 26, као и у
проепонимима miltenoviþk}þ 10, 12, Mgrinovik} 10, maþrþkoviþk}þ 11, hvawniþk}þ 11,
markoviþkþ%q& 16, markoviþkþ(q) 19, hvawniþkþ(q) 19, markovik] 21, hvawnik] 21, romeþkjþ 30;
Мех 14681: tisMki 10, 13, kj svrq[iþtþ%i& 12, opkinwþmþ%q& 3, као и у
проепонимима lMkaroviþkþ(q) 8, dedqgMdoviþkqþ 8/9;
Мех 14682: tisMke 10, 12, wþpþkine 3/4, као и у проепониму romjþkþ(q) 9;
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Мех 1469: tisMkx 9, pomokx 15, као и у проепонимима bþMþniþkþ%q& 7, lMkarevikx 8;
Мех 1471: tisMka 10;
Мех 14711: tisMþkþ(q) 9, 11, tisMkx 10;
Мех 14712: keþtþ%e& M;in{iti} 29, ke bitJ 30, као и у проепониму paþlþmMtik] 8;
Мех 14713: tisMkM 14, 17, plakenw 16, као и у проепонимима /Mretiþkþ(q) 8,
pMciþkþ(q) 8;
Мех 1472: kjtj da nj Mpadjtj 9, kj po/jti 27;
Мех 1474: kMke 11, 21, као и у проепонимима paþvþlovik] 7, paþvþlovik} 13,
paþvþloviþkþ(q) 15;
Мех 1475: у проепониму hþvþalikx 7;
Мех 14751: tisMþkþ(q) 9, tisMk} 12, као и у проепонимима /orjtikq 8, mJloviþkþ(q)
9;
Мех 1476: tisMþkþ(q) 16, као и у проепонимима /Mretiþkþ(q) 25, mJloviþkþ(q) 25;
Мех 14761: tisMke 16, као и у проепониму svwþiþmirwvika 10/11, svwimirwvikþ]þ
11;
Мех 1477: kete da ne prjstMpitj 25;
Мех 14771: tisaþkþ(q) 12, tisMþkþ(q) 12;
Мех 14772: tiþsMþk} 12;
Мех 1478: tisþMþk] 15, biti mi ke /aw 26;
Мех 14781: tisþMþkx 9, %kM&k} 9;
Мех 14782: plak]} 7, 8, plak]li 15, plak]tþeþ 16, tJsþMþk(q) 9, tisMkx 15, tisþMþk(q)
18;
Мех 14783: plak]te 8, tisMkx 9, 18;
Мех 14784: tisþMþk] 14, k} Mzet%i& 19/20, kete imat%i& 21;
Мех 14785: tisMk} 15, tisþMþk] 16, plakena 14, k} Mzet(i) kete 21, imþatþ(i) 22;
Мех 1479: у проепонимима paþlþmMtik%q& 7, sarakoviþkþ%q& 8;
Мех 14791: tisMk} 8, у проепонимима baþlþmMtiþkþ(q) 7, sarakoviþkþ(q) 7;
Мех 14792: tisMkj 10, kMkE 15, у проепониму priþbþ;inovik} 8;
Мех 14793: tisMk] 10, kMkiE 26, 55, 63, 64, 77, 79, tisMke 48, 51, tisMkj 49,
kMkiþEþ 71, Mshoketj 41, 42, у проепонимима pMciþkþ%q& 7, priþpþ;inovik} 9/10;
Мех 1480: sxþvþrx[iti se ke 11, tisMk] 23, у проепонимима /oretik] 6, bMnik] 6;
Мех 14801: tisMkE 13, 15; tisMkx 17, 20, kE platiti 19, þtisMkxþ 22, MshokE 27,
plak]li 12, plak] 16, plak]ti 21, plak]}þtþ%q& 33, plak]li 35;
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Мех 14803: tisMkx 9, tisMke 10, у проепонимима sarakovik] 6, raþsþtik] 7, tisM{x
12, према tisM{þMþ 13, tisM{q 19, tisM{M 22, tisM{a 29;
Мех 1481: keþtþ(e) Mznaþtþ(i) 9.
У писмима Мех 14741 и Мех 14802 ниje забележен ни српскословенски, ни српски
народни фонетизам, док је консонантска група { у духу српскословенског језика
забележена само у пет примера у усамљеном примеру neop{iþnaþ Мех 1463: 14, као и у
неколико примера у писму Мех 14803: tisM{x 12, tisM{þMþ 13, tisM{q 19, tisM{M 22, tisM{a 29.
Посебан коментар овде захтевају и примери wb;ine Мех 1453–1463: 4 и ;e Мех
1453–1463: 29, у којима се препознаје супституција африкате /ћ/ африкатом /ч/, што можда
може упутити на уклањање дистинкције између двеју африката. Ова појава, како показује
савремена дијалекатска ситуација, карактеристична је за говоре јужног поддијалекта
косовско-ресавског дијалекта који су под интензивним утицајем албанског становништва,
па се утицај албанског језика у највећој мери испољава у ситему консонантизма (уп. Ивић
2009: 74). И премда на основу само ове особине Ђорђиђ (1991: 165) за писара овога
писама тврди да потиче из источнијих крајева екавског дијалекатског подручја, мишљења
смо да о оваквом ставу треба обазриво промислити, будући да се у писму, поред једног
примера у коме се примећује уклањање дистинкције између падежа правца и падежа места
(в. поглавље III.2. т. 2.2.2.2.), бележи велики број књишких особина које умногоме
затамњују претпоставке о писаревом дијалекатском исходишту.
Као и у писмима султана Мурата II, и у документима канцеларије Бајазита II срећу
се само примери са африкатом /ћ/ пореклом од групе *tj:
Бај 1481: tisMkx 8, 30, 32, 61, kMke 8, kþMþke 13, tisMke 29, 31, keþtþ%q& 70/71,
plak]}þtþ%q& 40, 44/45, plþaþk] 45/46, plþaþk] 47/48, у проепонимима paþlþmþMþtik] 8,
kabþMþ/ik] 8;
Бај 14811: у проепониму g}kik} 5;
Бај 14812: pomoþkþ(q) 15, nekeþtþ%q& biti 26;
Бај 1482: у проепонимима bMnik] 7, sarakovik] 8;
Бај 14821: biti ke 26;
Бај 1484: tisMkx 9, tisMk} 12, plakeno 11, у проепонимима /oretiþkþ(q) 6,
soþrþkM;iþkþ(q) 7, gMndiliþkþ(q) 7;
Бај 14841: tisMkE 7/8, tisMkx 23;
Бај 1485: neke da sqþdþe 20/21
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Бaj 14851: vraka} 10;
Бај 14852: k:i 5;
Бај 1486: bMdMke 21, у проепонимима sirq;evikq 6, lisovikx 6;
Бај 14861: tisMke 40, 44, kete M gnevq Mlesti 49, sMprokq 47;
Бај 14862: k} znati 17, neke biti 18;
Бај 1488: tisMkq 8, у проепониму /Mkoviþkþ(q) 6;
Бај 14881: tisMkq 9, у проепониму heþrþsegwviþkþ(q) 6;
Бај 1489: mwþkþ(q) 18, keþtþ%q& biti 22, bMdMki 13, у проепонимима heþrþsegoviþkþ(q)
10, heþrþsegovikeþmþ%q& 19;
Бај 14892: tisMkq 12, 21;
Бај 1492: tisMk}þtþ%q& 12, tisMk} 17, treþtþj 18, као и у проепонимима sarakovik]
10, rastik] 10;
Бај 1493: tisþMþk:%q& 12, tisMk:%q& 16, у проепонимима sarakoviþk:þ%q& 8,
gþMþndovik:%q& 9;
Бај 14931: neþkeþ imaþtþ(i) 11/12, þkMþke imaþtþ(i) 12, kMke 13, plak:} 8;
Бај 1495: у проепониму mþJþlanþoþvþJþk:%q& 7;
Бај 14951: hþoþke da pþoJþge 8, hwke pþoþhvatþJþt(i) 17/18;
Бај 1496: kMþk}þ 9, tþJþsþMþk(q) 10, у проепонимима raþsþtþJþkþ:þ(q) 6, voþlþ;wvþJþk(q) 7;
Бај 1499: tisMþkþ(q) 15, у проепонимима lMkarevik] 9, kabM/ik] 10;
Бај 14991: ke znaþtþ(i) 20;
Бај 14992: kete da sxbl}dete 24/25, hokemþoþ deliþtþ(i) 31, bMdMki 13, zape;akene 26, 27;
Бај 1500: tisMþkþ(q) 13, tisMk} 19, у проепонимима rastik] 10, sarakovik] 11;
Бај 1501: tisMþkþ(q) 10, tisMk} 20, у проепонимима raþsþtik] 10, grMbetik] 10;
Бај 15011: tisMþkþ(q) 9, kMki 12, kMke 17, у проепонимима ;rx;ik] 10, lekiþkþ(q)
11, 16;
Бaj 1502: plak]} 9, 11;
Бај 1503: у проепонимима sorko;evikeþmþ(q) 15, grMbetikeþmþ(q) 15;
Бај 1507: у проепонимима sorko;evika 20/21, grMbetJka 21;
Бај 1510: у проепонимима sarakovi:a 9, goþnþdoli:a 9;
Бај 1481–1512: keþsþ(q) naitJ 13/14, nEþkþ(e) 25, nikeþtþ(q) 27, ke biti 28.
У укупно дванаест документа султана Бајазита II (Бај 1481–1482, Бај 1483, Бај
14863, Бај 1487, Бај 14891, Бај 14893, Бај 1497, Бај 14971, Бај 1498, Бај 1481–15121, Бај
1481–15122, Бај 1481–15123, Бај 1481–15124) није забележен ниједан фонетизам.
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У писарским канцеларијама султана Селима I и Сулејмана I бележи се само
народни фонетизам и то у највећем броју примера у именици тисућа:
Сел 1513: tisoþkþ(x) 11, у проепониму gondelika 9;
Сел 1514: tisoþkþ(x) 12;
Сел 1516: tisoþkþ(x) 10;
Сел 1517: tisoþkþ(x) 11;
Сел 1512–1520: tisokx 10;
Сул 1525: þtisMkqþ 14;
Сул 1520–1566: tisMkx 10;
Сул 1520–15661: tiþsþMk(q) 9, у проепониму grþMþbeþtikþ(q) 11;
Сул 1520–15662: tisok%q& 9;
Сул 1520–15663: tiþsþMþkþi 9, bMdMkþiþ 18;
Сул 1520–15665: tiþsþMki 10.
Изузетак представља пример prideþtþ%q& ke Сул 1520–15664: 7, у коме је овај
фонетизам потврђен изван именице тисућа. У двама писмима султана Сулејмана I (1517,
1520–15666) нема потврђених облика.
У писмима туских султана Дубровнику сугласник /ђ/ добијен у резултату старог
јотовања прасловенског /*d/ забележен је у неколиким примерима у писмима султана
Мурата II, Мехмеда II, Бајазита II и Сулејмана I:
Мур 1430: zigete 13/14; Мех 1463: grageaneþmþ%q& 11; Мех 1465: takogþjþre 4,
takogjrþjþ 11; Мех 14681: takogeþrþ%e& 5; Бaj 1481: meg} 13, 18, 19; Бaj 14812: takogere 12; Бaj
14821: takoigery 5; Бaj 14852: gospogþaþ 10; Бaj 14892: megþ}þ 6; Бaj 1485: meg} 12; Бaj
14992: tvrxgeno 13; Сул 1525: taakogeþrþ%q& 12; Сул 1520–1566: takoger(q) 17.
У документу 14841 султана Бајазита II, поред примера из народног језика среће се и
српскословенски облик са групом /d: meg} 16, 28 према preþ/þde 4.
Само у једном писму султана Мехмеда II и двама писмима султана Бајазита II, као
једини потврђени облици јављају се примери са очуваним српскословенским фонетизмом:
poþtþvþrþx/deniE Мех 14803: 15, preþ/þde Бaj 14863: 10/11, tako/dery Бaj 1481–15123: 18.
На основу ексцерпираних облика може се закључити да су световни карактер
анализираних докумената, као и њихова жанровска условљеност утицали на широку
дистрибуцију консонаната /ћ/ и /ђ/ добијених у резултату старог јотовања од
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прасловенских /*t/ и /*d/, док се усамљени примери са српскословенском групом /d могу
објаснити писаревим познавањем српскословенске норме.
2.2.2. АФРИКАТА /Џ/. Примери у којима је забележена ова африката детаљно су
представљени у поглављу II.1, 3.4.
Иако је сугласник /џ/ у српски језик ушао као звучни алофон фонеме /ч/ настао у
фонетском контексту који су чинили сугласник /ч/ и неки од звучних опструената, треба
напоменути чињеницу да је свој фонолошки статус у српском језику африката /џ/ добила
тек продором турцизама34 и уопште оријенталне лексике посредством турског језика. Како
је у ексцерпираној грађи, осим именице сведоџба, африката /џ/ посведочена само у
лексемама пореклом из турског језика, а с обзиром на чињеницу да документа у којима је
африката /џ/ посведочена обухватају период од седме деценије XV до друге деценије XVI
века, можемо претпоставити да у анализираној грађи глас [џ] представља праву фонему, а
не алофон гласа [ч].
2.2.3. ФРИКАТИВ /Ф/. У писмима турских султана, фрикатив /ф/ забележен је само у
речима страног порекла, док ономатопејске речи у којима би овај струјни сугласник био
примарно словенског порекла нису посведочене. Консонант /ф/ забележен је у
позајмљеницама из грчког, турског и романских језика.
У већем броју примера потврђен је позајмљеницама из турског језика: mþMþstafM
Мех 14761: 14, Бај 1481–1512: 17, mMþsþtafi Мех 14793: 34, mMþsþtafM Мех 14793: 57, mþMþsaþvþf
Мех 1481: 67; mþMþstafa Бај 14931: 19, mþMþstafa Бај 1485: 2, mþMsþtafa Бај 14992: 6, 18, mMstafa
Бај 1481–1512: 10, 23/24 (према ар. Muṣṭafā), sefer Бај 1496: 11 (према ар. sefer), }sMf%q& Бај
1487: 6, }sMfq Бај 14893: 17, }sMfM Бај 14893: 22, }sMf(q) Бај 14951: 14 (према ар. Yūsuf и
Yūsif), haifsorM;i] Мех 14801: 26 (уп. Ркс I: 407).
У осталим примерима јавља се у грацизмима и романизмима: flebara Мех 1468: 38,
flevaria Мех 1478: 29, ferfara Мех 14781: 12, fjrfaþrþa Мех 14783: 23, feþrþvara Мех 1480: 24,
flevaþrþ(q) Бај 14951: 23, feþrþvara Бај 1498: 20 (према грч. φεβρουάριος), logofeTa Мех 14741:
13 (према грч. λογοϑέτης), kalafat;iE Бај 1481–1512: 6, kaþlþafat;iE Бај 1481–1512: 10,
34
„Утицај турског језика на друге балканске језике био је најинтензивнији у време Османског
царства и највећи број позајмљеница из турског потиче управо из овог периода” (Петровић 2012: 10). Уплив
турцизама у српски језик може се пратити већ од доласка Османских Турака на Балкан (уп. Škaljić 1966: 12).
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kalafat;iþ]þ Бај 1481–1512: 25 (према грч. καλαφάτης), teftera Бај 1481–15124: 10, 13 (према
грч. διφθέρα и тур. defter); freþnþ;eþ[þko Мех 14713: 8, fraþnþ;iþ[þko Мех 14793: 7/8, fraþnþ;eþ[þko
Бај 1488: 5 (према лат. Franciscus), franþnþ;askþJþ Бај 14951: 6/7, 14, frana;keþhþ(q) Бај 1503: 13,
frana;keþhþ(q) Бај 1507: 18/19 (према лат. frenum и итал. freno-frana уп. РЈАЗУ III: 65, 71),
fiþlþoriþnþehx Сул 1520–15666: 11, kriþsþtofanoþvþ(q) Мех 14793: 19, kriþsþtofana Мех 14793: 35,
44/45, kriþsþtofana Бај 14811: 7, 9, kriþsþtofanoþvþ(q) Бај 14811: 14, kriþsþtofanoþvþ(q) Бај 14841:
6/7, floreþnþske Бај 1483: 5, frMkq Бај 14893: 6.
У грецизму склав (према сргр. σκλάβος) у трима писмима султана Мехмеда II и
двама писмима султана Бајазита II забележена је супституција консонанта /в/ сугласником
/ф/35: %s&klafa Мех 14772: 20; s%k&lafa Мех 14772: 27; sklafwm(q) Мех 14772: 29; sklafa Мех
1478: 17; þsþkl%a&fa Мех 1478: 28; sklafM Мех 14783: 12; s%k&lafa Бај 14931: 18; sklafa Бај
14951: 13; sklafþMþ Бај 14951: 19.
О изостанку супституције сугласника /ф/ сугласником /п/ у личном имену Степан:
stepana Мех 1466: 7, stepanM Мех 1466: 11, stepaþnþ(q) Мех 1468: 19, stepaþnþa Мех 1468: 21,
stþeþpaþnþ(q) Мех 1475: 6/7, stepanþMþ Бај 14861: 27, stepanx Бај 14861: 28, сведоче и облици овог
личног имена са консонантом /п/ забележени и у повељама Српске деспотовине ‒ „стсрп.
п примљено преко лат. ph [p] које је настало од грч. ᵠ док се ово још изговарало као [ph], а
не као [f]” (Поломац 2016: 198). У прилог овој тези могу сведочити и облици имена stjpko
Мех 1469: 8, stepko Бај 1496: 7, stepkoþmþ(q) Бај 1503: 14, steþpþkM Бај 1507: 20.
2.2.4. ФРИКАТИВ /Х/. У свим примерима у писмима Портине канцеларије овај
сугласник се чува у свим позицијама у речи (примере није неопходно наводити).
На одступање од наведене тврдње могу пак упутити облици ген. мн. одређеног
вида придева у интитулационој формули адресанта у писмима султана Селима I и
Сулејмана I укојима се може уочити губљење финалног /х/: velikie gospodarx i silnie c(a)r(x)
i velikie amirx soltanx selim Сел 1513: 1/2, velikie goþsþpodar(q) i silnie c(a)r(x) i velikie amirx
soþlþtanx seliþmþ%x& Сел 1514: 1/2, velJkie goþsþpodarx i siþlþnJþeþ c(a)r(x) i velJkie amirx soltanx
Уп. примере са сугласником /в/ у овој лексеми: sklaþvþ%a& Мур 1431: 8, sklavM Мех 1474: 23, Мех
14793: 33, Бај 14891: 10, sklavoþmþ%q& Мех 1474: 27, sklava Мех 14741: 14, Мех 1481: 8, Бај 1497: 8, Бај 14991: 25,
Бај 1481–15122: 19, sklavoþmþ(q) Мех 14741: 18, Бај 1481–1512: 9, þsþklava Мех 14792: 6, Мех 14793: 56, Бај 14841:
20, skþlþavM Мех 14792: 18, sklaþvþ%q& Мех 14793: 60, 73, þsþklavx Мех 14801: 26, þsþklavM Бај 1487: 6, sklaþvþ(q) Бај
1487: 10, Бај 14881: 5, Бај 14892: 20, Бај 1498: 11, Бај 15011: 15, sklavwþmþ%q& Бај 14891: 15.
35
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seliþmþ(x) Сел 1516: 1/2, ] velikie goþsþpodarx i siþlþnie c(a)r(x) i velikie amirx soltaþnþ(x) seliþmþ(x)
Сел 1517: 1/2, ] velikie goþsþpodarx i siþlþnie c(a)r(x) i velikie amirx soltaþnþ(x) selimx Сел 1512–
1520: 1/2, veliikiie caþrþ%q& ii siþlþniie goþsþpodaþrþ%q& ii velikiie aamiþrþ%q& sMþlþtaaþnþ(q) Сул 1525:
1/2, ]a velikiee car(q) ii siþlþniee goþsþpodar(q) Сул 1520–15663: 1/2; ]a veþlþikie c%a&rx ii
þsþilxniee goþsþpodar(q) ii veþlþikiee aaþmþirx sMlxtaþnþ(q) sMleiþmþanx haþnþ(q) Сул 1520–15661: 1/2, ]a
velikie c(a)r(q) i silxnie gosxpodarx i velikie aaþmþirq sMlxtaþnþ(q) sMleiþmþanx haþnþ(q) Сул 1520–
1566: 1/2, ]a þvþeþlþikiee car(q) ii siþlþniee goþsþpoþdþarx ii þvþeþlþikiee aaþmþirx sMþlþtaþnþ(q) Сул
1520–15665: 1/2, ]a veþlþikiee car(q) ii siþlþniee gosþpoþdar(q) ii vjþlþikiije goþsþpodar(q) ii veþlþikiej
aaþmþirx sMlxþtþan(q) sMleiþlþ%q& Сул 1520–15666: 1/2 (уп. са ii þvþieliþkþeeþhþ(q) aaþmþirq sMltaþnþ(q)
sMþlþeiþmþaan(q) haþnþ(q) Сул 1520–15663: 1/2).
Наведеним примерима можемо прикључити и облике ген. мн. ж. р. пок. прид. зам.
ж. р.: w%dq& te straþnaþh(q) Бај 14951: 21, (уп. са облицима w%dq& teþhþ(q)0 stranaþhþ(q) Бај 14951: 6,
10, wþdþx teþhþ(q)0 stranaþhþ(q) Бај 1481–15123: 16), као и облик ген. мн. присв. прид. зам. м. р.:
wþtþ%q& va[e Мех 14793: 8 (уп. са облицима wþtþ%q& va[eþhþ(q) tþrþqgwvacq Мех 14761: 19/20,
wþdþ%q& va[eh(q) trgovcjh(q) Мех 14784: 20/21, wþdþ%q& va[eh(q) trgovxceh(q) Мех 14785: 21/22,
wþdþ%q& va[eþhþ(q) vlaþsþtela Бај 1499: 9). На исту појаву могу упутити и облици ген. мн.:
sveþdþoke verMvane l}þdþi Бај 14861: 12, wþtþ%q& onji vi[episani Мех 14793: 45/46 (уп. са примером
wþtþ%q& oniþhþ%q& vi[ere;enIþhþ%q& Мех 14793: 63), tiþsþMþkþi ii peþtþq stoþtþiþnþ(q) zlaþteþ Сул 1520–
15663: 9/10 у којима се такође може претпоставити испадање финалног сугласника х (уп.
са обликом þvþieliþkþeeþhþ(q) Сул 1520–15663: 2).
На основу наведених примера, у писмима Портине канцеларије може се
претпоставити губљење сугласника /х/ у финалној позицији у речи. Како се губљења овога
гласа у нашем језику вршило од краја XVI до средине XVIII века (уп. Белић 2006: 96),
забележени примери могу посведочити о потенцијалном померању границе у вези са
губљењем овог сугласника.
У усамљеном примеру kriþsþstosþMþ Мех 1465: 10 бележи се чак супституција
сугласника /х/ сугласником /к/, а оваква замена у иницијалној позицији, како показује
савремена дијалекатска ситуација, бележи се у косовско-ресавским (уп. Јовић 1968: 62;
Букумирић 2003: 147), призренско-тимочким (уп. Реметић 1996: 405) и зетско-сјеничким
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говорима (уп. Барјактаревић 1966: 64), док се у херцеговачко-крајишким говорима
супституција овога типа везује за финалну позицију (уп. Ивић 2009: 19).
2.3. ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА КОНСОНАНТИМА
2.3.1. РЕЗУЛТАТИ ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА. У писмима Портине канцеларије резултати прве и
друге палатализације веома су добро очувани. Због великог броја очекиваних примера,
овде ћемо навести само оне у којима се препознаје аналошко ширење резултата друге
палатализације чак и тамо где није било услова за њено вршење:
(а) датив мн. придева ж. р.: dMbrov;qcjþmþ(q) Мех 14741: 4, Мех 1477: 4,
dMbþrþwva;ceþmþ(q) Мех 1475: 3/4, dMbrovqþ;þceþmþ(q) Мех 14771: 4, dMbrwva;xcem(q) Мех
14772 3/4, dMbrovxceþmþ(q) Бај 1492: 6, dMbrwvaþ;þcem(q) Бај 14931: 4, dMbrovaþ;þceþmþ(q) Бај
1493: 6, dþMþbrwvaþ;þceþmþ(q) Бај 14951: 4/5, dþMþbrova;cem(q) Бај 14952: 4/5, dþMþbrova;ceþmþ(q)
Бај 1496: 5, Бај 14971: 4, dMbrwvxþ;þceþmþ(q) Бај 1497: 5, dMbrovxþ;þceþmþ(q) Бај 1498: 6, Бај
1499: 5, Бај 14991: 6, Бај 1500: 6, Бај 1501: 6, Бај 15011: 6, Бај 1502: 5, Бај 1481–
15121: 6, dMbrov;xceþmþ(q) Бај 14992: 4, 7, dMbrova;ceþmþ(q) Бај 1503: 5, Бај 1481–15122: 6,
dMbrovaþ;þcemx Бај 1507: 6, dobrova;ciþmþ(q) Бај: 1510 6, dMbrovaþ;þceþmþ(q) Бај 1481–15123: 6,
Бај 1481–15124: 6, dMbrova;cemþqþ Бај 1481–1512: 4, mnozeþmþ(q) Бај 1492: 5, Бај 1493: 4,
Бај 1495: 3, Бај 1496: 4, Бај 1510: 4, Бај 1481–15122: 5, Бај 1481–15123: 4, mnþoþzeþmþ(q)
Бај 14951: 3/4, mnoziþmþ(q) Бај 1497: 4, Бај 14971: 3, Бај 1498: 4, Бај 1499: 3, Бај 14991:
4, Бај 14992: 3, Бај 1500: 4, Бај 1501: 4, Бај 15011: 4, Бај 1502: 4, Бај 1503: 4, Бај
1481–15121: 4, mnozeþmþ%q& Бај 1507: 4, Mnozemq Сел 1513: 5, mnozemx Сел 1514: 5, Сел
1516: 5; mnozeþmþ(x) Сел 1517: 5, Сел 1512–1520: 4; (б) ном. мн. придева м. р.: drMzi
Бај 14841: 17; (в) ген. мн. придева м. р.: drMziþhþ(q) Бај 14992: 34; (г) акуз. мн. придева
м. р.: veliceþhþ%q& Мех 14801: 7; (д) лок. мн. придева м. р.: drMzeþhþ%q& Мур 14301: 16, Бај
1498: 13; (ђ) у конјугацији: Mlyzoþ[þ(e) Мех 14681: 11 (3. л. мн. аориста), tþrþx/MEþtþ%e&
Мех 14801: 3 (2. л. мн. през.), Mlezete Бај 1481–1482: 16 (2. л. мн. през.).
Насупрот наведеним, примери са аналошким успостављањем велара у анализираној
грађи нису потврђени.
2.3.2. СТАРО

ЈОТОВАЊЕ.

У писмима Портине канцеларије примери старог јотовања

бележе се у облицима презента глагола: pwo[leþtþ(e) Мех 1471: 9, poþ[þleþtþ%e& Мех 14712: 20,
poþ[þlete Мех 14741: 17, po[lete Мех 14783: 17, Мех 14784: 14, Мех 14785: 17, Мех 14785: 19,
Бaj 14821: 11/12, Бaj 14971: 16, Бaj 14971: 18, Бaj 15011: 25, Бaj 1481–15122: 14, Бaj 1481–
15124: 18, po[þlþete Мех 14784: 18, poþ[þleþmþ%q& Мех 14793: 24/25, poþ[þlete Мех 14793: 52, Мех
14793: 54, Мех 14802: 14, Бaj 14811: 15/16, Бaj 14841: 25, Бaj 14881: 22, Бaj 1489: 6,
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pwþ[þleþtþ%q& Бaj 1481–1482: 21, pwþ[þleþtþ%e& Бaj 1481–1482: 22, po[qlete Бaj 14862: 14, do[lE
Мех 1468: 27, Mziþmþl}þtþ%q& Бај 1481: 43, Mziþmþql} Бај 14851: 8, Mzqmqle Бaj 1485: 18, praþlþ}
Бaj 1481–1512: 15, док се у усамљеним примерима јављају у облицима суперлатива:
naþiþbole Бaj 1481–15121: 14 и naibrx/e Бaj 1481–15121: 18, као и у облику трпног глаголског
придева dono[eni Бaj 14992: 7.
2.3.3. НОВО ЈОТОВАЊЕ. И поред тога што се ново јотовање везује за период од краја
XVII и почетак XVIII века (уп. Белић 2006: 113), у писмима турских сулатана Дубровнику
забележени су облици који можда могу указати на то да се ова појава бележи и раније36:
povelenEþmþ%q& Мур 14301: 4, pro[enE Мур 14301: 11, povelenE Мур 14301: 17,
popro[en] Мур 14301: 18, povelen} Мур 14301: 30, povelenE Мур 14301: 41, pisanE Мур
14301: 41; veselE Мех 1465: 3, imanE Мех 1468: 33, Мех 14682: 17, heretiþsþnE Мех
14681: 4, vladanE Мех 14712: 18, imaþnþe Мех 14741: 21, vladaþnþ} Мех 1476: 14, imaþnEþ
Мех 1477: 22, imanj Бaj 14851: 12, imane Бај 14851: 19, Бај 1486: 18, 19, iþmaþnj Бaj
14852: 9, pwzdravxlenþEþe Бај 14861: 3, þJþmane Бај 14861: 15, imaþnþe Бај 14931: 11, 16,
iman} Бaj 1485: 7, vladaþnþe Бај 14971: 17, herytisaþnþe Бај 1499: 5, poþ;þteþnþEþmþ(q) Бај
1500: 11, imaþnþ] Бaj 1502: 10, poþzþdravlene Бај 1510: 6, heritisane Бај 1510: 6/7, veselqee
Сул 1520–15661: 7, þzþnaþnþe Сул 1520–1566: 16 (уп. са примерима pozdravleniE Мур
1430: 4, radovaniE Мур 1430: 4, poznaniE Мур 1430: 9/10, 12x2, pozþdþravlyniþEþ Мур
1431: 5, herytisaniþEþ Мур 1431: 5, znaniE Mех 1459: 6; imaniE Mех 1468: 26;
heþrþ%e&tisaniþEþ Mех 14682: 4; imaniE Mех 14712: 12; znaniE Mех 14761: 7; heretJsaniE Mех
1479: 4/5; vladaniE Mех 14803: 17; heþrþ%e&tisanJj Mех 1468: 4; zdravij Mех 1474: 5;
zdravie Mех 14741: 5, zdravij Mех 14751: 4, итд.).
2.3.4. НОВО ЈОТОВАЊЕ У ГРУПАМА -ЈТ- И -ЈД-. Будући да се ново јотовање у групама јт- и -јд- у српском народном језику јавља од XIV века (уп. Белић 1999: 95), очекивано је
његово бележење и писмима Портине канцеларије.
У инфинитиву глагола доћи и наћи, јотовање у групи -јт- јавља се у само трима
примерима: do:i Бај 1510: 14, doi:i Бај 1510: 15, naki Мур 14301: 39.
Поред претходно наведених, јотовање у групи -јд- забележено је у облицима
презента и аориста глагола доћи, наћи, прећи и поћи:
(а) dog} Мур 1430: 22, dog} Мур 1430: 25 (3. л. мн. през.), dog}tq Мур 1430: 27
(3. л. мн. през.), dogo[y Мех 1458: 6, Мех 1458: 7/8 (3. л. мн. аор.), dogEte Мех 14682:
36
Ново јотовање се „могло у различним говорима (у различном обиму) извршити и раније” (Белић
2006: 113).
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16 (2. л. мн. през.), dogo[e Мех 14713: 6, Мех 1479: 6, Мех 14791: 6 (3. л. мн. аор.),
dogj Мех 1476: 11 (3. л. јд. през.), dogw[e Бaj 1484: 5 (3. л. мн. аор.), dwge Бaj 14821: 25
(3. л. јд. през.), dogeþtþ%e& Бaj 14841: 22 (2. л. мн. през.), doge Бaj 1488: 4, Бaj 14881: 4, Бaj
1489: 11, Бaj 14891: 4, Бaj 14893: 7 (3. л. јд. през.); doþJþge Бaj 14931: 6, Бaj 14951: 9, Бaj
14951: 12 (3. л. јд. през.); do:i Бaj 1510: 14 (инфинитив); doi:i Бaj 1510: 15
(инфинитив); (б) nage Мех 1476: 13 (3. л. мн. през.), izxnagete Мех 1477: 20 (2. л. мн.
през.), naigwsmw Мех 14772: 17/18 (1. л. мн. аор.), nage Бaj 1486: 22, Бaj 14893: 19 (3. л.
јд. през.), nagete Бaj 14863: 12, Бaj 1487: 17 (2. л. мн. през.), nag}þtþ%q& Бај 14891: 13 (3.
л. мн. през.), naig}þtþ(q) Бaj 14931: 10 (3. л. мн. през.), þJþznaþJþþgete Бaj 1495: 11/12 (2. л.
мн. през.), naþJþg}þtþ(q) Бај 1495: 12 (3. л. мн. през.); (в) prege Мех 1476: 21, Бaj: 1495: 5,
Бaj 14951: 12 (3. л. јд. през.), preþgeþ Бaj 14952: 15 (3. л. јд. през.), pryge Бaj 1481–1512:
5 (3. л. јд. през.); (г) pog}þtþ%q& Бaj 1481: 45 (3. л. мн. през.); pþoJþge Бaj 14951: 8 (3. л. јд.
през.), poge Бaj 1497: 11 (3. л. јд. през.).
У писмима турских султана забележени су и облици у којима ова алтернација није
извршена:
doide Мех 1465: 5, Мех 1477: 7, Бaj 1497: 12, Бaj 15011: 10 (3. л. јд. през.),
doido[j Мех 14681: 6 (3. л. мн. аор.), dwidw[e Мех 14711: 5 (3. л. мн. аор.), dwide Мех
1475: 6 (3. л. јд. през.), doido[j Мех 14751: 6 (3. л. мн. аор.), dwide Мех 14761: 7 (3. л.
јд. през.), naidw[j Мех 14772: 19 (3. л. мн. аор.), naidM Мех 14772: 23 (3. л. мн. през.),
naido[e Мех 1478: 16, Бaj 1495: 15 (3. л. мн. аор.), doido[e Бaj 1482: 9, Бaj 1500: 11,
Бaj 1501: 11 (3. л. мн. аор.), proidMþtþ(q) Бaj 14991: 18 (3. л. мн. през.), poidM Бaj 14992:
34 (3. л. мн. през.), poido[e Бaj 1507: 29 (3. л. мн. аор.), naitJ Бaj 1481–1512: 14, 16
(инфинитив).
Иако савремена дијалекатска ситуација показује да се нејотоване групе -јт- и -јд- и
данас чувају у тимочко-лужничким говорима (уп. Ивић 2001: 161), о томе да су писари
писама Мех 1477, Мех 14772, Бaj 1495, Бaj 1497 несумњиво знали за ову појаву, сведоче
забележене јотоване форме (уп. izxnagete Мех 1477: 20, naigwsmw Мех 14772: 17/18,
þJþznaþJþþgete Бaj 1495: 11/12, naþJþg}þtþ(q) Бај 1495: 12, poge Бaj 1497: 11).
С друге стране, у писмима Мех 1465, Мех 14681, Мех 14711, Мех 1475, Мех 14751,
Мех 14772, Мех 1478, 16, Бaj 1482, Бaj 14991: 18, Бaj 1500: 11, Бaj 1501: 11, Бaj 1507: 29,
забележене језичке црте дате у т. 1.2. овог поглавља, као и у поглављу III.1. т. 1.1., 2.2.1.2.,
2.2.2.2., 3.2.4., 3.2.10., сведоче о јужнијим српским говорима као дијалекатским
исходиштима, док усамљени примери са неизвршеним јотовањем у групама -јт- и -јд-,
према нашем мишљењу, највероватније представљају траг српскословенске норме, а не
тимочко-лужничких говора, јер у писмима нису забележене ексклузивне црте које би са
сигурношћу могле упутити на ове говоре.
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На крају, посебан коментар захтевају и облици doþJþge Бaj 14931: 6, Бaj 14951: 9, Бaj
14951: 12 (3. л. јд. през.); naigwsmw Mех 14772: 17/18 (1. л. мн. аор.), þJþznaþJþþgete Бaj 1495:
11/12 (2. л. мн. през.), naþJþg}þtþ(q) Бај 1495: 12 (3. л. мн. през.) и doi:i Бaj 1510: 15
(инфинитив), који заправо представљају хибридне форме у којима долази до укрштања
рефлекса. Примери овога типа забележени су и у крајишничким писмима (уп. Nakaš 2010:
233).
2.3.5. ЈЕКАВСКО

ЈОТОВАЊЕ.

Посебну групу чине примери у којима је забележено

јекавско јотовање у групи nyã: gnEvq Мур 14301: 39, nEsM Мех 14712: 13, nEsMtx Бај 14812: 14,
nEsþMþtx Бaj 1481–1512: 14. Овакви облици својствени су говорима херцеговачко-крајишке
дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 177; Петровић 1978: 54). Узимајући у обзир и друге
језичке црте забележене у овим писмима, не можемо говорити о херцеговачко-крајишком
простору као дијалекатском исходишту, а овакву претпоставку поткрепљују и типични
морфолошки екавизми присутни у овим писмима који су дати у т. 1.2. овог поглавља, као
и у поглављу III.1. т. 2.2.2.1. и 2.2.2.2.
Овде се једино може издвојити писмо Мур 14301, у коме се у изолованим
примерима препознају (и)јекавски и икавски рефлекси јата (о овоме в. у т. 1.1.1.), но
комплетнију слику о херцеговачко-крајишком терену ремете црте типичне за јужније
српске говоре дате у т. 1.2. овог поглавља, као и у поглављу III.1. т. 2.2.1.
Неким од специфичности забележених у документима Портине канцеларије
припадају и примери у којима се на месту сонанта /л/ јавља сонант /љ/, односно примери
са сонантом /њ/ на месту сонанта /н/: (а) }l] Мех 1463: 20, aprily Мех 14681: 16, Мех 1481:
11, april] Бај 1489: 23, velEki Бај 14992: 15, zaþhþval]þmþ(q) Бај 1481–15121: 12, i}þlþ] Бај
1481–15121: 20, praþlþ} Бај 1481–1512: 15, svetl} Сел 1513: 17; (б) }n] Мех 14784: 25, Мех
14785: 24, imeþnþ] Бaj 15011: 20, i}þnþ] Бaj 15011: 27.
Овакви примери могу настати као резултат страног фонетизма, будући да је, како
истиче П. Ивић (2001: 215) ‒ „У говорима Мрковића, Куча, Братоножића, плавскогусињског краја и сјеничко-новопазарских муслимана неутрализована је у контакту с
албанским живљем опозиција л : љ у положају испред е и и [...] У говору зетске равнице
процес је отишао и даље. Ту је истрвена свака разлика између л и љ па се место л изговара
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л'”, док супституција сонанта /н/ сонантом /њ/ и обрнуто није страна ни у говору
албанског становништва (Елезовић 1950: 287).
С друге стране, оваква супституција бележи се и у говору Галипољских Срба, где
се за позајмљенице, као што је нпр. априљ (грч. Απρίλιος) истиче да се сонант /љ/ јавља на
месту умекшаног грчког λ (уп. Ивић 1994: 116‒118).
Будући да се у нашој грађи супституција сонаната у највећем броју примера (изузев
облика вељећи) врши изван контакта ових сонаната са вокалима предњег реда, може се
претпоставити да је оваква замена аналошки условљена.
2.3.6. АСИМИЛАЦИЈА

КОНСОНАНАТА ПО ЗВУЧНОСТИ.

О резултатима ове гласовне

промене већ је речено у поглављу II.2. т. 2. Овде наводимо само малобројне примере у
којима се препознаје десоноризација: dMkx Мех 14793: 19, 32, 42, 65, zaloþkþ(q) Мех 14793:
71, poþtþ%q& Бај 1481: 15, napreþtþ%q& Бај 1481: 32, sMtx Бај 14881: 14, sMtq Бај 1489: 19, уз
примере dMkaþdþ%q& Мех 1479: 9, Бај 1481: 32, ima}þdþ%q& Бај 1481: 24, posila}þdþ%q& Бај 1481: 33,
trebMEþdþ%q& Бај 14863: 11/12, у којима се препознаје обрнута појава.
2.3.7. АСИМИЛАЦИЈА

КОНСОНАНАТА ПО МЕСТУ ИЗГОВОРА.

Асимилација консонаната

/с/ према следећем предњонепчаном консонанту потврђена је малобројним примерима у
следећим категоријама:
(а) у предлогу с: [ niþmþ(q) Мех 1468: 20, Мех 14682: 16, Мех 1471: 11, [
nþiþme Мех 14772: 12, [ nimi Мех 14802: 10, [ niþmþ%q& Мех 14802: 14, [ niþmþi Бај
14851: 7, Бај 1485: 8, [ nþJþmþJþ Бај 1495: 24 (облици без извршене алтернације у овом
предлогу нису забележени ни у једном документу); (б) у облицима придева:
oþsþtaþ[þno Мех 14792: 9, Мех 14793: 20, oþsþtaþ[þni Мех 14793: 18, Бај 1481: 32, oþsþta[ni
Мех 14793: 49/50, deneþ[þnagw Бај 1481: 12/13, 29/30, sada[nJ Бај 1481–15124: 17,
pryga[nM Бај 1481–1512: 20, prqva[neþmþ(q) Бај 1481–1512: 22, segaþ[þny Сел 1514: 9; (в)
у облику 1. л. јд. през. гл. послати: pwo[leþtþ(e) Мех 1471: 9, poþ[þleþtþ%e& Мех 14712:
20, poþ[þljtj Мех 1474: 26, poþ[þlete Мех 14741: 17, Мех 14793: 52, 54, Мех 14802: 14,
Бај 14811: 15/16, po[lete Мех 14772: 29, Мех 14783: 17, Мех 14784: 14, Мех 14785: 17,
19, Бај 14841: 25, Бај 14821: 11/12, Бај 14971: 16, 18, Бај 1498: 14, Бај 15011: 25, Бај
1481–15122: 14, po[þlþete Мех 14784: 18, Бај 1481–15124: 18, poþ[þleþmþ%q& Мех 14793:
24/25, pwþ[þlemþoþ Бај 1481–1482: 11, pwþ[þlete Бај 1481–1482: 19, pwþ[þleþtþ%q& Бај
1481–1482: 21, pwþ[þleþtþ%e& Бај 1481–1482: 22, do[xleþtþe Бај 14852: 21, po[qlete Бај
14861: 16, 42, Бај 14862: 14; pwþ[þlete Бај 14881: 16, 23, Бај 1489: 6, poþ[þle Бај 1498:
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14, а аналогијом према овом облику потврђени су и облици do[lE Мех 1468: 27,
doþ[þlete Бај 1489: 16/17.
У изолованом примеру ова промена је забележена и у глаголској именици pomiþ[þlinenie
Бај 14992: 39.
Асимилација сугласника /з/ забележена је само у придеву ближњи: bli/niþhþ%q& Мур
14301: 19.

2.3.8.

ДАЉИНСКА

ДИСИМИЛАЦИЈА

И

ГУБЉЕЊЕ

КОНСОНАНАТА.

У

процесу

дисимилаторне редукције сугласничка група -чт- на штокавском терену замењена је
веома рано сугласничком групом -шт- (уп. Белић 2006: 122). Традиционалан начин
писања, међутим, подразумева бележење консонантске групе -чт-, што се у документима
Портине канцеларије огледа при писању именице штета, придева поштен и
многопоштен, као и прилога поштено (в. поглавље II.1. т. 3.5.)
У документима турских султана Дубровнику потврђен је само један пример
даљинске дисимилације групе -мн-: mlogo Сул 1525: 8.
Фонетизам човек, који је штокавским споменицима познат од XV века (уп. Белић
1999: 127), у највећем броју примера забележен је и у документима Портине канцеларије
(нећемо их посебно наводити). Изузетак представљају изоловани примери у којима се
бележи старији фонетизам чловек: ;l(o)v(e)kx Мех 1468: 17, ;l%o&v%e&þkþM Мех 1469: 4, ;l(ove)kx
Мех 1472: 27, ;l%o&veka Мех 14793: 67, ;lovekM Бај 14851: 14, ;lovekþMþ Бај 14861: 27, ;loveka Бај
14861: 42, ;l(o)v(e)kx Бај 14971: 15, ;l%ove&kM Бај 1481–15123: 10.
У једном примеру забележено је и губљење сонанта /в/ из групе -вљ-: poþsþtaleno Мех
1474: 8.
У примерима radosava Мур 1430: 22/23, 26, radosaþvþ(q) Мур 1430: 32 и vladisavM Мех
1466: 7, дисимилаторним процесом долази до губљења сонанта /л/, а примери чувања
групе -сл- забележени су у двама писмима султана Мурата II: radoslavM Мур 1430: 15,
radoslava Мур 1431: 9.
Даљинска дисимилација забележена је у лексеми поклисар м. покрисар (грч.
ἀποκρισιάριον, уп. и Белић 2006: 127):
poklisi]ri Мур 1430: 25, poklisare Мур 14301: 8, Мех 14781: 6, Мех 1479: 6,
Мех 14791: 6, Мех 14803: 5, poklisiari Мех 1465: 5, poklisi]ra Мех 1465: 13,
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poklisaþrsþtvo Мех 14712: 8, pokxlisari Мех 14713: 6, poþkþlisari Мех 14751: 7, poþklisarJþ
Мех 1476: 10, poþkþlisari Мех 1476: 12, 25, Бај 1503: 16, Сел 1517: 12, Сул 1520–
15662: 12, poþkþlisarj Мех 1476: 21, poklisarmi Мех 14782: 13, poklisar(mi) Мех 14783: 6,
poklisaremx Мех 14783: 22, poklisarwm(q) Мех 14784: 15, poklisaþrþ%q& Мех 14793: 7, 17,
48, poklisaþrsþtvo Мех 1480: 5, Мех 14802: 6, poklisari Мех 14802: 9, Бај 1481: 33, 62,
Бај 1503: 22, Сел 1514: 10, Сул 1520–15664: 11, poklisaþrsþtvo Бај 1481: 8, poþkþlisare Бај
1484: 5, poþkþlisari Бај 14841: 5, 10, 25, pokqlisari Бај 14861: 17, poþkþlisarstvo Бај 1492:
10, pokqlJsari Бај 1485: 12, pþoþklþJþsaþrþ(q) Бај 1495: 12, poklþJþsare Бај 1496: 6, poþkþlisaþrþstvo
Бај 1499: 7, Бај 14991: 14, poþkþlisaþrþ(q) Бај 14991: 9, poþkþlisara Бај 14991: 13,
poþkþlisaþrþstvo Бај 1500: 9, poþkþlisaþrþstvw Бај 1501: 8, poklisarE Бај 1503: 14, 20,
poþkþlisare Бај 1510: 8, poklisarmi Сел 1513: 9/10, poklisareþmþ(x) Сел 1513: 17,
poþkþlisareþmþ(x) Сел 1514: 15; poþkþlisarmJ Сел 1516: 9, poþkþlisaroþmþ%x& Сел 1516: 13,
poþkþlisareþmþ(x) Сел 1517: 13, poþkþlisarmi Сел 1512–1520: 9, poklisaaþrþskii Сул 1525: 19,
poklisarJ Сул 1520–15662: 8, poklisaroþmþ(q) Сул 1520–15662: 13, poklisaroþmþ(q) Сул
1520–15662: 14; poklisariþmþ(q) Сул 1520–15663: 11, poþkþliþsþari Сул 1520–1566: 12,
poþkþliþsþarskM Сул 1520–1566: 12, poþkþlisaremx Сул 1520–15664: 9, poklisarski Сул 1520–
15664: 13, poþkþxliþsþaar(s)kiþmþ(q) Сул 1520–15666: 19.
2.3.9. УПРОШЋАВАЊЕ

КОНСОНАНТСКИХ ГРУПА И ЕУФОНИЗАЦИЈА.

У једном броју

примера бележи се губљење сугласника /т/ из сугласничке групе -стн-: ;asni Мур 14301: 5,
6, ;asnoga Мур 14301: 22, prisni Мех 1479: 12, w;ivesno Бај 1481–1512: 26. Насупрот
претходно наведеним, забележени су и примери у којима писање консонантске групе стн- јесте одраз конзервативне природе правописа: mnoþgþ(o);estno Мур 1430: 4, ;xstnago Мех
1453–1463: 2, ;eþsþtni Бај 1481: 3, radostqno Бај 14861: 3, izvestxno Бај 15011: 25, zaapoveþsþtnþJþ
Сул 1525: 10.
Губљење сугласника /с/ иза консонанта /ч/ забележено је у облицима придева
дубровачки и бнетачки/бенетачки, али због веома великог проја потврђених облика овде
их нећемо посебно наводити. Ова појава јавља се и код придева: wlovx;kM Мех 1468: 9,
slaniþ;þke Бај 14992: 18, ]rkovxþ;þki Бај 15011: 8, frana;keþhþ(q) Бај 1503: 13, frana;keþhþ(q) Бај
1507: 18/19.
У примеру рождаства забележено је губљење сугласника /д/ без асимилације по
звучности: ro/þsþtvþaþ Мех 14785: 21, ro/stva Сел 1513: 20, ro/þsþ(t)va Сел 1514: 17, Сел 1517:
17, док се у двама примерима препознаје утицај народног језика који се огледа у
асимиловању по звучности консонанта /д/: roþ[þstva Мех 1479: 16, rwþ[sþtva Бај 1484: 13.
Насупрот упрошћавању консонантских група, у анализираној грађи препознаје се и
еуфонизација, појава која подразумева разбијање консонантских група вокалским
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гласовима (уп. Nakaš 2011: 78; Nakaš 2016: 6), настала под утицајем османског турског. У
нашим документима ова појава је посведочена у следећим примерима: mehemeþtþ%q& Мур
14301: 3, Мех 1458: 2, Мех 1459: 2, mehemetx Мех 14772: 2, mehemeþdþ(q) Мех 1466: 2, beneticþkþi
Мех 1465: 6/7, benedta;iþhþ(q) Мех 14681: 10, benetx;keh%q& Мех 1479: 9/10, Мех 14791: 8,
benetx;kih%q& Мех 14792: 10, benetxþ;þkeþhþ%q& Мех 1480: 8, 14, benetxþ;þkiþhþ%q& Мех 1480: 18,
benetxþ;þkeþhþ%q& Мех 14803: 9, 11, 13, 15, 20, Бај 1481: 28, 31, 62, Бај 1482: 11, Бај 14841: 8/9,
benetaþ;þkeþhþ%q& Бај 1484: 9/10, Бај 1488: 9, Бај 14881: 9, benetaþ;þke Бај 14863: 9/10, benetqþ;þkoga
Бај 14863: 15.
Еуфонизација се бележи и у крајишничким писмима и углавном је заступљена у
оним деловима текста који подразумевају свечанији израз (уп. Nakaš 2010: 55).
2.3.10. ПРОМЕНА /ж/ > /р/. Ова промена забележена је замо у везнику јере: ery Мех
1430: 6, Мех 1431: 7, Ery Мех 1458: 6, 14, Мех 1459: 7, 13, Мех 1465: 5, 12, Мех 1466: 10,
Мех 1471: 7, 13, Мех 14761: 9, Мех 1480: 12, Ere Мех 1453–1463: 6, Мех 14712: 13, ere Мех
1453–1463: 13, Мех 14741: 10, Мех 14784: 16, Мех 14785: 11, 19, Бај 14862: 16, 14931: 15, Бај
14952: 11, 13, 14, Бај 14991: 19, Бај 1481–15121: 12, 13, jrþeþ Мех 1468: 5, jrj Мех 14681: 6,
Мех 1474: 7, erj Мех 14784: 10, Мех 14785: 21, jry Бај 14821: 24, Бај 1483: 9, Eþrþe Бај 14852:
14, eþrþe Бај 14861: 49, jre Бај 1481–15123: 19, jry Бај 1481–1512: 14, 15, 16, 25.
2.3.11. МЕТАТЕЗА

КТ- И ВС-.

У писмима Портине канцеларије извршена метатеза у

групи -кт- забележена је у малом броју примера: tko Мур 14301: 35, Мех 1463: 7, Мех
1466: 13, 14, Мех 1469: 15, Мех 1476: 31, Бај 1481: 43, 47, 48, 56, Бај 14851: 15. Метатеза
ове сугласничке групе посведочена је и у облицима номинатива једнине одричне и
неодређене заменице за лице: nitko Мур 14301: 32, Бај 14821: 16, netkw Бај 14931: 14.
Изостанак метатезе јавља се само у трима примерима у једном документу султана
Мехмеда II: kto Мех 1463: 6, 7, nþjþkto Мех 1463: 18.
Премда је метатеза у групи вс- српским народним говорима позната још од XIII и
XIV века (уп. Младеновић 1978: 14), у писарској канцеларији султана Мурата II
забележена је у само једном писму: Мур 14301: sveþmþ%q& 5 (инстр. јд.), svoE 8, sveþhþ%q& 14, 23
(лок.мн.), svakoi 14 (лок.јд.), svei 24, svehq 29 (лок.мн.), svako 34; док су облици у којима није
дошло до промене присутни у документу Мур 1430: vseþhþ(q) 6, vse 8, 28, vsakimq 11.
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Код султана Мехмеда II промена је посведочена у укупно осамнаест писама и то
углавном у изолованим примерима:
Мех 1458: sve 8; Мех 1459: svy 11, 12, sve 11; Мех 1463: sveþhþ(q) 2, sveþmþ(q) 4,
svakoi 6, sve 13; Мех 1453–1463: svj 11, svy 20; Мех 1465: svwi 3, svi 14; Мех 1466: svoE
9; Мех 14712: sve 25; Мех 1475: sve 11; Мех 14772: þsþvwþgaþ 11; Мех 1478: svoga 10; Мех
14781: svoe 6; Мех 14785: svoga 7, sve 10; Мех 1479: sve 10; Мех 1480: þsþvoiþhþ%q& 4; Мех
14801: þsþvo} 6, 7, 8, 11, þsþvw} Мех 14801: 7/8; Мех 14802: þsþvoiþhþ(q) 5, þsþven%q& 12; Мех
14803: þsþvoE 5; 34, sve 23; Мех 1481: sve 7, sva 9.
Насупрот горенаведеним, у укупно 22 писма до метатезе није дошло:
Мех 1453–1463: vxsemx 7; Мех 1466: vsyþmþ%q& 2, 4, vsakoi 3, vsakM 17; Мех 1468:
vseþmþ(q) 2, vþsþakoi 2, vse 7, 18, 34, vsM 9; Мех 14681: vsoi 3; Мех 14682: vseþmþ%M& 2, vswþiþ 3,
vþsþakwþiþ 3, vse 13, vsakoþiþ 15; Мех 1469: vþsþakoþmþM 4, vsemx 5, vþsþakM 14/15, vseki 16; Мех
14712: vxsa 27; Мех 1472: vsjþmþ(q) 1, vsakJ 26; Мех 1474: vseþmþ(q) 1, vsako 9, vsakw 11, vsega
16, vse 22; vseþmþ(q) 1; Мех 14741: vseþmþ(q) 1; Мех 14751: vseþmþ(q) 1; Мех 1476: vsjþmþ(q) 1;
Мех 1477: vseþmþ(q) 1, vse 22; Мех 14771: vseþmþ(q) 1, vse 18; Мех 1478: vsemx 3; Мех 14782:
vsaþkMþ 16, vsakM 17; Мех 14783: vsakM 8; Мех 14784: vsem(q) 3; Мех 14785: vþsþjm(q) 3; Мех
14792: vxseþmþ(q) 1, vþsþe 17; Мех 14793: vxseþmþ(q) 1, vþsþe 14; Мех 1480: vxsegda 21; Мех
14801: vxsakomM 3, vþsþe 9, vþsþe 16; Мех 14803: vþsþeþmþ(q) 18.
Посебно треба издвојити документа Мех 1453–1463, Мех 1466, Мех 14712, Мех
1478, Мех 14785, Мех 1480, Мех 14801, Мех 14803, у којима се јављају и примери са
извршеном и примери са неизвршеном метатезом у групи -вс-. Док је у писмима Мех
1453–1463, Мех 14785, Мех 14801 и Мех 14803 потврђено више примера са метезом у
групи -вс-, у писму Мех 1466 потврђено је више примера без извршене метатезе, а у
писмима Мех 14712, Мех 1478 и Мех 1480 потврђен је по један пример са обама
облицима.
У писарској канцеларији султана Бајазита II метатеза групе -вс- у -св- јавља се, као
и у документима султана Мехмеда II, углавном у усамљеним примерима у укупно 22
писма:
Бај 1481: þsþvoih(q) 33, þsþvM 36, þsþveþhþ%q& 38, þsþvoE 43, þsþvoi 62; Бај 14851: svoga 13,
svoþmþq 14; Бај 1486: sve 14, 22; Бај 14861: svoi 10, svoþmþx 23, sve 23, 38, svakoþmMþ 27, svoi
28, svoþiþ 28; Бај 14862: svakimq 11/12; Бај 14863: þsþveþmþ(q) 20; Бај 1487: sve 17; Бај
14881: svwi 16, svako]ko 22, svwþJþ 22; Бај 1489: svoga 7; Бај 1485: sve 15; Бај 1493: svþoþe
8; Бај 14952: sve 10; Бај 1496: svwe 6; Бај 14971: svo] 16; Бај 14991: svo} 19; Бај 14992:
svo} 29; Бај 15011: sve 21, 22; Бај 1503: svake 19, sve 19; Бај 1507: sve 25; Бај 1510: sve 9,
10; Бај 1481–15123: sve 13; Бај 1481–1512: svako 7, sve 15, sveþhþ(q) 15.
Неизвршена промена у овој групи забележена је у укупно 20 писама:
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Бај 1481: vxseþmþ%q& 4, vþsþoiþhþ(q) 7, vxseþmþ%q& 14, vþsþakoga 22, vþsþako 23, vþsþe 58; Бај
14812: vxseþgþda 9, vxsa 11, vxseþgþda 12, vxseþmþ%q& 17; Бај 14881: vqsake 4; Бај 1492: vse 19;
Бај 1497: vseþmþ(q) 3; Бај 14971: vseþmþ(q) 2, vseþhþ(q) 15; Бај 1498: vseþmþ(q) 2; Бај 1499:
vseþmþ(q) 2, vse 14, 16; Бај 14991: vseþmþ(q) 2, vsoþmþ(q) 17, vse 20; Бај 14992: vseþmþ(q) 2, vsi
19, vsa 29; Бај 1500: vseþmþ(q) 2, vse 13, 16x2; Бај 1501: vseþmþ(q) 2, vse 12, vse 16, 17; Бај
15011: vseþmþ(q) 2, vse 25; Бај 1502: vseþmþ(q) 2; Бај 1503: vseþmþ(q) 2; Бај 1510: vsemx 2; Бај
1481–15121: vseþmþ(q) 2, vse 10, vxseþgþda 12, vseþhþ(q) 16; Бај 1481–15123: vseþmþ(q) 2; Бај
1481–15124: vsiþmþ(q) 2; Бај 1481–1512: vsimq 2, vsemq 3.
Поред претходно наведених, у укупно десет писама бележе се примери са обама
манирима. У писмима Бај 1481, Бај 14971, Бај 14991, Бај 14992 више је примера са
неизвршеном метатезом у консонантској групи -вс-, у писмима Бај 14881, Бај 1503 и Бај
1481–1512 више је облика са извршеном метатезом у овој групи, док је у писмима Бај
15011 и Бај 1481–15123 потврђен подједнак број облика са извршеном и неизвршеном
променом.
Док у писарској канцеларији султана Селима I нису забележени облици у којима би
били потврђени резултати у вези са овим појавама, код султана Сулејмана I у трима
писмима у изолованим примерима забележени су облици са извршеном метатезом: Сул
1517: svakj 1, sveþhþq 3, svoj 9; Сул 1525: svaakþMþ 11, svaakii 19; Сул 1520–15664: svem%q& 4; док
до промене није дошло само у двама примерима у документу Сул 1520–15662: vxsiþmþ(q) 2,
vxsieþmþ(q) 5.
На основу изложене грађе може се закључити да су примери са извршеном
метатезом једино бројнији у писмима султана Мурата II из прве половине XV и Сулејмана
I из XVI века. Облици са неизвршеном метатезом у духу српскословенске језичке норме
фреквентнији су у документима султана Мехмеда II и Бајазита II из друге половине XV и
почетка XVI века, што је свакако условљено различитом судбином коју је ова група
доживела у српскословенском језику, у коме се чува непромењена (уп. Младеновић 1978:
14).
2.3.12. АДАПТАЦИЈА

СТРАНИХ РЕЧИ.

У документима Портине канцеларије посебан

коментар захтева фонетизам назива месеци у години који су ушли посредством грчког
језика.
Фонетизам фервар добијен је према грч. φεβρουάριος, при чему је група -βρ- из
грчког језика, метатезом извршеном почетком XIII века, у српскословенској епоси дала рв- (уп. Vasmer 1944: 59): feþrþvara Мех 1480: 24, Бај 1498: 20. Насупрот овом, забележен је
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и фонетизам ferfara Мех 14781: 12, fjrfaþrþa Мех 14783: 23, у коме долази до супституције
сугласника /в/ сугласником /ф/, док као усамљени стоје облици flebara Мех 1468: 38,
flevaria Мех 1478: 29, flevaþrþ(q) Бај 14951: 23.
Фонетизам нојемвриј јавља се према грч. νοέμβριος: noEbri] Мех 1459: 10, 15,
no%e&vrIa Мех 1469: 18, nojvxri] Мех 14713: 18, noeþmþbra Мех 14803: 29, noEþmþbra Бај 1481: 75,
nojþmþvrJa Бај 1483: 27, nowþmþvri] Бај 14892: 24/25, noevri] Бај 14992: 41, noevria Бај 1502: 21
(уп. Поломац 2016: 205), док се уједном примеру јавља novebr] Мех 1465: 16.
Облик seþpþteþvþri] Мех 14741: 24/25 адаптиран је према грч. σεπτέμβριος, али се
бележе и облици sjþkþtjþvþri] Мех 1472: 27, sekxtevra Мех 14772: 32, sevqteþmþqbri] Бај 14851:
25, sevqtemqbri] Бај 1485: 24.
Према грч. δεκέμβριος бележе се облици dekeþmþri] Мех 14751: 15, dekeþvþri] Бај 14811:
17, dekemqvria Бај 14821: 27, dekeþmþvrJ] Бај 1481–15123: 21, dekeþmþvri] Бај 1481–15124: 21, али
и dekeþbþra Бај 14812: 27, dekevxra Бај 14931: 19.
Поред фонетизма oktobri] Мех 1458: 15, wþkþtwþvþri] Бај 14841: 31, wþkþtoþvþri] Бај
1481–15122: 21, што је адаптирано према грч. òκτώβριος, забележен је и усамљени пример
wk%to&þmbriþ] Бај 14852: 23.
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III.2. МОРФОЛОГИЈА
1. ИМЕНИЦЕ
1.1. ИМЕНИЦЕ *-ŏ-

И

*-jŏ- ОСНОВА

У ЈЕДНИНИ.

Наставак -ø у ном. јд. именица м. р.

некадашње *-ŏ- и *-jŏ- промене забележен је, како је и очекивано, у највећем броју
примера у документима Портине канцеларије (примере нећемо посебно наводити). Поред
поменутог наставка, код именица м. р. налазимо и неколико облика мушких личних имена
са наставцима -е и -о у овом падежу:
sMlj Мех 14682: 7, sMle Мех 14682: 11, paskoþEþ Мех 14682: 10, 12, jse Мех 14682:
15, 17, hamalie Бај 1495: 9, maaþrþoee Сул 1525: 15, matko Мех 1468: 18, ivko Мех 1469:
7, stjpko Мех 1469: 8, iwkw Мех 14711: 6, freþnþ;eþ[þko Мех 14713: 8, bateþstoþ Мех
14772: 9, pero Мех 14772: 15, batesto Мех 1478: 7/8, pjro Мех 1478: 12, Мех 14784: 8,
nawko Мех 14781: 6, Бај 1493: 8, pjrw Мех 14784: 8, Мех 14785: 12, naoko Мех 1479: 8,
Мех 14791: 7, fraþnþ;iþ[þko Мех 14793: 7/8, irolJmþoþ Бај 1483: 4, /oþnþko Бај 1484: 7,
karqlo Бај 14893: 5, kaþrþlo Бај 14893: 10, 20, stepko Бај 1496: 7, Сул 1520–1566: 9; maro
Сел 1514: 10, dimo Сул 1525: 15, diþmþko Сул 1520–15663: 11, þiþvqko Сул 1520–15663:
11, lMþnþarþdþo Сул 1520–15661: 11, doþmþiþnkoþ Сул 1520–15661: 11, þdiþmkþoþ Сул 1520–
15666: 14.
Једино је у примеру posaw Бај 1502: 19 наставак -о потврђен ван антропонимијске
категорије.
У ген. јд. забележен је само наставак -а (примере не треба посебно наводити).
Изузетак представљају предлошко-падежне конструкције типа од + акузатив:
wþtþ%q& tai dMgq Бај 14811: 13, wþtþ%q& twþJþ imaniE Бај 14881: 8, wþdþ%q& nþoþvs(k)þMþ sklalþMþ Бај
1495: 8, које упућују на аналитичке тенденције карактеристичне, како показује и
савремена дијалекатска ситуација, за говоре призренско-тимочке дијалекатске зоне (уп.
Ивић 2001: 149). Облици акузатива уз генитивни предлог од овде се јављају у функцији
општег падежа.
Наставак -у у дат. јд. забележен је код свих именица м. и с. р. Од именица м. р. које
припадају *-jŏ- промени присутна су само три примера: novjbr} Мех 1465: 11, kral} Мех
14771: 13 и roditel} Бај 1481: 6.
У писмима Портине канцеларије доследно је забележен синкретизам падежних
облика акуз. јд. и ген. јд. именица м. и с. р. са семантичким обележјем живо %+&, односно
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акуз. јд. и ном. јд. са семантичким обележјем неживо %-& (примере није потребно посебно
наводити).
Облици вокатива нису потврђени.
У облику инстр. јд. именица м. р. дистрибуција наслеђених форманата -ом и -ем
углавном је добро очувана, али има примера у којима се очитује њено нарушавање.
Искључиво наставак палаталне промене забележен је у примерима:
hara;eþmþ(q) Мех 14751: 7, Бaj 1492: 11, Бaj 1493: 9, hara;jþmþ(q) Мех 14781: 7,
hara;eþmþ%q& Мех 14803: 7, Бaj 1482: 8, Eþmþceþmþ%q& Мех 14793: 30, 36, Мех 14793: 42,
otoceþmþ%q& Бaj 1481: 18, kraþlemþ(q) Бaj 14951: 16, Бaj 1496: 7, Бaj 1499: 7, Бaj 1500: 9, Бaj
1501: 10, heþrþsegovikeþmþ%q& Бaj 1489: 19, sorko;evikeþmþ(q) Бaj 1503: 15, grMbetikeþmþ(q) Бaj
1503: 15, broEþmþ(q) Бaj 1481–1512: 9, broeþmþq Бaj 1481–1512: 22.
Код именица господар, кнез и цар јављају се оба наставка, с тим да преовлађује
наставак палаталне промене:
g%o&þsþp%o&þdþaremq Мур 1430: 11, gospodareþmþ%q& Бaj 14821: 2 (уп. gwþsþp%o&þdþ%a&roþmþ%q&
Бaj 1481: 52), knezemq Мур 1430: 3, knezem(q) Бaj 1495: 26 (према knezoþmqþ Мех 1481:
3), c(a)reþmþ(q) Мех 1472: 2, Мех 14751: 2, Мех 1476: 2, Мех 1477: 2, c(a)rjþmþ(q) Мех
1474: 2, Мех 14741: 2, c(a)reþmþ%q& Мех 14771: 2, careþmþ%q& Мех 1479: 2, Мех 14791: 2,
c%a&reþmþ%q& Мех 14792: 2, Мех 14793: 2, carymq Бaj 14821: 2, cariemq Сул 1520–15664: 5,
careþmþ(q) Сул 1520–15665: 6 (уп. c(a)roþmþ(q) Бaj 1481–1512: 2).
Подједнак број примера са обама наставцима потврђен је код именице поклисар:
poklisaremx Мех 14783: 22, poklisareþmþ(x) Сел 1513: 17, poþkþlisaremx Сул 1520–15664: 9 (према
poklisarwm(q) Мех 14784: 15, poþkþlisaroþmþ%x& Сел 1516: 13, poklisaroþmþ(q) Сул 1520–15662: 13).
Наставак некадашњих меких промена код именица м. р. *-ŏ- основа потврђен је у
облицима благословем и законем и то само у писмима султана Сулејмана I:
i rMkM poþ;þteþnþnþMþ c(a)rþsþkM celivaþvþ(q) i þsþ%q& blagoþsþlovemq c%a&rskemq Сул 1520–
1566: 13/14, ii rþMþkM carþsþkM ceþlþivavþ[þi ii þbþlagosoveþmþ(q) Сул 1520–15665: 14/15
(према ii re;eþnþni0 vlaaþsþtelii0 blaagoslovoþmþ%q&0 caþrþstvaa mii0 Сул 1525: 18) и saþsþ(q)
bþlþaþgoþsþoviþmþx carþsþtqva þmþi wþpþetx povxraaþtiþli ii poþkþxliþsþaar(s)kiþmþ(q) zaakoneþmþq
carþsþtqva þmþi Сул 1520–15666: 18/19/20 (према si ;ine trqgq zakonomq Мур 14301: 25/26,
tere sþMþdwþmþ(q) i zakwnoþmþ(q) kwi mþMþ se naig}þtþ(q) dþMþ/nþJþ Бaj 14931: 10, sþMþdþomþ(q) i
zaþkoþnþoþm(q)0 da þJþznaþJþgete0 Бaj 1495: 11/12, taakogeþrþ%q& po zaakonoþmþ%q&0 staarineþmþ%q&0 Сул
1525: 12/13).
Савремена дијалекатска ситуација показује да је овакав наставак у инстр. јд. код
именица м. и с. р. карактеристика источнијег дела севернометохијских говора (уп.
Букумирић 2003: 187). Његово уопштавање бележи се у говорима косовско-ресавског
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дијалекатског подручја (уп. Ивић 2001: 137; в. и Јовић 1968: 78; Пецо‒Милановић 1968:
304‒305). Присуство оваквог наставка у анализираним писмима може упутити на
претпоставку да је писар пореклом из југоисточних штокавских крајева, а о оваквом
дијалекатском исходишту могу сведочити и друге косовско-ресавске односно призренскојужноморавске особине потврђене у овим писмима (уп. (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р.: M
riþzþqnice Сул 1520–1566: 11, MM riþzþnice Сул 1520–15665: 13; (б) наставак -ем у инстр. јд.
заменица и придева некадашње тврде промене: c%a&rskemq Сул 1520–1566: 11, stareþmþ(q) Сул
1520–15665: 14; (в) наставак -ем у дат. мн. заменичко-придевске промене: vaseþmþ(q) Сул
1520–1566: 3, priþmþorþsþkeþmþx Сул 1520–1566: 3, rMþmþskeþmþq Сул 1520–1566: 3, karaþmþa(n)skeþmþx
Сул 1520–1566: 3, naþtþoliþsþkeþmþx Сул 1520–1566: 3, roþmþaniþsþkeþmþ(q) Сул 1520–1566: 3,
perþsþkeþmþq Сул 1520–1566: 4, vaþsþeþmþ%q& Сул 1520–15665: 2, iiþnþeþmþ(q) Сул 1520–15665: 3,
vaþsþeþmþx Сул 1520–15665: 7, þMþrMmxþsþkjjþmþq Сул 1520–15666: 3, iiþnþeþmþx Сул 1520–15666: 6).
И код именица с. р. забележен је наставак -ом: zloþmþ(q) Мех 1463: 9, dobroþmxþ Мех
1453–1463: 12, ;iþsþloþmþ(q) Бaj 1498: 17, док је наставак -ем потврђен код именица
некадашњих *-јŏ- основа: povelenEþmþ%q& СMур 14301: 4, sqþrþceþmþ%q& Бaj 1481: 4.
Уместо употребе инструментала у једном броју примера јављају се аналитичке
тенденције са предлогом с/са/сас и општим падежом: sx niþhþ%q& tþrþxgx i sx niþhþ%q& imaniE
Мех 14801: 32, sx niþhþni graþdþ%q& Бај 1481: 14, sx vxseþmþ%q& niþhþ%q& vladaniE Бај 1481: 14/15, sx
caþrsþtvo Бај 14812: 25, sx zakon%q& i haraþ;þ%q& Бај 14841: 5, s carqstvo Бај 14861: 44, s vi[episaþnþni
amaþlþdaþrþ(q) Бај 15011: 11, а овако упрошћен деклинациони систем бележи се у говорима
призренско-тимочке и косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 149; Реметић
1996: 464; Јовић 1968: 161; Симић 1981: 111‒121).
У облицима локатива једнине уопштен је и код именица м. р. и код именица с. р.
наставак -у, наставак некадашње *-ŭ- промене. Изузетак представљају једино облици мире
и наисе: w nasx i w vxsemx mire Мех 1453–1463: 7/8, kako wvde M naJse takviJ maistory ne nahoþdþe
Бaj 1481–1512: 12, у којима је потврђен наставак -е (< *-ě). Код именица с. р. изузетак је
једино пример лете: kako da vi bMde vx MtxvþrþxdeniE i vx nepoþtþvoreniE0 vx lete roþ/þdxþsþtva
hriþsþtova Мех 14803: 27/28. Овакав наставак почео се губити већ крајем XIV, а у XV веку
јавља се ретко и то у клишеизираним облицима или топонимима (уп. Даничић 1874:
46‒48). Иако се облици са оваквим наставком могу срести и у говорима источне и јужне
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Србије (уп. Белић 1999: 244), будући да је у анализираном писму реч о примеру из
датумске формуле, претпостављамо да је реч о клишеизираном облику.
Уместо очекиваног наставка -и (од именица м. и с. р. именица *-jŏ- основа) код
именица дренопоље и адранопоље: M drynopolE Мех 1465: 19, meseca dekemqvria z+I dqnq M
drenopole Бaj 14821: 27/28, M adranopoly Мех 1481: 11, M miþsþto drenopoþlþe Сел 1514: 17,
забележен је наставак -е (< *-ě) (од именица м. и с. р. именица *-ŏ- основа). Овакав
наставак забележен је и у другим световним споменицима37. Потврђен је у Хиландарском
медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 146‒147), док се у повељама и писмима
Деспотовине бележи само у усамљеним примерима (уп. Поломац 2016: 210‒211).
Овакав наставак од XVI века и касније више је књишка особина (уп. Белић 1972:
10), али се с обзиром на хронологију писама овде може тумачити и као аналитичка
тенденција која подразумева губљење значењске дистинкције између падежа правца и
падежа места (уп. Милорадовић 2007: 362), која је карактеристична за шире штокавско
подручје ‒ говоре косовко-ресавске (уп. Ивић 2001: 138), смедеревско-вршачке (уп. Ивић
2001: 120), зетско-сјеничке (уп. Ивић 2001: 218) и призренско-тимочке дијалекатске зоне
(уп. Ивић 2001: 142). С обзиром на друге особине датих писама, као и на чињеницу да су
примери из датумске формуле, овде пре можемо говорити о аналитичким тенденцијама
него о клишеизираним формама.
Уместо очекиваних облика лок. јд. у двема именицама некадашње меке промене на
месту овога падежа препознајемо облике акуз. јд.: da zapale zeml} {o e na dvorq iz graþdþ%a&.
Мур 1430: 27/28, na adri]nopolq va leto a+Ml Ст. 1430: 34. Неутралисање дистинкција
између падежа правца и падежа места у овим примерима потврђује аналитизам падежног
система који познају говори призренско-тимочке, косовско-ресавске, смедеревсковршачке, као и зетско-сјеничке дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 142). У ослонцу на друге
језичке особине забележене у овом писму султана Мурата II, неразликовање падежа
правца од падежа места може се приписати крајњим југоисточним српским говорима
односно српско-македонском погрничном појасу (уп. Поломац‒Лутовац 2014: 18).
Насупрот претходно наведеним примерима у конструкцијама ne dw[aw M
dMbþrþwvnikþMþ Мех 14784: 8/9, kako j dohodiw M dMbrwvnþJþkþMþ Мех 14785: 12 и bi po[eþlþ%q& M
37
Бележи се и у Струшком (Грицкат 1975: 132) и Бистричком препису (Грицкат 1981: 228) и Закону
о рудницима деспота Стефана Лазаревића (Јовић 1968/69: 400).
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dMbroþvþnikM Бај 1481: 48, уместо очекиваног облика акуз. јд. препознајемо облик лок. јд.,
што такође указује на губитак опозиције између ових двају падежа.
Уклањање дистинкције између падежа места и падежа правца јавља се и у једном
писму султана Сулејмана I у парадигми именице некадашње тврде промене: da0 vi bMdeþtþq
na vidik(q) Сул 1520–1566: 15/16, а на косовско-ресавски дијалекатски простор, поред
наведене, указују и друге црте из овога писма истакнуте у поглављу III.1. т. 1.1.6.
Посебан коментар завређује и облик po zakonoþmþ(q) Сул 1520–15665: 13, у коме се
уместо

облика

локатива

именице

некадашње

тврде

промене

преознаје

облик

инструментала, што је вероватно настало аналогијом према синкретизму ових падежних
облика у множини након процеса преструктурирања услед губљења двојине.
1.2. МНОЖИНА

ИМЕНИЦА

*-ŏ-

И

*-jŏ-

ОСНОВА.

У облицима ном. мн. дошло је до

уопштавања наставка -и (примере не треба посебно наводити). Наставак -(ов)е (преузет од
именица *-ŭ- промене) јавља се само у примеру glasove Бај 14951: 6, док се у изолованом
примеру бележи и наставак -е: mM/xee Сул 1520–15661: 11, који је у средњовековним
споменицима био чест и код именица м. р. *-jŏ- основа (уп. Даничић 1874: 61; Ивић 2016:
35).
У једином примеру именице с. р. некадашње промене *-ŏ- присутан је очекивани
наставак -а: dryva Бaj 1481–1512: 15.
Старији наставак -ом у дат. мн. именица м. р. забележен је у примерима knezoþmqþ
Мех 1481: 3 и knjzovomq Сул 1517: 4/5. Наставак -ом у дат. мн. ове именице аналошког је
порекла, а у примеру knjzovomq Сул 1517: 4/5 препознаје се и аналошко ширење форманта ов-, будући да се ради о једносложној лексеми.
Наставак -ем присутан је код именица *-jŏ- основа и м. р. и с. р.: knezemq Мур 1430:
3, trqgovceþmþ%q& Мур 14301: 22, trqgoþvþceþmþ%q& Мех 1463: 11, t%r&xgwþvþceþmþ%q& Бај 1481: 57;
imaniEþmþ%q& Мех 14793: 64, knezem(q) Бај 1495: 26, knezeþmþx Сул 1520–15664: 6.
У једном писму султана Мехмеда II јављају се облици овог падежа са наставком ам код двеју збирних именица: decaþmþ%q&3839 Мех 14793: 68, MnM;i]mx Мех 14793: 68, што је

О овом облику в. и у Даничић 1974: 99.
Именице дете/деца и брат/браћа имају семантички однос једнина/множина, а морфолошки ‒
једнина/збир. Вероватно је ограниченост броја деце и браће и ангажовање свести примитивнијег човека на
38
39
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уједно и наставак дат. мн. именица ж. р. Овај наставак се чува у дат. и инстр. мн. именица
друге врсте (према Стевановић 1986: 227) у говорима косовско-ресавске дијалекатске зоне
(уп. Ивић 1998: 320; Јовић 1968: 86).
Код именица м. р. *-ŏ- промене у акуз. мн. у највећем броју примера забележен је
наставак -е у духу народног језика: zapisy Мех 1458: 9/10; dMkatþyþ Мех 1459: 8; dMgwvy Мех
1468: 22, dMkatþeþ Мех 1468: 35; Мех 14771: 1; Бај 1489: 8; hasovy Мех 14682: 8; moþmþkj Мех
1472: 9; prjpere Мех 1474: 21/22; tetrage Мех 841: 15; dMkate Мех 14771: 14, 18; Мех 14772:
18/19; Мех 1478: 23, 26; Мех 14785: 16, 19, 21; Мех 14784: 18, 20; Мех 14791: 16; Мех
14793: 8, 74, 82; Бај 14811: 8, 13; Бај 14841: 14/15, 18/19; Бај 14971: 8; Бај 1503: 17; dþMþkate
Мех 14784: 14, Бај 1495: 17x2; dþMþkatj Мех 14784: 16; ho/ete Бај 14851: 11, ho/eþtþe Бај 14851:
16, 19; teþtþrage Бај 1487: 11, 17; razMme Бај 1492: 19; dokate Бај 1510: 12; maistory Бај 1481–
1512: 12, 22, 26; dMkaþtþe Сул 1520–1566: 10; Сул 1520–15665: 11, с напоменом да има и
примера с инфиксом -ов-: dMgove Мех 1468: 19; dMgwve Мех 14792: 15; gradove Бај 1481: 9; Бај
14992: 19; drMgwve Бај 1481: 43; glþaþsove Бај 14812: 10/11; popove Бај 14851: 15; glasove Бај 1481–
15121: 10, 13; Бај 1481–15123: 12, уз облик у коме је проширење изостало: dele Бај 14861: 26.
Није забележено много облика акуз. мн. именица м. р. *-jŏ- промене: predaþvþce Мех
14792: 15; ka{elE Мех 14801: 10/11; mesece Мех 14802: 12/13; код којих је, такође, присутан
стари наставак -е (< *-ę).
У једном броју примера у акуз. мн. им. м. р. потврђен је неочекивани наставак -и (<
*-ы): hara;i Мех 1463: 7, vyki Мех 1453–1463: 24; dMkaþtiþ Мех 1465: 6; gþMþardi Мех 1465: 7;
dMkati Мех 14681: 10. Наставак -и у овом падежу40 бележи се у споменицима и код
именица *-ŏ- и код именица *-jŏ- промене м. р. (уп. Даничић 1874: 105‒106). Његова
појава објашњава се као утицај *-ῐ- промене (уп. Младеновић 2003: 192), а посведочен је у
једном броју примера и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016:
213‒214).
Код именица с. р. *-ŏ- промене у овом падежу забележен је само очекивани
наставак -а: sela Мур 1430: 32; mþjþsta Мех 14682: 8; povelyniþaþ Мех 1481: 9; leta Бај 1481: 72;
оно што је најближе, што је бројно фиксирано, условило да један члан већ у ранијим фазама изостане (Јовић
1968: 86).
40
У једном примеру забележен је у Повељи кнеза Лазара Дубровнику, а јавља се и у препису
Александриде (уп. Јерковић 1983: 142), Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 158), док се код
штокавских писаца бележи све до XVIII века (уп. Белић 1972: 15).
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nepoþtþvoreni] Бај 1482: 19; meþsþta Бај 14971: 16; Mtra Бај 14992: 31; dryva Бај 1481–1512: 13;
c(a)rþsþ(t)va Сел 1513: 13; plemeþnsþ(t)va Сул 1520–15661: 9; zxnanxnaa Сул 1520–1566: 20; док
је од именица с. р. *-јŏ- у овом падежу забележен само облик robiE Мех 14711: 6/7, у коме
је нставак -ије преузет од некадашњих *-ῐ- основа (уп. Даничић 1874: 108).
Облици вокатива множине нису потврђени.
Стари наставак -и (< * -ы) у инструменталу множине именица некадашње *-ŏпромене забележен је само у примерима s ho/eti Бај 14851: 14, sa dþMþbrþoþvaþ;þkeþmþ(q) kþneþzi
Бај 1495: 22. У примеру sx glasovi Бај 1481–15121: 8, бележи се и проширење -ов-.
Овде је неопходно издвојити конструкцију која уједно може упућивати на
аналитичку тенденцију у деклинационом обрасцу, а која подразумева употребу предлога с
са акузативом41: sx tMrke Бај 1481: 45, у којој се облик акузатива јавља у функцији општег
падежа, као и пример po gradove Бај 1481: 38/39, у коме се уз локативни предлог по јавља
облик акузатива.
Као потпуно усамљени стоје облици ii þbþlagosviþmþ(q) carþsþ(t)va þmþi wþpþetq naþtþxrag%q&
v%a&mx povqraþtþile se Сул 1520–15663: 17/18 и saþsþ(q) bþlþagoþsþoviþmþx carþsþtqva þmþi wþpþetx
povxraaþtiþli Сул 1520–15666: 18/19/20. Како се из контекста не може са сиурношћу
утврдити да ли је у питању облик једнине или множине, а будући да овакав наставак у
једнини није забележен, претпостављамо да је реч о множинском облику. Од XVI века и
периода када долази до једначења облика датива и инструментала једнине, крајње и из
инструменталног завршетка -ими почиње се одбацивати, а у вези са овом појавом
забележени су и код именица м. р. облици инструментала множине са новоствореним
формантом -им (уп. Даничић 1874: 119‒120).
У анализираној грађи пронађени су облици лок. мн. именица м. р. некадашњих *-ŏи *-jŏ- промена са наставком -ех (< -yhx): arqbanaseþhþ%q& Мур 14301: 28, aþrþbanaseþhþ%q& Бај 1481:
38; trqgovceþhþ%q& Мур 14301: 37, otoceþhþ%q& Мех 14801: 10; trxgovceþhþ(q) Бај 1498: 12.
Изузетак представљају примери trqgovceþhþ%q& Мур 14301: 14, trgovcjh(q) Мех 14784: 21,
trgovxceh(q) Мех 14785: 21/22 и teftera Бај 1481–15124: 9, у којима се препознаје обличка
једнакост лок. мн. са ген. мн. На простору наших говора овакво једначење лок. мн. са ген.
мн. вршило се од XVII века када је дошло и до губљења сугласника х (уп. Даничић 1874:
41

Наведена појава бележи се и у заменичкој промени: s twi prvo Бај 1496: 13.
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139; Белић 2006: 201). У вези са претходно наведеном чињеницом, неопходно је истаћи да
се у писмима тусрких султана синкретизам ових двају падежа бележи већ у писму из 1430.
године, што је уједно и један од најстаријих докумената Портине канцеларије. Будући,
дакле, да хронолошки оквир синкретизма ген. и лок. мн. у анализираној грађи обухвата
прву половину XV века, као и то да се јавља у писмима из последње четвртине XV
односно прве четвртине XVI века, претпостављамо да писма Портине канцеларије могу
представљати сведочанство о томе да је овакво једначење множинских падежа у српској
писмености забележено и пре XVII века. Савремена дијалекатска ситуација показује да је
овакво једначење карактеристично за говоре косовско-ресавске (Ивић 2006: 63,
Пецо‒Милановић 1968: 329) и смедеревско-вршачке дијалекатске зоне (уп. Ивић 2006:
118), али се бележи и у говорима зетско-сјеничког дијалекатског појаса (уп. Барјактаревић
1966: 86).
И поред чињенице да је губљење двојине као семантичке категорије утицало на
преструктурирање множинских падежа, у писмима Портине канцеларије забележен је
само један пример двојинског утицаја на множину који се очитује кроз обличку једнакост
ген. и лок. им. м. р. (в. т. 1.11. овог поглавља). Изостанак поузданијих закључака у вези са
преструктурирањем ген. и лок. мн. у анализираним писмима условљен је најпре
недостатком већег броја потврђених примера у овим облицима, а након тога и чињеницом
да синкретизам ових падежа у мн., као и преношење наставака из двојине у множину нису
подједнако и у исто време добијени у свим говорима, а самим тим се ни у писаној грађи
нису могли подједнако реализовати (уп. и Белић 2001: 195).
1.3. ИМЕНИЦЕ *-ŭ-

ОСНОВА.

Од малобројних именица које су у старословенској

епоси припадале овој промени, у писмима Портине канцеларије посведочене су само
именице син и трг. Прилагођавање парадигми некадашњих *-ŏ- основа препознаје се у
следећеим забележеним падежним облицима: (а) ген. јд.: sina Мех 14761: 15; Бај 14893: 17;
Сул 1517: 2; (б) дат. јд.: s(i)nM Мех 1466: 7; Мех 1477: 9; sinM Бај 14893: 11; (в) акуз. јд.: sina
Бај 14893: 8; (г) инстр. јд.: s(i)noþmþ(q) Мех 1477: 9, 18, 21. Посебно су специфични облици
дат. мн.: sinovoþmþx Бај 14852: 8; sinovoþmþq Бај 14861: 26; у којима се препознаје формант -ов-,
али наставак по угледу на промену *-ŏ- именица м. р. Именица трг забележена је само у
обликцима акуз. мн.: ako si tþrþxgwve ne prodadM Бај 1481: 42, с том напоменом да је у двама
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примерима облик акуз. мн. употребљен у аналитичким конструкцијама уз предлог од
уместо ген.: wþtþ%q& tþrþxgwve Бај 1481: 39, као и уз предлог с уместо инстр.: sx tþrþxgwve Бај
1481: 35/36. Овакво продирање општег падежног облика, који је заправо продужени стари
облик акузатива (уп. Ивић 2001: 149) на место генитива, инструментала и локатива
резултат је балканистичког процеса анлитизације (уп. Милорадовић 2003: 188), који је
захватио зону косовско-ресавског (уп. Јовић 1968: 161) и призренско-тимочког дијалекта
(уп. Ивић 2001: 149‒150), а узимајући у обзир и остале језичке особине овога писма,
можемо претпоставити да је дијалекатско исходиште писара највероватније простор
југоисточног штокавског ареала.
1.4. ИМЕНИЦЕ *-ῐ-

ОСНОВА.

Од именица које су припадале наведеној промени

забележене су свега две. Именица пут чува старе облике у ном. јд. и мн.: pMtq Мех 14711:
16 (ном. јд.); pMti Мех 14711: 2 (ном. мн.); док се у лок. јд. среће аналошки наставак -у по
угледу на наставке именица *-ŭ- промене: na pMtþMþ Мех 14772: 14 (лок. јд.).
Именица људи старе облике по *-ῐ- промени чува кроз двојаке облике: (а) ном.:
l}þdþij Мех 1476: 6; l}þdJþe Бај 1502: 9; l}dij Бај 14992: 36; l}dij Бај 14992: 36 односно lMdE
Мех 1465: 14; l}þdþe Бај 1502: 18; (б) дат.: l}dieþmþ(q)42 Бај 1502: 12 односно lMdeþmþ(q) Мех
1463: 8; (в) акуз.: l}di Мех 14712: 11, 20, Бај 1481–1482: 18, l}þdþi Бај 14861: 12, 16, 32; l}di
Бај 14881: 16, 22; l}di Бај 14891: 13; lþMþdi Бај 14931: 8, 9; и (г) инстр.: l}dmi Бај 1430: 26.
У ном. мн. у великом броју примера бележимо наставак -и, који је највероватније
аналошког порекла од именица некадашњих промена *-ŏ-/-jŏ-: l}di Мех 14712: 11, 18;
l}þdþJ Мех 1476: 13; l}þdþi Бај 14851: 9; Бај 14852: 21; l}di Бај 14863: 17; Бај 14891: 6; Бај
1485: 17; Бај 14971: 10.
Овде је неопходно издвојити и конструкцију за + акузатив у којој се облик ном.
мн. ове именице јавља у функцији општег падежа: i prvM ba{inM i za vþsþe l}di koE
imþaþ}þtþ%q& Мех 14801: 9/10. Обличка једнакост акуз. мн. са ном. мн. код именица м. р. у
првом реду карактеристика је призренско-тимочких (уп. Реметић 1996: 464), али се у
одређеној мери јавља и у говорима косовско-ресавске зоне (уп. Милорадовић 2003: 294).
Акузатив се у функцији ОП јавља и у примеру: s l}di Бај 1481–1482: 18.

42
Именице м. и ж. рода некадашње промене *-ῐ- добијају наставак -ем као српскословенску
иновацију (Грковић-Мејџор 1993: 67, 69).
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1.5. ИМЕНИЦЕ М. Р. НЕКАДАШЊИХ КОНСОНАНТСКИХ ОСНОВА
1.5.1. ИМЕНИЦА

ДАН.

Именица дан се у анализираној грађи углавном бележи у

облицима ном. јд. и акуз. јд. (примере не треба посебно наводити). У облицима ген. јд. ова
именица познаје једино наставак -а, добијен аналогијом према именицама *-ŏ-/-jŏпромене: dna Бај 1481: 13; Бај 1503: 11; dana Бај 1507: 30; Бај 1481–15123: 21; Бај 1481–
15124: 21; Бај 1481–1512: 29; Сул 1520–15663: 10; Сул 1520–1566: 19; daþnþa Сул 1520–1566:
18. Аналошки наставак препознају се у облицима ном. мн.: dni Бај 1507: 11, dnJ Бај 1507:
24 (према промени *-ŏ-/-jŏ-). Стари наставак консонантске промене чува се само у двама
изолованим облицима акуз. мн.: d(q)ni Бај 1497: 11x2.
Овде посебан коментар заслужује и облик dna Бај 1481: 13; Бај 1503: 11; у коме се
може препознати чување старог корена, уз нови наставак -а добијен аналошким путем,
будући да се именица ни у једном од двају забележених примера не налази под титлом.
1.5.2. МНОЖИНА ИМЕНИЦЕ НА -ИН, -ТЕЉ И -АР. Именице које су у ном. јд. завршавају
на на -ин, -ар и -тељ у облицима ном. мн. чувају стари наставак -е: vlastele Мур 14301: 6;
Мех 14751: 7; vlaþsþtele Мех 14741: 18; Мех 1476: 24; Мех 1479: 6; Мех 14791: 6; Бај 1481: 3,
7, 60; Бај 1484: 5; poklisare Мех 1479: 6; Мех 14791: 6; poþkþlisare Бај 1484: 5; prJatelqE Мех
1466: 11, 13, 14, pri]telqE Мех 1466: 12.
Посебну пажњу завређује аналитичка конструкција wdq nepri]tele Мур 1430: 24/25,
у којој се уместо облика ген. мн. уз предлог од јавља ОП, а конструкција овога типа
бележи се у косовско-ресавским (уп. Милорадовић 2003: 358) и призренско-тимочким
говорима (уп. Богдановић 1987: 244).
У облицима датива мн. у највећем броју примера код именица на -ин забележен је
аналошки наставак -ом по угледу на промене именица м. р. *-ŏ-: vlastelomq Мур 1430: 3;
vlasteloþmþ%q& Мех 1481: 3; vlaþsþtelwþmþ%q& Бај 1481: 55, vlaþsþteloþmþ%q& Бај 1481: 73; vlaþsþteloþmþ(q)
Бај 14992: 7, vlasteloþmþ(q) Бај 1503: 14; vlaþsþtelomx Сел 1513: 7; vlaþsþteloþmþ(x) Сел 1516: 7;
vlasteloþmþ(x) Сел 1512–1520: 7; vþlþaþsþtþeþloþmþx Сул 1520–15666: 8/9.
У трима примерима у овом падежу бележи се инструментални наставак -ми:
poklisarmi Сел 1513: 9/10; poþkþlisarmJ Сел 1516: 8; poþkþlisarmi Сел 1512–1520: 9.
Појављивање овог наставка који се у писаним споменицима јавља већ од краја XV и
почетком XVI века условљено је најпре губљењем двојине, а након тога и чињеницом да
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су се ова два падежа у нашем језику тешко разликовала, па се често на месту датива
јављао инструментал и обрнуто (уп. Даничић 1874: 99).
Наставак -ем у овом падежу, по угледу на промену *-jŏ-, посведочен је код именице
поклисар: poþkþlisareþmþ(x) Сел 1514: 15; poþkþlisareþmþ(x) Сел 1517: 14. И у примерима
v(l)aþsþteleþmþ(x) Сел 1514: 8; vxlaþsþteleþmþ(x) Сел 1517: 7/8, уместо старијег наставка -ьмъ,
јавља се наставак преузет од именица м. р. некадашњих основа *-jŏ-.
Код именица на -ин у акуз. мн. забележен је наставак -е (< *-ę), добијен аналогијом
према именицама м. р. *-ŏ- основа: dMbqroþvþx;þaþne Бај 1485: 5/6; dMbrov;ane Бај 1502: 8; tMrke
Бај 1481: 45; vlastele Мур 14301: 8; Бај 1492: 9; vlaþsþtjlj Мех 14713: 7; vlaþsþtjle Мех 1474:
26; vlaþsþtele Мех 14802: 6; Бај 1481: 7; Бај 1500: 8. Исти наставак јавља се и у акуз. мн.
именица на -ар: poklisare Мур 14301: 8; poþkþlisarj Мех 1476: 21; poklisare Мех 14781: 6; Мех
14803: 5; Бај 1482: 6/7; poklþJþsare Бај 1496: 6; poþkþlisare Бај 1510: 8, Сел 1516: 11; Mgre Бај
14812: 14. Конкурентност наставака илуструју примери vlaþsþteli Мур 1430: 5; vlasteli Мех
1458: 7; amaþlþdarþJþ Бај 1495: 21; vlasteþlJþ Бај 1496: 6; vlaaþsþtelii Сул 1525: 18; poklisari Сел
1513: 12, у којима се, насупрот претходно наведеним облицима, препознаје наставак -и,
који је код именица овога типа у споменицима потврђен још од XIII века, а условљен је
приласком именица м. р. некадашњих консонантских основа промени *-ῐ- (уп. Даничић
1874: 105).
Изузетак овде представља пример poklisarE Бај 1503: 20, у коме је у акуз. мн.
потврђен наставак -је (од наставака -ије након тога што је из њега уклоњено и) по угледу
на наставак некадашње промене *-ῐ-. Примери овога типа забележени су и у Даничић
1874: 108, с напоменом да је њихова хронологија појављивања везана за XV век. Будући
да је писмо турског султана Бајазита II у коме је овај облик потврђен с почетка XVI века,
овај податак вероватно указује на то да се наставак -је у акуз. мн. може забележити и у
XVI веку, али спорадично.
Стари наставак -и (* < y) у инстр. мн. присутан је само у четирма примерима: sx
poklisari Бај 1481: 33, sq poklisari Бај 1481: 62, sa poklisari Сел 1514: 10, sx poþkþlisari Сел
1517: 9, saþsþ(q) poklisarJ Сул 1520–15662: 8.
У анализираној грађи забележен је и наставак -ми, аналошки проширен од именица
м. р. некадашње *-ĭ- промене: priatelqmi Мех 1453–1463: 24, poklisar(q)mi Мех 14782: 13.
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Овај наставак бележи се у споменицима43 све до XVI века (уп. Даничић 1874: 116‒117), а
управо су замена и мешање облика инстр. и дат. мн. довели до стварања услова за развој
новоштокавског синкретизма (уп. Даничић 11477: 119).
Аналогијом према именицама м. р. некадашње *-ŏ- основе јавља се у лок. мн.
наставак -ех (< -yhx) у примерима: srqblEhq Мур 14301: 28; dMbroþvþ;aneþhþ%q& Бај 1481: 51 и
vlasteleh(q) Бај 1493: 8.
У усамљеном примеру po poklisariþmþ(q) Сул 1520–15663: 10, највероватније се
препознаје поступак преструктурирања множинских падежа (уп. Белић 2006: 197‒198),
што је најпре захватило именице *-jŏ- основа. Претпостављамо да је овај наставак настао
контаминацијом инструменталног наставка -и и дативског -ом44 (уп. Белић 2006: 196) и то
након што у XVII веку долази до једначења локатива и инструментала, као и до замене
ових двају падежа (уп. Даничић 1874: 142). Овде је неопходно и од посебног значаја
истаћи податак да се усамљени пример лок. мн. са наставком -им бележи у писму султана
Сулејмана I, а хронолошки оквир овога документа везује се за XVI век. И поред тога што
је у досадашњим истраживањима забележено да се облици са оваквим наставком јављају
тек од XVII века односно након поступка преструктурирања падежа множине услед
губљења двојине као семантичке категорије (уп. Даничић 1874: 142‒143; Белић 2006: 201),
изоловани пример, забележен у писарској канцеларији султана Сулејмана I, можда може
упутити на податак да до једначења лок. и инстр. мн. долази и пре XVII века.
Облици овог падежа код именица с. р. нису пронађени у анализираној грађи.
1.6. ИМЕНИЦЕ С. Р.

НЕКАДАШЊИХ КОНСОНАНТСКИХ ОСНОВА.

Од именица које су

припадале некадашњој -n- промени бележе се именице време и име. Посведочени облици
именице време су:
(а) ном. јд.: vreme Бај 14841: 26; Бај 14992: 33; Бај 1481–15122: 10; Бај 1481–
15122: 16; Сел 1513: 8; Сел 1517: 8; Сел 1512–1520: 8; Сул 1520–15664: 8; (б) ген. јд.:
vremena Бај 1481–1482: 8; Бај 14841: 4; Бај 1489: 5; Бај 14893: 5; vreþmþenj Бај 14861: 4/5;
vrymena Бај 14863: 10; vþrþemenj Бај 1485: 4; (в) акуз. јд.: vreþmeþ Мех 14782: 19; vryme Мех
Потврђен је у Струшком (Грицкат 1975: 133), Ходошком (Грицкат 1981: 163) и Бистричком
препису (Грицкат 1981: 228), у Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића (Јовић 1968/69: 402),
Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 159), док је у повељама и писмима Деспотовине
забележен само код именица с. р. (уп. Поломац 2016: 214).
44
Примери попут људим, црвим, жалостим са наставком -им у дат. мн. у споменицима су
посведочени у XVI веку (уп. Белић 2006: 197).
43
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1479: 10; Бај 1481: 26; vreme Мех 14793: 53; Мех 14802: 13; Бај 1485: 19; Сул 1520–
15662: 8; Сул 1520–15661: 8; (г) лок. јд.: vrymenþMþ Бај 1503: 6/7.
Међу наведеним облицима посебно истицање заслужују наставак -а у ген. јд.:
vremena Бај 1481–1482: 8, Бај 14841: 4, vrymena Бај 14863: 10, Бај 1489: 5, Бај 14893: 5, настао
аналогијом према именицама м. р. *-ŏ-/-jŏ- промене, као и наставак лок. јд. -у, потврђен у
усамљеном облику vrymenþMþ Бај 1503: 6/7, формиран по угледу на промену *-ŭ-.
У примеру MM sieþhþq vriþmþenaþhþ(q) Сул 1520–15663: 8, препознје се наставак преузет
од именица ж.р. некадашње *-ā- односно *-јā- промене.
Овде посебно треба издвојити аналитичку конструкцију са предлогом до и ОП:
wþtþ%q& dxnxþ[þnagw d%a&na do vreme hara;a va[ega do vreme Мех 14802: 13/14, која се у говорима
косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне користи како би се њом
спецификовалo ограничавање у простору или времену (уп. Милорадовић 2003: 93;
Богдановић 1987: 236; Марковић 2000: 224), „односно обележила нека граница: место
завршетка радње или статички моменат, или нека временска граница” (Јовић 1968: 164).
Именица име бележи се у (а) акуз. јд.: ime Мех 1477: 9; Бај 14821: 6, 8; Сел 1513: 9;
Сел 1514: 10; Сел 1516: 9; Сел 1517: 9; Сел 1512–1520: 8; (б) инстр. јд.: imenemx Мех 1478:
10; imenoþmþ%q& Бај 1487: 6; imeneþmþ%q& Бај 14893: 6; imeneþmþ(q) Бај 1495: 20; imenoþmþ(q) Бај 1503:
11; imenoþmþ%q& Бај 1507: 15, 16, 20; (в) лок. јд.: po imeneþmþx Сул 1520–15661: 11, po
iiþmþenoþmþ(q) Сул 1520–15663: 11, Сул 1520–15665: 11, po iþmþeneþmþq Сул 1520–1566: 9, po
imenoþmþx Сул 1520–15664: 9, po iiþmþenomq Сул 1520–15666: 14; (г) лок. мн.: po iimenaaþmJþ Сул
1525: 15. Наставак -ем у инстр. јд. у примерима imenemx Мех 1478: 10; imeneþmþ%q& Бај 14893:
6; imeneþmþ(q) Бај 1495: 20; добијен је аналогијом према некадашњој промени *-ῐ- кратко (уп.
Даничић 11477: 43). Посебан коментар заслужује и пример iimenaaþmJþ Сул 1525: 15, у
оквиру кога се у наставку -ами препознаје утицај некадашње промене *-ā- (уп. Даничић
1874: 138).
У примерима po iiþmþenoþmþ(q) Сул 1520–15663: 11, po iþmþeneþmþq Сул 1520–1566: 9, po
imenoþmþx Сул 1520–15664: 9, po iiþmþenoþmþ(q) Сул 1520–15665: 11, po iiþmþenomq Сул 1520–
15666: 14, наставак -ом преузет је од им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, а у лок. јд. јавља се
највероватније као резултат синкретизма овог падежа са инстр. јд., што је вероватно
условљено аналогијом према синкретизму ових падежних облика у множини након што је
дошло до преструктурирања множинских падежа услед губљења двојине.
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Од некадашњих именица тзв. -s- промене, у писмима се јављају само облици: nebw
Бај 1481: 70 (акуз. јд.); w;i Мур 1430: 23 (ном. мн.); w;i Мур 1430: 23 (акуз. мн.). У
облицима w;i Мур 1430: 23; w;i Мур 1430: 23, наставци су добијени аналогијом према
именицама *-ŏ-/-јŏ- промене.
1.7. ИМЕНИЦЕ *-ā-/-јā- ОСНОВА
1.7.1. ОБЛИЦИ ЈЕДНИНЕ. У ном. јд. именица некадашњих *-ā-/-јā- основа забележени
су само очекивани наставци -а односно -ја (примере није потребно посебно наводити).
У облицима ген. јд. у анализираној грађи посведочен је само наставак -е (< *-ę)
(примере није потребно посебно наводити), који се код именица *-ā- промене почео
бележити у споменицима још с краја XII и почетком XIII века (уп. Белић 1999: 180). Стари
наставак -и (< *-y) некадашњих *-јā- промена у овом падежу присутан је у двама
примерима: zeþmþli Бај 1481: 58 и gwþsþ(po)gi Бај 1481–1482: 10. Овакав наставак уобичајен је
у споменицима српскословенске епохе (уп. Грковић-Мејџор 1993: 76, 80), али се у
изолованим примерима бележи и у споменицима световног карактера ‒ у Струшком
препису Душановог законика (Грицкат 1975: 134), Повељи кнеза Лазара Дубровнику
(Младеновић 2003: 192), Закону о рудницима (уп. Јовић 1968/69: 406), препису Српске
Александриде (уп. 1983: 145), Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011:
148‒149), док се у повељама и писмима Српске деспотовине бележи у већем броју
примера и то углавном у деловима који су написани српскословенским језиком (уп.
Поломац 2016: 219‒221).
Како су у нашем корпусу потврђена само два примера са оваквим наставком, не
можемо на основу тога извести поуздан закључак у вези са наставком -и, али можемо
претпоставити да је реч о клишеизираним облицима које писар употребљава под утицајем
научене норме.
Код именица *-ā-/-јā- основа у дат. јд. заступљени су наставци -е и -и. Наставак -е
(< *-ě) јавља се у већем броју примера код именица *-ā- основа: hvale Мех 1466: 3, voEvody
Мех 1466: 8; nikole Мех 1468: 9/10, nikole Мех 1468: 12; wþpþkine Мех 14682: 3/4; slMze Мех
14771: 19; visote Бај 15011: 8, Бај 15011: 26, а исту ситуацију препознајемо и код именица *јā- основа: cþaþrice Бај 14852: 14, cþarþicj Бај 14852: 19, kralice Бај 14852: 19; kþaþdiE Бај 1485:
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3, Бај 14992: 6, kadie Бај 1495: 4, Бај 1498: 14, Бај 1502: 16, kMke Бај 15011: 17, zeþmþle Сул
1520–1566: 4. Овај наставак45 преовлађује и у повељама и писмима Деспотовине (уп.
Поломац 2016: 221), а потврђен је и у крајишничким писмима из прве половине XVI века
и раније (уп. Nakaš 2010: 79‒81, 262)46.
Један број именица основа *-ā-/*-јā- чува и наставак -и: (а) mMþsþtafi Мех 14793: 34;
visoti Бај 14812: 8; Бај 1482: 12; poþrþti Бај 1482: 11/12; (б) kadii Бај 14891: 9; ba[þJþ Бај 1495:
11, који је заступљенији код именица оријенталног порекла.
Наставак -е47 у овом падежном облику чува се и данас на ширем простору
косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Белић 2006: 180; Јовић 1968: 97‒98;
Пецо‒Милановић 1968: 323; Симић 1972: 287‒288; Букумирић 2003: 208; Божовић 2008:
200), а под утицајем говора косовског типа наставак -е се у дативу једнине именица ж. р
некадашњих основа *-ā-/-јā- бележи и у говорима призренско-тимочког дијалекта (уп.
Реметић 1996: 460; Стевановић 1950: 106; Павловић 1939: 165; Павловић 1970: 72). Уз
наведене облике са наставком -е у дат. јд., о подручјима ових говора као могућим
дијалекатским исходиштима писара наведених докумената могу посведочити и остале
потврђене језичке црте, а у првом реду ексклузивни морфолошки екавизми (в. поглавље
III. 1. т. 1.1.6.).
У именицама обеју некадашњих основа у анализираној грађи забележен је
искључиво наставак -у (< *-ǫ), па примере нећемо посебно наводити. Изузетак представља
једино облик haþzþno Сел 1514: 13; у коме се у облику акуз. јд. на месту етимолошког /у/
јавља /о/, али о овој појави било је речи у одељку II.1. т. 2.5., као и примери zeml} Мур
1430: 7/8 и polovicM Бај 14892: 12, за које је карактеристичан аналитизам будући да се
облици акузатива јављају уз предлог од.
Аналитизам се препознаје и у примерима na ;okM na planinM Ст. 1431: 18, na megþ}þ
nwþvþskM Бај 14892: 6/7 и na tMi rabwtM Бај 1487: 9, у којима се на месту локатива бележи

Наставак -е у дат. јд. именица ж. р. некадашњих промена *-ā-/-јā- присутан је и у повељама кнеза
Лазара (уп. Поломац 2006: 141), Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића (уп. Јовић 1968/1969:
406), а забележен је и у Струшком препису Душановог законика (уп. Грицкат 1975: 134).
46
Иако се у студији Nakaš 2010 наводи да је наставак -е у дат. јд. именица ж. р. некадашњих
промена *-ā-/-јā- заправо „специфична верзија графије e = /̭ie/”, детаљно образложење у вези са овом појавом
дали смо у поглављу III. 1. т. 1.1.
47
Наставак -е се у говорима косовско-ресавског дијалекатског подручја бележи и у лок. јд.
45
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акузатив у функцији ОП, а примери овога типа потврђују неутрализацију опозиције
између падежа правца и падежа места.
Наставак -ом у духу српског народног језика очекивано је посведочен и код
именица некадашње *-ā- промене: /Mpomq Мур 1431: 10/11; nepravdoþmþ%q& Мех 1463: 9, 18;
hvalomq Мех 1453–1463: 13, 15; opkinoþmþ(q) Мех 1465: 3; opkinwþmþ%q& Мех 14681: 3; knigom(q)
Мех 14785: 8; siloþmþ%q& Мех 14791: 11; iþstþJnoþmþx Бај 14852: 14, isþtþi%no&mx Бај 14852: 15/16;
praþvþdwþmþ(q) Бај 14881: 15; Бај 14891: 11; Бај 14891: 17; iþsþtinwþmþ%q& Бај 14893: 19;
drM/inoþmþ(q) Бај 14991: 17; rabotoþmþ(q) Бај 14992: 20; þkþnigoþmþx Сул 1520–15666: 14.
Код именица некадашњих *-јā- основа инструментални наставак -ом јавља се у
свега седам забележених примера: zavrqticoþmþ%q& Мех 1463: 10; bratiwþmþ%q& Мех 1468: 10;
Мех 1468: 12/13; Мех 1476: 19, 23, 26; ba[wþmþ%q& Бај 14881: 19.
Код именица које су припадале *-ā- промени у облицима лок. јд. у највећем броју
примера забележен је стари наставак -е (< *-ě), уз напомену да је највише забележених
примера овог падежног облика код именице порта:
M bwsne Мех 1468: 7; na poþrþte Мех 1468: 16/17, Мех 1468: 29; Мех 14712: 9, 29;
Мех 14792: 19; Мех 14793: 11/12, 74; Бај 1484: 5/6; Бај 14991: 15; Бај 1501: 14, 17; Бај
1481–15121: 9; u zemþxþlE Мех 14682: 8/9, na portj Мех 1469: 10/11; M vize Мех 14713:
19, na poþrþtj Мех 1474: 28; Мех 1477: 7; po praþvþde Мех 14741: 16; M ade Мех 1477: 27,
na poþrþtþjþ Мех 14793: 54, po heþrþsegwvJnþeþ Бај 1481: 38; po þsþvjdo;xbj Бај 14852: 15; M knige
Бај 14893: 25, Бај 1481–15123: 11, na pþMþle Бај 14951: 9; po þsþlMze Бај 1481–15121: 8; naa
poþrþte Сул 1525: 12; naa porþtþe ССу 1520–15663: 10; naa porxte Сул 1520–15661: 12; naa
porte Сул 1520–1566: 10; naa porqþtþe Сул 1520–15666: 17, MM þpþorqþtþe Сул 1520–15666:
18.
Код именица некадашње промене *-јā- такође је забележен стари наставак -е, при
чему је најфреквентвија именица ризница: M riznice Мех 1479: 13; Мех 14793: 12; Мех
14803: 8; M rizxnice Мех 1480: 9/10; M riþzþnice Бај 14811: 10; Бај 1482: 13; Бај 14841: 13; Бај
1488: 10; Бај 14892: 23; M riþzþnicþeþ Бај 1484: 10; Бај 14841: 15; M kMke Бај 15011: 17; M
riizniicj Сул 1525: 17; M riþzþqnice Сул 1520–1566: 11; MM riþzþnice Сул 1520–15665: 13.
Велики број примера са наставаком -е код именица које су припадале некадашњој
промени *-ā-, уз исти наставак добијен аналогијом код именица некадашње *-јā- промене,
могу упућивати на шире косовско-ресавско дијалекатско исходиште, а у прилог овој
тврдњи говори и савремена ситуација на терену (уп. Јовић 1968: 97‒98; Пецо‒Милановић
1968: 323; Симић 1972: 303; Ивић 1998: 333; Букумирић 2008; Божовић 2008: 200).
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Наставак -и у овом падежу, који је највероватније настао аналогијом према
промени именица *-ῐ- основа јавља се у мањем броју примера именица *-ā- промене: w
pravdi Мур 14301: 34, 35; M mihali;i Мех 1453–1463: 25/26; M poþrþti Мех 14802: 6; na poþrþti
Мех 14803: 5/6; Бај 14812: 7; Бај 1482: 8/9; Бај 14841: 5, 19, 25/26; Бај 14881: 17; Бај 14891: 5,
20; na poþrþti Бај 14893: 7; nþaþ poþrþti Бај 1481: 9, n{a} poþrþti Бај 1481: 63; na pwþrþti Бај 1488:
7; Бај 14893: 14; po nikoli Бај 1481–15121: 8; M brosi Сел 1513: 19; док је код именица *-јāоснова присутан само у усамљеном облику M gwþsþ(po)gi Бај 1481–1482: 6. О томе да је
локативни наставак -и новијег порекла сведочи његово појављивање у споменицима из
XIV и XV века (уп. Даничић 11477: 51).
1.7.2. ОБЛИЦИ

МНОЖИНЕ.

Код именица некадашње *-ā- промене у ном. мн.

забележен је наставак -е (* < -ě), настао аналогијом према некадашњој *-јā- промени:
varnþeþ Мех 1463: 14, pedepse Мех 1463: 18/19; ba{iþnjþ Мех 1468: 35; ba{ine Мех 14682: 13;
rabwte Мех 14712: 13; slMgj Мех 1472: 21, 25, vojvodj Мех 1472: 25; knige Мех 14741: 11; slMge
Мех 1476: 17; Мех 14792: 21; Бај 1486: 20; Бај 1481–15123: 20; vwþJsþke Бај 14812: 18; slþMþge
Бај 14861: 39; Бај 14951: 11; Бај 14952: 15, 17; kMke Бај 14931: 13; aspre Бај 1495: 18; besede Бај
1499: 13; што је уједно и особина српског народног језика (уп. Ивић 1988: 24).
Посебну пажњу завређује облик kMkE Мех 1468: 33, у коме је наставак -је у овом
падежу највероватније настао аналогијом према именицама м. р. некадашње промене *-ῐ(уп. Даничић 1874: 60‒61).
Наставак -е бележи се и у именици pwklisariE Мех 14711: 5, која је припадала
некадашњој промени *-јā- (уп. РЈАЗУ X: 516).
Наставак -и (< * -у) у овом падежном облику присутан је у примерима војводи и
субаши: ni mþoþi saþnþ;aci ni mþoþi vwþJþvodi ni moi sMba[i Бај 1481: 18/19. Овакави облици
лесема у ном. мн. упућује на претпоставку да је облик ном. јд. гласио војвод односно
субаш, али да је ипак реч само о наставку преузетом од некадашњих основа *-ŏ- им. м. р.
потврђено је у Даничић 1874: 64.
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У облицима дат. мн. забележен је стари наставак -ам: (а) slMgamq Мех 14801: 5;
gospoþdþamx Бај 14852: 7; gospodamq Бај 14862: 7; gospoþdþamq Бај 1485: 22; (б) sMba[am%q& Мех 1463:
5; zjþmþlaþmþ(q)48 Мех 1472: 1; Бај 1501: 2, 4; Сул 1520–15663: 2; zemlamx Сел 1513: 3.
Специфичност представљају некадашње именице *-јā- промене са наставком -им у
овом падежу забележене само у писмима султана Сулејмана I: zemliþmþ%q& Сул 1525: 6;
zeþmþxliþmqþ Сул 1520–15661: 5; zeþmþliþmþ(q) Сул 1520–1566: 4; zeþmþliþmþ(q) Сул 1520–15665: 5;
zeþmþxliþmþx Сул 1520–15666: 3, zeþmþqliþmþ(q) Сул 1520–15666: 5, zemxliþmþx Сул 1520–15666: 6.
Овакав наставак јављао се код именица ж. р. некадашње *-ῐ- промене, а био је последица
истискивања форманта -е- из основе под утицајем форманта -и- из других падежа, нпр.
костим, милостим (уп. Даничић 1974: 101), будући да се завршетак -ьмъ из датива мн.
обично јављао у вокализованом облику -емъ (уп. Николић 2002: 130).
Анализирани примери наводе нас на две претпоставке о пореклу наставка -им у
дат. мн. именица *-јā- промене потврђеног у писарској канцеларији султана Сулејмана I.
Једно мишљење је да је његово порекло условљено контаминацијом придевског наставка им у овом падежу (уп. mnoziþmþ%q& zemliþmþ%q& Сул 1525: 6; zeþmþliþmþ(q) aaraþpþskiþmþ(q) Сул 1520–
15665: 5; iiþnþeþmþx mnoþzþiþmþx zemxliþmþx Сул 1520–15666: 6), а друго да су на овај облик
утицај могле извршити „бројне и продуктивне именице” (Николић 2002: 129) некадашње
основе *-ῐ-. Међутим, како је и у студији Даничић 1874 дат веома мали број примера са
овим наставком код именица *-ῐ- промене, претпостављамо да је и у издвојеним
примерима пре реч о контаминацији придевског наставка услед деловања аналогије.
У облику zeþmþlemq Сул 1520–1566: 2 може се увидети наставак заменичке промене
(уп. vaseþmþ(q) zeþmþlemq), док посебан коментар захтева и синтагма vrqsteþmþ%q& lMdeþmþ(q)49 Мех
1463: 8, у којој је наставак -ем код именице ж. р. настао највероватније аналогијом према
наставку присутном код именице м. р.
У акуз. мн. код именица обеју промена јавља се наставак -е:
(а) voiske Мур 1430: 27, carinþeþ Мех 1463: 15; wb;ine Мех 1453–1463: 4; rabwtþeþ
Мех 1468: 18; slMge Мех 1474: 23, rMkj Мех 1474: 24; Бај 14821: 14, 17, knige Мех
14741: 15; Бај 14893: 13, Бај 14893: 20; Бај 14951: 22; Бај 14992: 16, ;a[j Мех 1477: 10;
Како је потврђен веома велики број примера именице земља у овом падежу, навели смо због
економичнијег представљања грађе само по један облик.
49
Наставак -ем у дат. мн. именице људи одлика је српске редакцијске писмености (уп. Јерковић
1983: 153, Грковић-Мејџор 1993: 68).
48
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rMke Мех 14771: 19; Бај 15011: 19, godinj Мех 14782: 9; knþJþge Мех 14785: 8; slMge Мех
1479: 12; cþaþrine Мех 14801: 34; aspþrþe Бај 14861: 8; visote Бај 14863: 7; rabwte Бај 14863:
7/8; Бај 14892: 15; Бај 14951: 17, kþnJþge Бај 1495: 14, aspþrþe Бај 1495: 17; slþMþge Бај 14952:
16; /eþcþce Бај 1498: 13; aspre Бај 14992: 33; besede Бај 1500: 11; Бај 1501: 16; ]spre Бај
15011: 22, bþeþsedþeþ Бај 1507: 26; kniþgeþ Бај 1481–15124: 12; (б) w;ice Мех 1477: 19; kMkE
Мех 14792: 15; tisMke Мех 14793: 48, tisMkj Мех 14793: 49, zeþmþlE Бај 1481: 39; zemqlj
Бај 14821: 6, Бај 14851: 6; zemqle Бај 14851: 9; so;þJþce Бај 1495: 20; /iþcþce Бај 1498: 17;
soþkþnice Бај 14992: 16, Бај 14992: 26, soknice Бај 14992: 18.
Специфичност представљају примери kMkiE Мех 14793: 26, 55, 62/63, 64, 77; kMkiþEþ
Мех 14793: 71, у којима се у овом падежу препознаје наставак -ије. Овде је највероватније
реч о наставку преузетом од именица м. р. некадашње промене *-ῐ-, будући да се овакав
наставак, како је посведочено у споменицима, код именица м. р. бележи до XV века (уп.
Даничић 1784: 108). Утицај некадашње промене *-ῐ- забележен је и примеру kMkE Мех
1468: 34, у коме је из наставка -ије испало и (уп. Даничић 1874: 108).
У трима примерима tisMki Мех 14681: 13; ]spri Бај 15011: 22; asprJ Бај 1481–15124:
14, aspri Бај 1481–15124: 17 забележен је наставак стари наставак -и по угледу на промену ā-, који је у потврђен у препису Александриде (уп. Јерковић 1983: 146), као и у
Хиландарском медицинском кодексу и то у делу текста који одликују графијски,
морфолошки и други архаизми (уп. Јовић 2011: 158‒159). У повељама и писмима Српске
деспотовине овај наставак није потврђен ни у једном примеру (уп. Поломац 2016:
225‒226), а његова употреба у трима писмима Портине канцеларије може се објаснити
књишким утицајем.
У усамљеном примеру у овом падежу јавља се неочекивани локативни наставак ах: za teþhþ%q& rabwtaþhþ%q& Бај 1487: 12, што је вероватно писарска грешка.
Инструментал мн. познаје само наставак -ами посведочен код именица *-āпромене: asqpþrþami Мех 1471: 11; besedami Бај 1499: 8; besedami Бај 1500: 9.
У лок. мн. именица некадашње *-ā- и *-јā- промене забележен је очекивани
наставак -ах: stranahq Мур 14301: 27; sinicaþhþ(q) Мех 1463: 20; rMkaþhþ%q& Мех 1468: 23; rMkahx
Мех 1469: 13; þsþtranaþhþ%q& Мех 14801: 27; rMkaþhþ%q& Мех 14802: 16; konavlahq Бај 14821: 9, 13;
rMkaþhþ%q& Бај 1488: 13; knigaþhþ(q) Бај 14992: 12; slMgaþhþq Сул 1520–15666: 13, zeml]þhþ%q& СMур
1430: 6/7.
Посебан коментар заслужује предлошко-падежна конструкција po kniga Бај 1481–
15124: 10, у којој се препознаје једначење лок. мн. са обликом ген. мн. (уп. са примером
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забележеним у т. 1.1.6. овог поглавља). Ова структурна иновација данас је одлика
косовско-ресавских (Ивић 2006: 63; Ивић 2003: 10; Пецо‒Милановић 1968: 329),
смедеревско-вршачких (уп. Ивић 2006: 118) и зетско-сјеничких говора (уп. Барјактаревић
1966: 86).
1.8. ИМЕНИЦЕ *-ῐ-

ОСНОВА.

У ном. и акуз. јд. именица некадашњих *-ῐ- основа

посведочено је старије стање са -ø наставком (примере нећемо наводити). У облицима
генитива, датива и локатива једнине присутан је у свим забележеним облицима наставак и.
Изузетак представља конструкција wþtþ%q& va[M veþrþnwþsþtq sklaþvþ(q) caþrsþtva mi
aþhþmaþtþ%q& Бај 1489: 20/21 са обликом акузатива на месту генитива уз предлог од.
Исказивање посесивности „балканским аналитизмом” односно конструкцијом од + ОП
бележи се у говорима призренско-тимочке и косовско ресавске дијалекатске зоне (уп.
Ивић 2001: 149; Симић 1980: 40), а на поменуте дијалекатске зоне упућује и наставак -ем у
инстр. јд. придевске деклинације забележен у овом писму.
Падежни наставци у инстр. јд. бројни су. Поред старог наставка -ију (< *-ijǫ),
посведоченог у највећем броју примера:
miloþsþti} Мех 1463: 1; Бај 14971: 1; Бај 1498: 1; Бај 1499: 1; Бај 14991: 1; Бај 14992:
1; Бај 1500: 1; Бај 1501: 1; Бај 15011: 1; Бај 1502: 1; Бај 1481–15121: 1; Сел 1514: 1,
Сел 1516: 15, Сел 1517: 16, milosti} Бај 1497: 1; ;xsti} Бај 1500: 17; milostiþ}þ Бај
1503: 1; Бај 1481–15123: 1; Бај 1481–1512: 1; miloþsþtiþ}þ Бај 1510: 1; Бај 1507: 1; Бај
1481–15124: 1; zapovþeþstJþ}þ Бај 1481–1512: 19, zapoveþsþtiþ}þ Бај 1481–1512: 22; у двама
примерима бележи се наставак -ју: pe;atq} Бај 14861: 19; mJl(o)þsþt} Мех 1469: 1.
Посебан коментар заслужују примери miloþsþtioþmþ(q) Мех 14801: 1; miloþsþtiwþmþ%q& Бај
1481: 1, miloþsþtiwþmþ(q) Бај 14811: 1, mþiþloþsþtiwþmþ(q) Бај 1484: 1, miloþsþtiwþmþ(q) Бај 14841: 1, у
којима се препознају утицај промене -ā- односно примери zapovestxwþmþ(q) Бај 14931: 18;
zapovestxwþmþ(q) Мех 1478: 28; zapovestxwm(q) Мех 14784: 23; код којих се у инструменталном
наставку препознаје утицај промене -о̌-. Овакви примери бележе се још од XIV века, а од
XVI века и извршеног новог јотовања појављују се и облици попут помоћом, ноћом,
моћом, итд. (уп. Даничић 1874: 41‒42). Овај наставак одлика је „штокавског североистока
и севера” (уп. Ивић 1997: 72), а дијалекатска ситуација показује његово појављивање на
косовско-ресавском дијалекатском подручју (уп. Јовић 1968: 106), јавља се у већини
говора шумадијско-војвођанског дијалекта (уп. Реметић 1985: 258), у „рубним
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подручјима” смедеревско-вршачке зоне (Бошњаковић 2012: 83), а забележени су и у
говорима Средњег Тимока (уп. Станојевић 1911: 42).
У усамљеним примерима zapoveþsþti Бај 14893: 7/8, 18, Бај 14991: 25, zapovestJ Бај
15011: 15, zapovesti Бај 1481–15122: 18 препознаје се и наставак -и, док су хибридне форме
настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа посведочене у оквиру
примера: miilwþsþtie}þmþ%q& Сул 1525: 1; miþlþostiee}þmþ(q) Сул 1520–15662: 16; miþlþostiee}þmþ(q)
Сул 1520–15663: 14; miloþsþtiee}i Сул 1520–15661: 1; milosþtþie}þJþ Сул 1520–1566: 1;
miloþsþtie} Сул 1520–15664: 1; miloþsþtiee}þmþ(q) Сул 1520–15665: 1; miloþsþtiee}þJþ Сул 1520–
15666: 1; miloþsþt(i)}þmþ(q) Сул 1520–15662: 1. Овакве хибридне форме забележене једино у
писарској канцеларији султана Сулејмана I представљају иновативну морфолошку
ситуацију, будући да овакво укрштање није потврђено како ни у споменицима ранијих
епоха тако ни у дијалектолошким студијама.
У множинским падежима добро се чува старије стање у забележеним падежним
облицима:
(а) у ном. мн. наставак -и: ry;i Мех 1458: 14, Мех 1459: 14, re;J Мех 14741: 17,
zapoveþsþti Мех 14793: 61; Мех 14801: 37/38, soli Бај 14992: 11; (б) у акуз. мн.
наслеђени наставак -и: z{apo}veþsþti Мех 14712: 15/16, re;i Мех 14785: 9, Бај 1500: 15,
Бај 1501: 16, Бај 1481–15121: 10, zapoveþsþti Мех 14803: 26, napaþsþti Мех 14801: 29, re;J
Бај 1492: 19, stvarJ Бај 1485: 15, stvaþrJþ Бај 14951: 15, prate/J Бај 1502: 10, ry;i Бај
1507: 26.
1.9. ИМЕНИЦЕ *-ū- ОСНОВА. Од именица које су припадале некадашњој промени -ū-,
у писмима турских султана забележени су облици именица љубав и крв. Именица љубав
јавља се у облицима ном. јд. и акуз. јд.: (а) l}bwþvþ%q& Бај 1481: 13; Бај 1481–1482: 4; (б)
l}bovq Мур 14301: 7; l}bwþvþ(q) Бај 14811: 3/4; Бај 14841: 3, 28; Бај 14863: 5; Бај 1487: 5; Бај
14881: 3; Бај 14881: 2; Бај 1489: 3; Бај 14891: 3; Бај 14892: 4; Бај 14893: 4; l}bwvq Бај 1484: 3;
док су за именицу крв потврђена два примера у акуз. јд.: krxþvþ(q) Мех 1476: 18; Бај 14821:
krþxþvx 20/21. Забележени облици недовољни су за извођење закључка о томе да ли су ове
именице у парадигми чувале старије облике.
1.10. ИМЕНИЦЕ

Ж. Р. НЕКАДАШЊИХ КОНСОНАНТСКИХ ОСНОВА.

У документима

Портине канцеларије од некадашњих именица ж. р. које су се мењале по консонантској
промени забележен је облик ном. јд. именице kki Бај 14861: 5 са српским фонетизмом (уп.
стсл. облик dx[ti) и облик matere Бај 15011: 12 (ген. јд.), у коме се огледа старије стање.
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1.11. ГЕН.

МН. ИМЕНИЦА

*-ŏ-/*-jŏ-, *-ā-/*-јā-, *-ῐ-

И КОНСОНАНТСКИХ ОСНОВА.

Наставак -а у ген. мн. именица м. р. некадашњих *-ŏ- и *-јŏ- основа који је у споменицима
потврђен још од XIV века (уп. Белић 2006: 204; Ивић 2016: 91), забележен је и у писмима
Портине канцеларије: dMkaþtþa Мех 1468: 15, 16, Бај 14841: 12; dMkata Мех 1469: 9/10, hara;a
Мех 14751: 10, þsþta Мех 14803: 22, 29; kositera Бај 1498: 13, peneza Бај 1498: 15, 17; dMkata Бај
1503: 13; Бај 1507: 18; teftera Бај 1481–15124: 13; bremenaa Сул 1525: 14; dMMkaþtþaa Сул 1520–
15666: 12; wbi;a] Бај 14991: 11; Бај 14992: 27. На основу наведених примера можемо
претпоставити да се исти наставак очитује и иза полугласничког знака у облицима: sMsiedq
Мур 14301: 12, 19; gradovq Мур 14301: 29; satxÑ Мех 1459: 8; dMkatx Мех 1468: 32; Мех 14713:
10; Мех 1476: 23; Мех 1478: 15; Мех 14781: 10; Мех 14782: 18; Мех 14783: 9; tþrþqgwvacq
Мех 14761: 20; Мех 14793: 22; Бај 14861: 40; satx Мех 14782: 18; Мех 14783: 9, 18; Бај 1503:
13; dMkatq Бај 14861: 44; Сул 1520–15663: 9; satq Сул 1517: 19; dMkaþtþx Сул 1520–15661: 10;
ctxþ Сул 1520–1566: 10, mestx Мех 1468: 7, godi{x Бај 1503: 9. Из анализе су изузети
примери са реконструисаним полугласничким знаком услед скраћивања речи.
У повељама и писмима Деспотовине наставак -а50 посведочен је само у једном
примеру, који уједно представља и његову најстарију потврду у документима из
источнијих крајева штокавског терена (уп. Поломац 2016: 228), док се у крајишничким
писмима овај наставак у генитиву бележи нередовно и то углавном уз конкурентне
примере са наставком -ах (уп. Nakaš 2010: 273‒275).
У усамљеном примеру генитивни наставак -а бележи се и код именице с. р. *-jŏоснова: imaþnþ] Бај 1502: 10, док се у изолованом примеру код некадашње именице м. р. *ŏ- промене: w%dq& teþJþ haþrþ%a&;þJþ Бај 1495: 22, у овом падежу бележи наставак -и преузет
највероватније аналогијом према именицама некадашње промене *-ῐ-.
Код именица м. р. некадашње *-ῐ- промене у ген. мн. присутан је стари наставак,
али са извршеним сажимањем -ii > -i: l}di Мех 1472: 16; l}þdJþ Мех 1476: 15; l}di Мех
14801: 29; l}di Бај 1487: 8/9; l}di Бај 1498: 12; l}di Бај 14992: 35. Изоловани пример
l}þMþdeeþhþx Сул 1520–15661: 12; указује на обличку једнакост ген. мн. и лок. мн, а на овакаву
обличку једнакост упућује и синкретизам ових падежа у множинским облицима заменичке
50
Наставак -а у генитиву множине потврђен је у једном примеру у Закону о рудницима деспота
Стефана Лазаревић (Јовић 1968/1969: 407), у двама примерима у Александриди (Јерковић 1983: 142), док се
у Хиландарском медицинском кодексу бележи у нешто више примера (Јовић 2011: 155‒156).
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и придевске промене (уп. Даничић 1874: 89‒90)51, као њихова обличка једнакост у двојини
(уп. Белић 1962: 75). Савремена дијалекатска ситуација показује да се синкретизам
генитива и локатива множине препознаје у говорима косовско-ресавске и зетско-сјеничке
(уп. Ивић 2001: 137, 217; Јовић 1968: 82; Букумирић 2003: 193; Пецо‒Милановић 1968:
314), као и смедеревско-вршачке дијалекатске зоне (Бошњаковић 2012: 75), док се у
документима Портине канцеларије у усамљеном примеру јавља само у документу султана
Сулејмана I.
Синкретизам ових падежних облика у говорима зетско-сјеничког дијалекта може се
објаснити с једне стране утицајем црногорских говора, будући да су сјенички говори у
непосредном контакту са бјелопољским говорима, а са друге ‒ косовско-ресавским на које
се наслањају новопазарски говори (уп. Барјактаревић 1966: 82).
Наставак -а у овом падежу бележи се и у једном примеру именице м. р. некадашње
консонантске промене: do0 0d#I0 dana Бај 1507: 15.
Дистрибуција наставака у облицима ген. мн. именица с. р. некадашње консонантске
промене заслужује посебан коментар. Наставака -а бележи се у готово свим примерима:
imeþnþa Бај 15011: 20, wþdþq manoilova i antonova vrymena Бај 1481–15124: 9, wþdþ%q&
paarvaþ[þnaþhþ%q& vremenaþhþ%q& svaakþMþ godiinþMþ do siieþhþ%q& vremena Сул 1525: 11.
Специфичност, међутим, подразумева чињеница да се хибридизоване форме у
документима Портине канцеларије не везују само за графијска решења већ се, премда у
углавном усамљеним облицима, бележе и у деклинационим обрасцима и то, пре свега, у
писарској канцеларији султана Сулејмана I. У вези с овим, неопходно је указати на појаву
облика vremenaþhþ%q&: wþdþ%q& paarvaþ[þnaþhþ%q& vremenaþhþ%q& svaakþMþ godiinþMþ do siieþhþ%q& vremena Сул
1525: 11. Како није познато да су у споменицима забележени примери са оваквим
наставком код именица м. и с. рода (уп. Даничић 1874: 89‒92), изоловани облик који се
јавља у анализираној грађи вероватно је настао аналогијом према наставку -ах у ген. мн.
код именица ж. р., код којих се ствара услед преузимања сугласника /х/ из заменичкопридевске промене (уп. Даничић 1874: 91), док смо пример са реконструисаним
полугласником због речи која се нашла под титлом wþtþ%q& pþrþxviþhþ%q& vremeþnþ%q& Бај 1481: 11
изузели из разматрања.
51
Ова пјава својствена је именицама ж. р. на -а нарочито у XV веку, а од XVI века бележи се код
именица некадашње основе *-ῐ- (уп. Даничић 1874: 89‒90).
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И код именица ж. р. некадашње промене -ā- забележен је у ген. мн. нaставак -а:
wþsþtaviw wtaþcþ(q) wsaþmþ(q) na desete hiþlþ]da dMkaþtþ(q) zlateþhþ(q) Мех 14771: 9/10; platitj
mehemedM za krþxþvx brata si aspþrþi k+j hilxada Бај 14821: 20/21; jgo devetx stotina i wsamx wþdþx
po;etka m{eseca} zilkade do godi{x devetx stotina i M deveto leto Бај 1503: 8/9; godx do goþdþx hara;x
dMbrova;kJ dva na deste hil]þdþa Бај 1503: 12; do deveþtþ(q) stotiþnþ(q) i 0v#I0 godina vx mesecM
tMrskoþmþ(q) Бај 1507: 14, wþdþx godx do goþdþx {o esþtþ(q) hara;x dMbrovaþ;þki0 0v#I0 hil]da i 0f$0 dMkata
Бај 1507: 17/18, wþdþ%q&0 nihx þprimismo dva na deþsþ(e)te0 tiso:a0 peþtþ(q) stotina0 Бај 1510:
10/11/12/13, wþdþ%q& vseþhþ(q) tehi strana zapaþdþneþhþ(q) Бај 1481–15121: 16/17; na[adav(q) se na vasq
dvadeseþtþ(q) i dve hilade i deveþtþ(q) stotina Бај 1481–15124: 10/11, а на његову редовну
употребу код именица ж. р. некадашњих основа *-ā- и *-јā- упућују и примери у којима се
наставак -а чува иза полугласничке графеме која је само одраз ортографског
конзерватизма: hiþlþ]adx Мех 14713: 10; hJlaþdþq Бај 1485: 20; stoþtþinq Сул 1520–15666: 12,
tisMkx Мех 1468: 31; Мех 1469: 9; Мех 14782: 15; Мех 14783: 9, 18; Мех 14801: 17, 20; Мех
14803: 9, Бај 1481: 30, 32, 61; Бај 1482: 10; Бај 1484: 9; Сул 1520–1566: 10; tisþMþkx Мех
14781: 9; þtisMkxþ Мех 14801: 22; tisM{x Мех 14803: 12, tisM{q Мех 14803: 19; Бај 14841: 23;
tisMkq Бај 1488: 8; Бај 14881: 9; tisokx Сел 1512–1520: 10; þtisMkqþ Сул 1525: 14. И овде смо
примере са реконструисаним полугласницима оставили ван анализе.
У једном броју примера именица обеју некадашњих основа посведочен је у овом
падежу нставак -и, добијен аналогијом према именицама -ῐ- промене: tisMki Мех 14681: 10;
asþprJþ Мех 1463: 16x2; ]spri Мех 1476: 16; Бај 15011: 9; prate/i Мех 1477: 13; aþsþpri Мех
1480: 16; Бај 14821: 21; aspri Бај 14992: 35; Бај 1481–15124: 12; yspri Сул 1517: 13; tiþsþMþkþi
Сул 1520–15663: 9; tiþsþMki Сул 1520–15665: 10; Сул 1520–15666: 11.
Ове је неопходно издвојити и примере stranaþhþ(q) Бај 14951: 6, 10, 20, straþnaþh(q) Бај
14951: 21; stranah(q) Бај 14952: 7, 12, stþrþanaþhþ(q) Бај 14952: 18; stranaþhþ(q) Бај 1481–15123: 16;
stranaþhþ(q) Бај 1481–1512: 15, у којима се у овом падежу бележи локативни наставак -ах,
што може сведочити о синкретизму генитива и локатива множине који је карактеристичан
за говоре који припадају широком појасу од Црногорског приморја до румунске границе,
где спадају косовско-ресавска (Ивић 2006: 63, Пецо‒Милановић 1968: 329), смедеревсковршачка (уп. Ивић 2006: 118) и зетско-сјеничка дијалекатска зона (уп. Барјактаревић 1966:
86), а о могућој припадности косовско-ресавском дијалекатском ареалу сведоче и остале
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језичке црте из ових писама (уп. поглавље III.1. т. 1.1.6.). Да је у поменутом појасу
једначење некада вршено према генитиву, а некада према локативу множине потврђује и
изоловани пример представљен у т. 1.7.2. овог поглавља.
1.12. ТРАГОВИ

ДВОЈИНЕ У ДЕКЛИНАЦИЈИ ИМЕНИЦА.

Двојински облици чувају се у

конструкцијма са бројем два: (а) ном. дв. м. р.: dva vlaþsþtelina Мех 1480: 4/5; (б) ном. дв. ж.
р.: dve tisMke Бај 1481: 31; dve tisMkE Бај 14841: 7/8, sto dve tisMke Бај 14861: 40; dvadeseþtþ(q) i
dvadeseþtþ(q) i dve hilade Бај 1481–15124: 11; (в) акуз. дв. ж. р.: dve tisMkE Мех 14801: 13, 15; dve
tisMkE Мех 14803: 10; dve þsþtotine Мех 14803: 14; dve tisMke Бај 1481: 29; dve aþsþpri Бај 1481:
41; dve hili]de Бај 14811: 7; dve tisMke Бај 14861: 44; dve þkMþke Бај 14931: 12.
Посебно је битно истаћи конструкцију у којој се двојински облик чува у синтагми са
бројем три52: ном. дв. м. р.: tri dMbroþvþ;anina Бај 1481: 44, што је пренето аналогијом према
конструкцијама са бројем два. У вези са претходно наведеном конструкцијом стоји и
синтагма са бројем три без двојинског облика: deveþtþ(q)deseþtþ(q) i trþJþ dþMþkate Бај 1495: 17
(акуз. мн.).
Изван наведених конструкција облици двојине нису потврђени, док на њено
губљење упућује морфолошки облик конструкције са ген. дв.: dve] wþdþ%q& vaþsþ(q) Бај 1499: 7
(уп. стсл. облик dxvo}), као и конструкције dva wþdþ%q& vaþsþ(q) Бај 1500: 8; dva wþdþq vasx Бај
1503: 14; dva wþdþ(q) vaþsþ(q) Бај 1510: 7/8 (уп. стсл. ликове dxvo} va}).
1.13. ИЗ

ПРОБЛЕМАТИКЕ РОДА ИМЕНИЦА.

У вези са категоријом рода, неопходно је

указати пажњу на неколико именица: (а) именица заповест у једној конструкцији
посведочена је са обликом м. р. пок. прид. зам.: sx wvemx zapovestxwþmþ(q) Мех 1478: 27, иако
се у облику инстр. јд. у коме се налази препознаје утицај промене некадашњих именица ж.
р. *-ā- промене; (б) облик дат. јд. према промени *-ŏ- именица м. р. у изолованом облику
има именица ж. р. некадашње промене *-ῐ-: vaaro[þMþ Сул 1525: 5; (в) облик ж. р. у акуз. јд.
има именица склав: nþoþvs(k)þMþ sklalþMþ Бај 1495: 8; (г) док облик ж. р. у ген. јд има именица
март: m(e)þsþ(e)ca marxte Мех 14782: 22.
1.14. НЕПРОМЕНЉИВЕ

ИМЕНИЦЕ.

У документима турских султана Дубровнику

забележене су три непроменљиве именице. Реч је о двема лексемама из турског језика: þaþ
52
У нашим средњовековним споменицима ова појава везује се за другу половину XIV века (уп.
Даничић 1874: 239).
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c%a&rþsþtva mi ali kaþpi;Jþ Мех 14772: 27, poslaþhþ(q) mþoþgþaþ veþrþnþoþga þmJþ slþMþgþMþ i þsþkl%a&fa kapiþ;Jþ
aþlJþ Мех 1478: 28, као и једном романизму: pþoþslaw þsþ\m(q) biw ;wveka þsþvwþgaþ aþnþtonþiþ
kþMþrþxþsi Мех 14772: 11 (уп. лат. Antonius).
1.15. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ. Фреквентност некадашњих промена *-ŏ-/*-jŏ- и *-ā-/*јā- потврђена је и у нашем корпусу, али деклинационе парадигме претрпеле су одређене
промене које се огледају, пре свега, у аналошком уопштавању падежних наставака.
Именице некадашњих консонантских промена, у првом реду, именица м. и с. рода у
највећем броју случајева приклониле су се промени *-ŏ-, док су именице некадашњих
промена *-ŭ-, *-ῐ-, *-ū- углавном забележене у изолованим примерима, премда се и у њима
препознају резултати аналошког уопштавања.
Хронолошки оквир припадности анализираних писама, као и световни садржај
докумената условили су присуство црта српског народног језика, од којих је посебно
битно издвојити оне чија појава може упутити на простор косовско-ресавске односно
призренско-тимочке дијалекатске зоне:
(1) наставак -е у облицима дат. и лок. јд. именица ж. р. некадашње промене *-ā-;
(2) наставак -ем у облику инстр. јд. именица м. р. некадашње промене *-ŏ-;
С друге стране, иако у изолованим примерима због припадности анализираних
текстова жанру световне садржине, посведочене си у црте наслеђене норме, које се
огледају кроз следеће деклинационе специфичности:
(1) наставак -и у акуз. мн. именица мушког рода некадашње промене *-ŏ-;
(2) наставак -и у облицима ген. јд. именица некадашње промене *-јā-.
У ген. мн. поред усамљених примера са старим наставком -и, уопштен је наставак а, који се у споменицима почиње бележити од краја XIV века.
Једна од значајних структурних иновација која је потврђена у анализираним
писмима јесте и синкретизам ген. и лок. мн., при чему су забележени примери потврдили
да је ово једначење некада вршено према генитиву, а некада према локативу.
Веома важну црту деклинационог система именица Портине канцеларије
представља и употреба конструкција које упућују на аналитичке тенденције у систему
деклинације. Овде мислимо, у првом реду, на конструкције са предлогом с/са/сас и
општим падежом, а потом и на оне у којима се обликом акузатива уз везу са предлозима
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с, од, за и до изриче функција општег падежа. Овакве конструкције, како показује и
савремена дијалекатска ситуација, нису својствене само говорима призренско-тимочке
дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 149) већ се њихова употреба бележи и на косовскоресавском терену (уп. Јовић 1968: 161; Елезовић 11510: 201; Симић 1980: 39, 41, 117).
На крају, специфичност деклинационог система докумената Портине канцеларије
посебно се потврђује кроз писарску канцеларију султана Сулејмана I, у чијим
документима бележимо хибридне морфолошке форме које се очитују кроз појаву наставка
-им у дативу множине именица некадашње *-јā- промене и наставка -ах у гененитиву
множине именица некадашње -n- промене, а ови примери су од непроцењивог значаја и
због чињенице што могу указати на податак да се хронолошки оквир једначења локатива и
инструментала множине односно преструктурирања множинских падежа 53 може померити
на век раније, будући да писма у којима је синкретизам забележен потичу из XVI века.
2. ЗАМЕНИЦЕ
2.1. ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
2.1.1. ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ 1. И 2. ЛИЦА И ЗАМЕНИЦА СЕБЕ, СЕ. У највећем броју примера
у ном. јд. личне заменице 1. л. потврђена је, како је и очекивано, форма из народног
језика:
] Мур 14301: 1, Мех 1469: 1, Мех 1469: 11, Мех 14761: 19, Мех 14801: 1, Бaj
14991: 1, Бaj 14992: 1, Бај 1481–15121: 1, Сел 1513: 1, 16, Сел 1514: 1, Сел 1516: 1,
Сел 1517: 1, 17, Сел 1512–1520: 1, Сул 1525: 1, Сул 1520–15662: 1, Сул 1520–1566:
17, Сул 1520–15664: 1, ]a Бај 1510: 1, Бај 1481–15123: 1, Бај 1481–15124: 1, Сул 1525:
9, Сул 1520–15661: 1, Сул 1520–1566: 1, Сул 1520–15665: 1, Сул 1520–15666: 1.
О удвајању вокала у овом облику в. одељак II.2. т. 4.1.
Српскословенска форма бележи се само у четирма писмима султана Бајазита II: azx
Бaj 1498: 1, Бaj 1501: 1, Бaj 1502: 1, azq Бaj 1481–1512: 1, при чему се сви примери јављају
у уводној формули при интитулацији пошиљаоца.

Преструктурирање множинских падежа условљено је губљењем двојине као семантичке
категорије од прве половине XV века: „%...& у нашем се језику могу у овом правцу констатовати две епохе: I
од XII до XV в. (можда, и кадшто нешто доцније) када се двојина и у чакавском и у штокавском дијалекту
употребљава синтактички као двојина и II од тога времена па до данас ‒ када облици двојине добивају
значење множине, улазе међу облике множине, ту или врше различне утицаје или се међу облицима
множине губе” (Белић 2001: 191‒192).
53
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У ген. јд. заменице 1. л. потврђен је само очекивани облик mene Мех 1466: 11.
У дат. јд. забележен је облик þmþenj Бaj 14852: 11, mene Бај 1486: 19/20, а овакав дат.
јд. са старим наставком -е карактеристика је југоисточних српских говора (уп. Ивић 2009:
167), на шта указује и савремена дијалекатска ситуација, будући да се исти наставак
бележи у говорима косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне (уп. Ивић
2009: 167), а на југоисточне српске просторе као дијалекатско исходиште упућују и друге
језичке црте из ових двају писама (више о овоме в. поглавље III.1. т. 1.1.6.). Енклитички
облик ми са различитим графијским реализацијама јавља се веома често, па овакве
примере нећемо посебно наводити.
Од заменице 2. л. у овом падежу бележе се само енклитички облици у једном
писму султана Сулејмана I: þtþi Сул 1520–15666: 9, þtþii Сул 1520–15666: 21. О удвајању
вокала у овом облику в. одељак II.1. т. 3.2.1.1.6.
Поред усамљеног примера наглашеног облика акуз. јд. личне заменице 1. л.: mne
Мур 1430: 29, потврђен је и енклитички облик me Мур 1430: 9. Од рефлексивне заменице
потврђена су само два облика sebe Мех 14793: 31, 43.
Очекиване форме у духу народног језика забележене су у инстр. јд. у двама
примерима у писму султана Мехмеда II: þmþnoþmþ%q& Мех 1466: 12, 18. Овде коментар
заслужује облик рефлексивне заменице meg} sebe СMур 1430: 10, a оваква употреба општег
падежног облика својствена je говорима косовско-ресавског (Пецо‒Милановић 1968: 333)
односно призренско-тимочког дијалекатског простора (уп. Реметић 1996: 483), с
напоменом да на крајњи југоисток српског дијалекатског простора те погранични српскомакедонски појас (уп. Поломац‒Лутовац 2014: 18‒19) упућују и друге језичке црте
забележене у овом писму (в. поглавље III.1. т. 1.1.6.). Забележена су и три примера
рефлексивне заменице: soboþmþ(q) Мех 1463: 19, swbom%q& Мех 1469: 19, soboþmþ(q) Мех 14741: 7.
Једини потврђени пример лок. јд. јесте стара форма: mxne Мех 14793: 20.
Од множинских облика неопходно је издвојити облике датива и инструментала,
будући да су у овим падежима потврђени старији облици:
(a) дат. мн.: naþmþ%q& Бaj 1481–1482: 2, Бaj 1487: 3, Бaj 14881: 4, Бaj 1489: 2, Бaj
14892: 2, Бaj 14893: 2, vaþmþ%q& Мех 1466: 10, Мех 1471: 8, Мех 14791: 12, 15, Мех
14793: 50, Мех 14802: 12, Мех 14803: 25, Бaj 14811: 10, Бaj 1482: 17, Бaj 14841: 11, Бaj
14881: 13, vamq Мех 1453–1463: 17, Бaj 14851: 16, Бaj 14861: 15, 39, Бaj 14862: 8, Бaj
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1485: 4, Бaj 14751: 18, vþamþq Бaj 14852: 17, vaþmþq Бaj 14861: 37, vaþmþ(q) Бaj 14951: 14,
Бaj 1498: 11, Бaj 14992: 12, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 31, Бaj 1481–15121: 7, vamx Мех
1468: 20, Мех 14783: 16, Мех 14791: 9, vaþmþx Сул 1520–15661: 6, vaþmþi Сул 1520–
15661: 14, Сул 1520–15665: 16; (б) инстр. мн.: nami Мех 1479: 11, Бaj 14841: 16, namþiþ
Бaj 14841: 28, vami СMур 1430: 23, Мех 1458: 9, Бај 1486: 18, 19.
Посебно треба истаћи и пример poslale kq nami Мех 1481: 5, у коме се на месту дат.
мн. употребљава облик инстр. мн., што је сведочанство о процесу преструктурирања
множинских падежа након губљења двојине.
Како је употреба дативских енклитика ни и ви са различитим графијским
реализацијама потврђена у веома великом броју примера, овакве облике нећемо посебно
издвајати.
2.1.2. ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦА 3. ЛИЦА. У ном. јд. личне заменице 3. л. бележе се следећи
облици: wn%q& Мех 1453–1463: 29, wþnþ(q) Мех 1468: 24, wnq Мех 1471: 7, on%q& Мех 14792:
18, wn Бaj 1481: 47, on Бaj 1489: 11, onx Бaj 1489: 12, on%q& Бaj 14892: 22, ona Бaj 1481–1482:
10.
Облици ген. јд. бележе се само од заменице 3. л. м. р.: wþdþq nega Мех 1481: 9, ego Бaj
14991: 10, jgo Бaj 1503: 8. Два забележена српсколсовенска облика употребљавају се у
функцији посесивне заменице: {o e bila rabota ego Бaj 14991: 10, vx le}teþhþ(q)0 jgo0 Бaj 1503:
7/8.
Облици из народног језика у малом броју примера потврђени су и у дат. јд.
заменице м. и ж. р.: nEmM Мех 1466: 12, 13, nEmþMþ Мех 1466: 14, 15, nEþmMþ Мех 14682: 16,
nemþMþ Мех 14711: 14 и noi Бај 14852: 10. Насупрот наведеним, у писмима је забележен и
велики број потврда енклитичког облика му: mM СMур 14301: 37, Мех 1453–1463: 11, 20x2,
27, Мех 1466: 8, 9, Мех 1468: 17, 32, Мех 14682: 9, 12, Бaj 1481: 49, Бaj 14862: 16, Бaj 1487:
11, Бaj 14881: 11, Бaj 14891: 6, Сул 1517: 5, 7, 12, 13, 16, mþMþ Мех 1463: 17, Мех 1466: 11, 17,
Мех 1468: 33, Мех 14711: 14, 15, Мех 14741: 17, Мех 1475: 11, Мех 14761: 14, Мех 1478: 11,
Мех 14792: 8, 9, Бaj 1481: 50, Бaj 14821: 15, 18, Бaj 1483: 8x2, Бaj 14931: 10, 11x2, Бaj 14931:
15, Бaj 14951: 8, Бaj 1497: 10, Бaj 15011: 20, 21, 23, þmMþ Бaj 14931: 14.
У изолованом примеру се уз овај енклитички облик јавља и партикула ј: mMi Бaj
14891: 17, а примери овога типа бележе се и у Даничић 1874.
У усамљеном примеру у писму султана Бајазита II пронађена је дативска енклитика
ж. р. у духу народног језика: iwi Бaj 14852: 19.
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У акуз. јд. бележе се облици м. р.: nega Мех 1471: 9, Мех 1478: 20, Бај 14992: 18, za
nEga Мех 14791: 16/17, za nEga Бaj 1481–1482: 21, na þneþga Бај 14951: 8, док се у изолованим
примерима потврђује српскословенска форма ego СMур 14301: 6, ego Бaj 14992: 17. Највећи
број потврда пак припада акузативној енклитици га у духу народног језика: ga Мех 1459:
13, Мех 1468: 4, 23, 24, Мех 1478: 19, Мех 14782: 20, Мех 14784: 9, 11x2, 12, Мех 14785:
13x2, Мех 14801: 30, Бај 1481: 42, Бај 1481–1482: 7, 18, Бај 1483: 6, Бај 14862: 11, Бај 14862:
12, Бај 14862: 13, Бај 14862: 15, Бај 14863: 14, Бај 14863: 16, Бај 14863: 17, Бај 14863: 19, Бај
1488: 7, Бај 1497: 15, Бај 1497: 17, Бај 14991: 10, 16, Бај 14992: 19, Бај 15011: 17, 18, 19, Бај
1481–15122: 14.
У изолованом примеру у писму султана Мурата II у акуз. јд. ж. р. потврђена је
енклитика је, настала од генитива: da mM e vidimo Мур 14301: 37. Ова енклитика се у
усамљеном примеру јавља и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац
2016: 236), а данас је присутна у левачком (уп. Симић 1972: 348), у говору шарпланинске
жупе Гора (уп. Младеновић 2001: 331), док је њена појава забележена и на широком
простору македонских говора (уп. Видоески 11512–1520: 133).
Једино облици м. р. бележе се и у инстр. јд.: [ niþmþ(q) Мех 1468: 20, Мех 14682: 16,
Мех 1471: 11, [ niþmþ%q& Мех 14802: 14.
Поред наведених старих облика, у изолованом примеру потврђена је и форма са
покретним вокалом: [ nþiþme Мех 14772: 12, а најстарије потврде овог облика са покретним
вокалом јављају се већ од XIV века (уп. Даничић 1874: 173).
Стари облик бележи се и у лок. јд. м. р.: M neþmþ(q) Бај 14971: 15.
У ном. мн. јављају се само облици м. р.: wni Мех 1468: 8, Бај 14861: 12, 33, Сул
1517: 9, oni Бај 14891: 10, 17, wþnJþ Бај 1495: 23, wnJ Бај 1481–1512: 14.
У ген. и акуз. мн. бележи се облицк њих односно их: (а) ген. мн.: niþhþ(q) Мур 14301:
12, niþhþ%q& Мур 14301: 14, Мур 14301: 19, nihq Мех 1458: 11x2, Мур 14301: 24, Бaj 14861: 33,
nih(q) Бaj 1502: 10, niþhþ%q& СMе 14801: 23, Бај 14841: 6, (б) акуз. мн.: niþhþ%q& Мур 14301: 37,
Мех 14793: 52, 69, niþhþ(q) Мех 1463: 11, Бај 1500: 17, ihq Мех 1458: 14, iþhþ%q& Мур 14301: 36,
Мех 14791: 11, Мех 14793: 15, 24, 33, 35, 36, 54, Бај 14811: 15, Бај 1487: 18, Бај 14891: 15,
Бај 14892: 23, Бај 14893: 21x2, Бај 14893: 23, niþhþq Бај 14851: 6, ih(q) Мех 14785: 17, Бај
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14931: 13, þihþ%q& Бај 14811: 15, iþhþ(q) Бај 14931: 12, Бај 14971: 16, 17, 18, Бај 1498: 14, Бај
14991: 21, Бај 1502: 17, Бај 1481–15124: 18, Бај 1481–1512: 16, 23.
У примерима niþhþ(q) Мур 14301: 12, niþhþ%q& Мур 14301: 14, Мур 14301: 19, nihq Мур
14301: 24, nih(q) Мех 1476: 26/27, облик ген. мн. јавља у функцији посесивне заменице, а
исту функцију имају облици акуз. мн. у примерима: niþhþ%q& Мур 14301: 36/37, niþhþ(q) Мех
1463: 11, Мех 14712: 24, Мех 14793: 42, Мех 14793: 55, Мех 14801: 6, 31, niþhþ(q) Мех 14761:
17, Бај 14991: 11, nihq Бaj 14851: 12, Бај 1486: 13, iþhþ%q& Мех 14712: 21, niþhþq Бај 14851: 6,
15x2, Бај 1486: 19, iþhþ(q) Бај 14991: 17, као и облик ном. јд. niþhþq Бај 1486: 19.
Посебну пажњу овде завређују форме акуз. мн.: hJ Мех 1468: 35, hi Мех 1468: 36,
Мех 1469: 10, Мех 14772: 26, Бај 14861: 45 h(i) Бај 14931: 9, и iho Бaj 14991: 18, Бaj 14992:
19, 22. Облик хи54 забележен је у Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића (уп.
Јовић 1968/69: 412) и у једном примеру у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић
2011: 173). Јовић (1968/69: 412) овакву форму повезује са почетном фазом развоја
енклитике ги у призренско-тимочком дијалекту, односно са и̭и из косовско-ресавског
дијалекта, истичући да је можда формирању енклитике их претходило стање које је
подразумевало метатезу елемената датог енклитичког облика. Овакво објашњење
допуњено је у студији Јовић 2011, где се истиче да постоји могућност да је овакав
енклитички облик формиран аналогијом према дативским енклитикама ни и ви које се
завршавају на -и, а које се у источним и јужним српским говорима55 употребљавају и у
акуз. мн.
Пример iho Бaj 14991: 18, Бaj 14992: 19, 22, досад незабележен у српским
средњовековним споменицима, једини за разлику од енклитичких облика хи, има
функцију посесивне заменице. У вези са тим, може се претпоставити да је оваква форма
настала аналогијом према енклитичком облику их у функцији посесивне заменице.
Како је забележен веома велики број потврда дативске енклитике им (примере
нећемо посебно наводити), овде издвајамо само облике: niþmþ%q& Мех 1476: 68, 69, 81, Бај
1481: 15, 42, 56, Бај 14812: 10, 11, Бај 14841: 14, Бај 14851: 8, Бај 14863: 20, niþmþ(q) Бај 14992:
7.

54
55

О оваквој форми ништа се не наводи ни код Даничића ни код Белића.
О овоме више у Белић 1999: 278‒279.
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Старије форме забележене су и у инстр. и лок. мн.: (а) nimi Мех 14802: 10, Бaj 1481:
14, niþmþi Бaj 1481: 22, Бaj 1485: 8, nJmi Бaj 1485: 12, nþJþmþJþ Бaj 1495: 24, (б) po niþhþ(q) Мех
1458: 8, po nihx Бaj 1510: 10.
2.1.3. УПИТНА ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА КТО/ТКО. У облицима ном. јд. у највећем броју
примера потврђен је облик тко:
(а) tko li ke M;iniþtþ%i& {þoþ w koioi gode pravdi Мур 14301: 35;
(б) tko neke na se primiþtþ(i)0 gneþvþ(q) i robistvo gwþsþpo%d&þsþtva þmþ(i)0 ne zadeni se0
nekqþmþ(q) zloþmþ(q)0 Мех 1463: 7/8/9;
(в) tko bMde nEmM prJatelq. da ste i vi nEmþMþ prJatelqE Мех 1466: 13/14;
(г) tko li ne bMde nEmþMþ þneþprJateþlþ(q). da ste i vi nEgovM krqvnikM þneþprJateþlþE0 Мех
1466: 14/15/16;
(д) i tko vidi wvzi hw/aþtþ%q& caþrþstþvþa mi vseki da verMe Мех 1469: 15/16;
(ђ) ni negova brati] ni tko drMgi piþsþ%a& me%se&ca Мех 1476: 31;
(е) ako li tko Mdri M bxþhþ%q&0 da se zaklina}þtþ%q& po zakonM Бaj 1481: 43/44;
(ж) tko bMde dM/xþnþ%q&0 wn da plþaþk]0 Бaj 1481: 47;
(з) ako li bi tko Mzeþlþ%q& tMge imaniE0 tere bi po[eþlþ%q& M dMbroþvþnikM1 Бaj 1481: 48;
(и) ako se bi tko nai[eo da iþmþ%q& koE gwde zlo M;iniþtþ%q&0 Бaj 1481: 56;
(ј) tko niþhþq knigM zna}0 da tei ho/eþtþe pro;qte[q Бaj 14851: 15/16.
Облик са извршеном метатезом бележи се и у Струшком препису Душановог
законика (уп. Грицкат 1975: 135), у Закону о рудницима (уп. Јовић 1968/69: 413), у
повељама кнеза Лазара (Поломац 2006: 150), као и у повељама и писмима Српске
деспотовине и то у мањем броју примера докумената световне садржине (уп. Поломац
2016: 237).
У наведеним примерима из писама Портине канцеларије, заменица тко у
примерима под а, б, в, г, д, ж и ј употребљена је у функцији релативизатора односних
зависних реченица, док је у примерима под ђ, е, з и и употребљена у значењу неодређене
именичке заменице неко.
Облик кто забележен је само у двама примерима и то у функцији двају
релативизатора односних реченица који стоје у раставном односу обележеном везником
али у значењу везника или: kto E podq gwþsþpo(d)þsþtvo mþJþ0 ali kto þmþ(i) hara;i dava0 Мех 1463:
6/7.
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Једини потврђени облик ген. јд. јесте очекивани облик кога: koga da bwþgþ%q& pomene0
Бaj 1481: 6.
У двама примерима бележи се дативски облик изједначен са локативом: komq0
primite0 zapovestx0 cars%t&va mJ0 Бaj 1481–15124: 16 и za tai ry;ennJ posaþlþ(q) kq pleþmþ(e)nstvþMþ vJ
da koþmþ(q) pride k(q) vamq Бaj 1481–1512: 18. Овакав облик без крајњег самогласника, нашем
језику је познат од XV века (уп. Даничић 1784: 165), иако облик koþmþ(q) Бaj 1481–1512: 18
због чињенице да се налази под титлом не можемо издвојити као поуздан пример овог
синкретизма.
2.1.4. ОДРИЧНА

ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА НИТКО.

У анализираној грађи забележен је

веома мали број примера ове одричне именичке заменице: (а) ном. јд.: nitko da ne smie da
imq zabavi ali da podqrti Мур 14301: 32/33, M vladani} caþrþstva mi da ne voleþnþ%q& niþtþko vaþmþ%q&
za toi da vi ne{o zabavi Мех 14791: 14/15, kako da im%q& veke ne mo/e za toi niþtþko ni ni{a reki
ni poiþsþkati0 Мех 14793: 13/14, da ne sme nitko da MbiE ;loveka wdx zemle carqstva mi0 Бај 14821:
16/17, (б) дат. јд.: ere0 M momx0 c(a)rþsþtvM0 ne ho:e0 nikomM0 krivo0 biti0 Мех 1453–1463: 13/14.
Како су неведени облици очекивани, није их потребно посебно коментарисати.
2.1.5. НЕОДРЕЂЕНА ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА НЕКТО/НЕТКО. Овде бележимо само четири
примера неодређене именичке заменице и то у облику ном. јд., при чему је у трима
облицима потврђена мететеза групе кт-: ako þlþ(i) bi se zadenow za nþjþkto goþdjþ0 nepravdom%q&0
Мех 1463: 17/18, a0 bþMþde vwlaþnþ(q) da þmMþ netkw ne zabavi tere na spehx Бaj 14931: 13/14, sx
vsoþmþ(q) drM/inoþmþ(q) i niþhþ(q) imeniEþmþ(q) da iþhþ(q) neþtþko ne zagMbi Бaj 14991: 17, da ne zaginM
i da iþmþ(q) ne{o ne zagine i da imx neþtþkw ne dosadi neþtþkw Бaj 14991: 22/23.
2.1.6. УПИТНА

ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА ШТО И ЗАМЕНИЦЕ СЛОЖЕНЕ ОД ЊЕ.

У писмима

Портине канцеларије именичка заменица што потврђена је само у функцији
релативизатора зависних односних и ређе условних и узрочних реченица. Због великог
броја примера, овде ћемо навести само по један из сваке канцеларије ради илустрације:
(а) da zapale zeml} {o e na dvorq СMур 1430: 27/28;
(б) kako ;M c(a)rxstvo mJ jrj wþdþ%q& paþvþlovik]0 poþsþtavj {o j M dMbrwþvþnikM
poþsþtaleno0 Мех 1474: 6/7/8;
(в) wneJ ;eþtþirJ stvarJ {o E careva sveþtþqlwþstþq zapoveþdþela Бај 1485: 15/16;
(г) hara;x {o þsþte poþsþlalJ sega Сел 1514: 11;
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(д) haraþ;þ(q)0 {o esþtþ%q&0 wþdþ%q& paarvaþ[þnaþhþ%q& vremenaþhþ%q&0 svaakþMþ0 godiinþMþ0 do
siieþhþ%q&0 vremena posiilaaþnþ(q)0 Сул 1525: 10/11/12.
2.1.7. УПИТНА ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА НЕШТО. Забележени су облици ном. јд.: ne{o Бaj
14862: 16, Бaj 14991: 18, Бaj 14991: 22, Бaj 1481–1512: 24, четири облика акуз. јд.: za toi da
vi ne{o zabavi Мех 14791: 15, ako neste ne{o zagrMbilJ i sxþgþre[ili Бaj 14992: 20/21, i preko
zapoveþsþti da ne{o ne M;inite i imeni}0 Бaj 14992: 23, ali da mM za ne{o sM vrijdqni svitM ali yspri
plaþtþi Сул 1517: 12/13, као и један усамљени облик инстр. јд.: a veke togai g}þmþrMka da ga nj
i da napreþdaþ neka do sada vamx ne;imx da ne bþMþdj Мех 14782: 20/21.
2.1.8. УПИТНА

ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА НИШТА.

Потврђени су једино облици ном. јд.:

erq niþhþ%q& ni{a neke w;tetiþtþ%i& Мур 14301: 37/38, niþtþko ni ni{a reki ni poiþsþkati0 Eþrþ%q& vþsþe
plati[e Мех 14793: 13/14.
2.2. ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
2.2.1. ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
2.2.1.1. ПОКАЗНА ЗАМЕНИЦА ТЬ, ТА, ТО. У ном. јд. м. и ж. р. забележени су само нови
облици са пртикулом: tai graþdþ%q& Бај 14812: 13, tai dMgq Бај 14841: 9, tai kaþrþlo Бај 14893: 10,
tai kaþrþlo Бај 14893: 20, tai ;aþsþ(q) Бај 1481–1512: 19, þtþai marinx Мех 14785: 11 односно tai
c%a&rina Мех 14782: 11, tai cariþnaþ Мех 14782: 14, Мех 14783: 7, tai strana Бај 1481–1512: 25,
tai rabwta Бај 1489: 13/14. У ном. јд. с. р. поред облика са партикулом: twþJþ Бај 1489: 22,
Бај 14931: 16, toi Мех 1468: 27, Мех 14783: 17, Бај 14812: 22, Бај 14893: 13, toix Бај 1510: 13,
twþiþ Мех 1468: 25, Мех 14761: 12, twi Мех 1468: 34, toþiþ Мех 14682: 13, twþiþ Мех 14761:
12, јављају се и облици без ње: to Мех 14803: 18, Бај 1481: 28, Сул 1520–15663: 8, Сул
1520–15665: 9, tþoþ Бај 14951: 10.
У ген. јд. сва три рода посведочене су, како је и очекивано, форме у духу народног
језика:
(а) м. р.: togai Мех 14782: 20, Мех 14785: 15, Бај 14863: 18, togaþiþ Мех 14682: 9,
(б) с. р.: togai Мех 14712: 15, Мех 14741: 12, Мех 1476: 10, Мех 1478: 16, Мех 1478:
21, Бај 1481: 22, Бај 14971: 12, Бај 1498: 9, Бај 14991: 12, Бај 14992: 33, Бај 15011: 13,
Бај 1502: 11, Бај 1503: 20, Бај 1481–15124: 15, Бај 1481–1512: 17, Сел 1516: 12, twgai
Мех 14772: 19, twgaþiþ Мех 1468: 28, Мех 14772: 25, togaJ Мех 14782: 12, Мех 14783:
10, togaþiþ Мех 1468: 32, Сул 1520–15664: 10, þtþogai Бај 14861: 8, %t&ogai Бај 14862: 13,
wþtþogaJ Бај 1485: 17/18, twgaþJþ Бај 1495: 10, 13, 23, Бај 14951: 17, 19, togaix Сел 1514:
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14, togaiq Сел 1517: 13, twga Мех 14711: 10, toga Мех 14784: 13, Бај 1481: 25, (в) ж. р.:
tei Мех 1474: 11, teJ Мех 14783: 14.
У трима примерима wþtþ%q& tai dMgq Бај 14811: 13, wþtþ%q& twþJþ imaniE Бај 14881: 8 и
w%dq& teþJþ haþrþ%a&;þJþ Бај 1495: 22, на месту генитива забележена је аналитичка конструкција
од + општи падеж која се јавља као резултат балканистичког процеса анлитизације (уп.
Милорадовић 2003: 188), присутног у ареалу косовско-ресавског (уп. Јовић 1968: 161) и
призренско-тимочког дијалекта (уп. Ивић 2001: 149‒150), а о овим дијалекатским
ареалима сведоче и остале језичке црте потврђене у датим писмима (в. поглавље III.1. т.
1.1.6. и поглавље III.2. т. 1.1.).
Поред два забележена облика дат. јд. м. р. са партикулом у духу народног језика:
tomMi Бај 14893: 23, tþoþmþMþi Бај 1481–1512: 11, у усамљеном примеру потврђен је облик
tomþMþ Бај 14861: 11.
Највећи број облика акуз. јд. бележи се у категорији с. р. Само у двама примерима
јавља се облик to Мех 1453–1463: 27, Мех 14713: 5, tþoþ Мех 14782: 19, док је у свим
осталим примерима присутна партикула ј:
toi Мех 1459: 9, Мех 1468: 8, Мех 14712: 30, Мех 1472: 27, Мех 1474: 30,
Мех 14741: 10, Мех 1476: 24, Мех 14791: 15, Мех 14793: 13, Мех 14793: 32/33, Мех
14793: 77, Мех 14801: 16, Мех 14802: 12, 10, Бај 1481: 11, Бај 14852: 18, Бај 14861: 13,
Бај 1485: 8, Бај 1497: 13, Бај 14992: 6, 29, Бај 1502: 18, Бај 1481–15123: 13, twþiþ Мех
1468: 22, 37, toþiþ Мех 14682: 17, twi Мех 14711: 16, Бај 14881: 20, Бај 14891: 10, Бај
14892: 15, twþJþ Бај 1488: 13, toJ Мех 1476: 14, Мех 14782: 19.
И за облике м. р. карактеристична је употреба партикуле: tai Мур 1431: 10, Мех
14782: 6, Бај 1481–1482: 9, 12, 17, Бај 14841: 17, Бај 14841: 22, Бај 14892: 18, Бај 1481–1512:
18, txÑi Бај 1483: 7, tqi Бај 14862: 14, togai Мех 1478: 25, Мех 14801: 15, Бај 14893: 26, а
само у примеру toga Мех 1478: 22 није уочено њено присуство. Овде је неопходно
издвојити и пример tai þsþpeþnþca Бај 14892: 16, у коме се уместо облика акуз. јд. пок. прид.
зам за категорију [живо +] препознаје њена употреба за категорију [живо -]. Облици у
духу народног језика са партикулом ј долазе и у категорији ж. р.: tMi Мех 14741: 11, 19,
Мех 1476: 29, Бај 14892: 16, Бај 14892: 18, tþMþi Мех 14783: 13, док се у двама изолованим
примерима јавља облик tM Мех 14793: 82, Бај 14992: 32.
Овде се посебно издвајају аналитичка конструкција po tai pMþtþ(q) i po tai na;iþnþ(q)
Бај 14991: 16 и po tMi cenM Бај 14992: 10.
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У инстр. јд. потврђена су само два облика м. и с. р. и то са наставком палаталне
промене: timq СMур 14301: 40, tim%q& Мех 1481: 7, док се у примеру s twi prvo Бај 1496: 13
на месту инструментала препознаје аналитичка конструкција с + општи падеж,
својствена говрима призренско-тимочке и косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Ивић
2001: 149; Реметић 1996: 464; Јовић 1968: 161; Симић 1980: 111‒121).
У лок. јд. ж. р. јављају се само два облика са партикулама у духу народног језика:
twþJþ Бај 14892: 8, toizi Бај 14992: 22. Усамљени пример лок. јд. м. р. са наставком -ем:
teþmþ%q& Бај 14863: 17 уз остале црте из овог писма (в. поглавље III.1. т. 1.1.6.) може
сведочити о косовско-ресавском терену као дијалекатском исходишту (уп. Ивић 2001:
137). Посебан коментар овде завређује пример с. р.: tiþmþ(q) Мех 1481: 6, у коме се на
месту лок. јд. јавља облик. инстр. јд., што је иначе појава која се од XIII века бележи у
српским средњовековним споменицима, али не тако често (уп. Даничић 1874: 180). Овде
специфичност представљају и примери po tai pMþtþ(q) i po tai na;iþnþ(q) Бај 14991: 16 и na
tMi rabwtM Бај 1487: 9, у којима се уместо локатива уз предлоге по и на употребљава ОП.
Примери овога типа представљају потврде о неутрализацији опозиције између падежа
места и падежа правца (уп. Милорадовић 2007: 362), а савремена дијалекатска ситуација
показује присуство ове црте у говорима косовко-ресавског (уп. Ивић 2001: 138),
смедеревско-вршачког (уп. Ивић 2001: 120), зетско-сјеничког (уп. Ивић 2001: 218) и
призренско-тимочког дијалекатског простора (уп. Ивић 2001: 142).
У ном . мн. забележен је само облик м. р.: tiJ poþkþlisari Бај 1503: 16.
Наставак непалаталних промена у ген. мн. чува се и у облицима м. и у облицима ж.
р.: teþhþq Бај 1486: 12, teþhþ(q) Бај 14951: 6, 10, Бај 1481–15123: 16 односно teh(q) Бај 14952: 7,
12, 17 (уп. са te Бај 14951: 21). Овај наставак и данас представља особеност говора
косовско-ресавског дијалекта (уп. Ивић 2009: 65; Јовић 1968/69: 418). Међутим, овде
специфичност представљају како облици veþtþhi Бај 1487: 7, tjhi Мех 1474: 9, tjhJ Мех
1474: 20 мушког рода, тако и облици tehi Бај 1481–15121: 16, tþehþi Бај 14931: 9 женског
рода који представљају аналошке форме настале по угледу на забележени енклитички
облик хи, о чему је било речи у т. 2.1.1.6. овог поглавља.
У изолованом облику ж. р.: teþJþh(q) Бај 14951: 20 може се препознати наставак
палаталне промене.
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Очекивани облици са партикулом ј у духу народног језика долазе и у акуз. мн. м. и
ж. р.:
tei Мех 1468: 19, 35, Мех 14712: 20, Мех 14771: 10, Мех 14784: 16, 20, Мех
14785: 16, Бај 14812: 14, Бај 14841: 12, 14, 18, Бај 14851: 16, Бај 14881: 10, Бај 1503:
17, Бај 1481–1512: 22, 26, teþiþ Мех 1468: 22, Бај 14851: 19, tei Бај 1487: 17, Бај 14881:
10, Бај 14891: 13, teþJþ Бај 1495: 18, teþJþ Бај 1495: 19, teJ Мех 14785: 19 односно teJ Бај
1481–15124: 16, tei Мех 14741: 15, Бај 14892: 20, Бај 1498: 16, Бај 15011: 22, teJ Бај
1481–15124: 16, teþiþ Мех 1468: 18.
Партикула се не бележи једино у двама усамљеним примерима м. р.: te Мех 14784:
14, Мех 14785: 21, као и у примеру ж. р.: teþhþ%q& Бај 1487: 12, у коме је наставак -ех
највероватније писарска грешка или је пренет аналогијом према ген. мн., а по угледу на
синкретизам ових двају падежа у облицима једнине када обележавају категорију [живо +],
што је мање вероватно будући да потврђена заменица упућује на категорију [живо -].
У лок. мн. забележен је једино облик ж. р. са наставком непалаталне промене:
teþhþ%q& Мех 14801: 27.
2.2.1.2. ПОКАЗНА

ЗАМЕНИЦА ОВЬ, ОВА, ОВО.

У писмима Портине канцеларије

забележени су малобројни облици ном. јд. м. и с. р.: ovai Мех 14801: 21, Бај 1481: 72, wþvþai
Бај 14861: 31x2, 35, ovþoþzi Бај 1482: 14/15, wvo Бај 14861: 19. У трима облицима м. р.: wvi
listx Бај 1510: 15, wvi hw;et(q) Бај 1496: 16 и ovi haraþ;þ%q& Мех 14801: 18, бележи се форма
условљена испадањем полугласничког знака (уп. Даничић 1784: 149), док је у примеру
wþvaþ Бај 14861: 34 примећено изостајање партикуле, што је појава која је потврђена како у
косовско-ресавским, тако и у неким млађим ијекавским говорима (уп. Пецо‒Милановић
1968: 336). На простор близак косовско-ресавском терену упућују и друге црте из овог
писма (уп. поглавље III.1. т. 1.1.6.).
И у ген. јд. потврђени су облици у духу народног језика: wþvþoJgai Бај 14861: 30,
wvogai Бај 1481–1512: 5/6, ovogai Бај 1481–1482: 8, Бај 14841: 4, Бај 14863: 10, Бај 1489: 5, Бај
14893: 5, wvogai Мех 1477: 12, Бај 14861: 4, wþvþogai Бај 1485: 4, wveþJþ Бај 14952: 15.
У дат. јд. с. р. бележи се само облик wvemx Бај 1481–1512: 27, у коме се препознаје
наставак палаталних промена, што и данас представља типично обележје говора косовскоресавске дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 137), о чијем исходишту сведоче и друге црте
из овог писма (в. поглавље III.1. т. 1.1.3. и 1.1.6.).
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Очекиване форме у духу народног језика препознају се и у облицима акуз. јд. сва
три рода:
wvzi Мех 1469: 16, wvai Бај 1481–1512: 14, wvi Бај 1485: 21/22, Mvi Сул 1520–
15664: 7, ovo Мех 14792: 19, wvoi Бај 14821: 10, Бај 1486: 25, Бај 14861: 16, 38, Сел
1513: 17, ovwþJþ Бај 14881: 23, Бај 14891: 9, 19, Бај 1498: 19, ovwzi Мех 1469: 11/12,
wvoix Сел 1514: 14, Сел 1516: 12, wvoþiþ Сел 1517: 14, ovoi Сул 1520–15662: 13, wvMþiþ
Мех 1468: 5, Мех 14682: 5, wvþMþi Мех 1478: 5, wvþMJþ Мех 14784: 5, ovMi Бај 1481–
1482: 16, wvMi Мех 14772: 6, Мех 14785: 5, Бај 14821: 24, Бај 14861: 18, wvþMJþ Бај
14931: 5, Бај 1495: 25.
Овде коментар заслужује облик ovo} Мех 14792: 22, у коме се препознаје наставак
палаталних промена, као и усамљени хибридни облик wvþMþ]a Сул 1525: 13.
У инстр. и лок. јд. јављају се малобројни примери у којима се препознаје утицај
народног језика: (а) wvemx Мех 1478: 27, wvwm%q& Мех 14784: 23, wvwþmþ(q) Бај 14931: 17,
wvoþmþ(q) Бај 1481–15122: 18; (б) wveþmþ(q) Бај 1481–1512: 21, wvemq Бај 1481–1512: 24, 28.
Изузетак представља пример аналитичке конструкције þsþ ovogai Бај 1481: 64, а
специфичност представља и наставак палаталних промена који се јавља у облицима инстр.
и лок. јд. м. и с. р., а који иначе представља једно од битних обележја говора косовскоресавског дијалекта (уп. Ивић 2001: 137). Посебан коментар завређује и пример sx wvomei
zapoveþsþti Бај 14991: 25, који се може објаснити удвајањем партикула ‒ додавањем најпре
партикуле е (< ре), а након тога и партикуле и56 (уп. Белић 2006: 236).
Од множинских облика јављају се само: (б) ном. мн. м. р.: wviþzþ%q& Мех 1468: 12, (б)
акуз. мн. м. р.: ovei Мех 14802: 12, oveþhþ%q& Мех 14793: 54; (в) акуз. мн. ж. р.: ovei Мех 14793:
50 и (г) лок. мн. м. р.: wþvþeþmþii Сул 1520–15663: 10. Овде је посебно значајан облик лок.
мн., који сведочи о поступку преструктурирања множинских падежа услед губљења
двојине, будући да овај пример показује синкретизам инстр. и лок., при чему се може
уочити и чување наставака непалаталне промене (уп. овакво стање у говорима косовскоресавске зоне у Ивић 2001: 137). Форма oveþhþ%q& Мех 14793: 54 у акуз. мн. вероватно је
преузета аналогијом према истом облику у генитиву, док је у примеру wviþzþ%q& Мех 1468:
12, највероватније дошло до метатезе партикуле зи.

56

Уп. са облицима сехеи, техеи који су наведени у Белић 2006.
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2.2.1.3. ПОКАЗНА

ЗАМЕНИЦА ОНЬ, ОНА, ОНО.

Ова показна заменица у писмима

Портине канцеларије забележена је у малом броју примера. Овде наводимо све забележене
облике:
(а) ном. јд. м. р.: wni bastiynq Сул 1517: 11; (б) ген. јд. м. р.: onogai Бај 1481:
59; (в) акуз. јд. м. р. oni Мех 14793: 32, wnogai Бај 14821: 12; (г) акуз. јд. с. р.: wnoi
Мех 1453–1463: 15, wno Мех 1453–1463: 27, onoi Мех 14793: 29; (д) акуз. јд. ж. р.:
wnMi Бај 1483: 6; (ђ) инстр. јд. м. р.: wnemei Мех 1476: 20; (е) лок. јд. м. р.: oniþmþ%q&
Мех 14793: 41; (ж) лок. јд. ж. р.: wnoizi Бај 14992: 22; onoi Мех 14793: 77; (з) ном. мн.
м. р.: wnþiþ Мех 14772: 23, oni Мех 14793: 24, 38, 78; (и) ген. мн. м. р.: onji Мех 14793:
45/46, oniþhþ%q& Мех 14793: 63; (ј) дат. мн. м. р.: oniþmþ%q& Мех 14793: 30, 36, 42, 62, (к)
акуз. мн. м. р.: onei Мех 14793: 70, wnei Мех 14772: 18, Мех 1478: 23, Бај 14861: 24,
wnþeJþ Мех 1478: 25, oneJ Мех 14793: 53, onei Мех 14793: 81, wnj Сул 1517: 11; (л) акуз.
мн. ж. р.: wneJ Бај 1485: 15, wnei Бај 1481–15124: 14.
На основу наведених облика неопходно је истаћи следеће коментаре: (1) у инстр.
јд. м. р. чува се наставак непалаталних промена карактеристичан и за данашње косовскоресавске говоре (уп. Ивић 2001: 137; Јовић 1968/69: 417); (2) облик po oniþmþ%q& Мех 14793:
41 у лок. јд. настао је вероватно аналогијом према облику упитно-односне заменице који у
том падежу, будући да након датога облика следи предлошко-падежна конструкција po
kiþmþ%q& Мех 14793: 41; (3) у ген. мн. м. р. чува се облик са наставком палаталне промене;
(4) наставак палаталне промене забележен је и у облицима дат. мн. м. р. Посебно је битно
прокоментарисати и примере po wni zakoþnþ(q) Бај 14992: 9 и wþtþ%q& onoi kMkiE Мех 14793: 79,
где се у првом примеру примећује аналитичка конструкција која подразумева употребу
предлога по са ОП, док се у другом примеру уместо облика ген. уз предлог од јавља облик
датива, што је највероватније писарска грешка.
2.2.1.4. ПОКАЗНА ЗАМЕНИЦА СЬ, СЕ, СИ. Као и у претходно наведеној тачки, и облика
показне заменице сь, се, си веома је мало. Наводимо их све:
(а) ном. јд. ж. р.: si] Бај 14811: 11; (б) ген. јд. м. р.: sega Бај 14952: 8, vsega Мех
1474: 16, (в) ген. јд. с. р.: segai Бај 1481–15123: 15; (г) акуз. јд. м. р.: sei Бај 1481: 12,
sii Бај 14811: 2, Бај 1488: 11, si Бај 1482: 18, Бај 1485: 2, siJ Бај 1503: 23; (д) акуз. јд.
м. р.: sii Бај 1484: 2, si Бај 14851: 2, Бај 14861: 2, Бај 1482: 18, sega Бај 1481–15121: 16,
Сел 1514: 11; (ђ) акуз. јд. с. р.: siE Мех 1480: 20, Мех 14801: 37, Бај 1503: 20, Мех
14803: 26; (е) акуз. јд. ж. р.: si} Мех 1477: 17, Бај 1484: 15, Бај 14862: 3, Бај 14991: 13,
Бај 1481–15122: 12; (ж) инстр. јд. ж. р.: siwþmþ(q) Бај 15011: 15; (з) лок. јд. с. р.: seþmþ(q)
Бај 1503: 6, Бај 1507: 7, Бај 1481–15121: 16, Бај 1481–15123: 7, Бај 1481–1512: 5,
seþmþ(x) Сел 1513: 8, semq Бај 1481–15124: 7, seþmþq Бaj 1486: 3; (и) лок. јд. ж. р.: siwi Бај
14992: 38.
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Овде посебан коментар заслужује облик wþdþ%q& seþmþ(q) Бај 14952: 17, у коме се уз
генитивни предлог од употребљава облик локатива, што може бити сведочанство
синкретизма ових двају падежа, будући да је дати синкретизам у истом писму уочен и у
именичкој парадигми (уп. са објашњењем у поглављу III.2. т. 1.11.).
2.2.1.5. ПОКАЗНА

ЗАМЕНИЦА ТАКАВ.

Пронађена су само три примера ове заменице:

(а) акуз. јд. ж. р.: takqvMi Бај 14851: 18, (б) ном. мн. м. р.: takviJ Бај 1481–1512: 12, (в) акуз.
мн. м. р.: taþkþve Бај 14812: 22.
2.2.2. ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ
2.2.2.1. ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ МОЈ И СВОЈ. У писмима Портине канцеларије у ном. јд.
забележени су само облици м. и ж. р. присвојне заменице мој: mþoþi Бај 1481: 18, 19x4, 20,
moi Бај 14861: 9, mo] Бај 1481: 11, Бај 14952: 14.
У облицима ген. и акуз. јд. обеју заменица забележени су искључиво облици у духу
народног језика:
(а) ген. јд. м. р.: mogþaþ Бај 14852: 12, 17, mwga Бај 14861: 9, moga Бај 14861: 31,
(б) ген. јд. с. р.: moEgþaþ Мех 14793: 25, moEga Мех 14793: 65, 83, Бај 1481: 71; (в) ген.
јд. ж. р.: mþoþEi Бај 1481: 9, moEi Бај 1481: 63, þmþoE Бај 14852: 8, (г) ген. јд. ж. р.: svoE
Мех 1466: 9 односно (а) акуз. јд. м. р.: moga Мех 14741: 13, Бај 14861: 36, Бај 14862:
10, Бај 1486: 12, mþoþgþaþ Мех 1478: 28; (б) акуз. јд. с. р.: moj Мех 1453–1463: 16, moe
Мех 1453–1463: 10, svoj Сул 1517: 9, (в) акуз. јд. ж. р.: mo} Мех 14792: 22, (г) акуз. јд.
м. р.: þsþvwþgaþ Мех 14772: 11, svoga Мех 1478: 10, Мех 14785: 7, Бај 1489: 7, svoi Бај
14861: 10, svoi Бај 14861: 28, svoþiþ Бај 14861: 28; (д) акуз. јд. с. р.: svoga Бај 14851: 13,
(ђ) акуз. јд. ж. р.: þsþvo} Мех 14801: 6, þsþvw} Мех 14801: 7/8, svo} Бај 14992: 29.
Овде треба издвојити примере у којима се бележи аналитизам падежног система ‒
општи падеж присвојних заменица: wþdþq moM zeml} Мур 1430: 7/8 и sq mþoþ} preþsþveþtþloþsþtx
Бај 14812: 16/17, sx mþoþ} visotM Бај 14812: 20, као и неколико примера у којима се
препознаје неутрализација дистинкције између падежа места и падежа правца: koliko gwde
ima}þtþ%q& M þsþvo} rMkM0 i M þsþvwþ} zapoveþsþtx0 Мех 14801: 7/8, koE ima}þtþ%q&0 M þsþvo} rMkM Мех
14801: 11.
Уз сажете облике дат. јд. м. и с. р. присвојне заменице мој: mþoþmþMþ Мех 14783: 12,
þmþomþMþ Бај 14852: 20, moþmMþ Бај 14861: 41, momþMþ Бај 14861: 44, Бај 1485: 7, momM Мех 1453–
1463: 27, Бај 1486: 15, бележе се и два несажета облика с. р.: mþoþEmM Бај 1481: 10, moemþMþ Бај
14952: 19. У облицима ж. р. у двама примерима чувају се старији облици: mþoþEi Бај 14812:
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8, Бај 1482: 12, док се у усамљеном примеру moiw Бај 14861: 47 препознаје утицај народног
језика.
У усамљеном примеру инстр. јд. м. р. moiþmþ%q& Мех 14802: 9 чува се стара форма,
док се у облицима лок. јд. с. и м. р. јављају сажети облици: momx Мех 1453–1463: 13, svoþmþq
Бај 14851: 14, svoþmþx Бај 14861: 23.
Од множинских облика потврђени су следећи: (а) ном. мн. м. р.: moi Мех 1476: 16,
(б) ген. мн. м. р.: moiþhþ%q& Мех 14801: 29; (в) ген. мн. с. р.: moiþhþ%q& Бај 1481: 65, (г) дат. мн.
м. р.: moimx Мех 14801: 5, (д) акуз. мн. м. р.: svoe Мех 14781: 6, þsþvoE Мех 14803: 5, Бај 1481:
43, svwe Бај 1496: 6, (ђ) акуз. мн. с. р.: svo] Бај 14971: 16, (е) акуз. мн. ж. р.: moE Мех 1463:
13, svþoþe Бај 1493: 8.
Посебан коментар међутим заслужују множински облици који нису наведени међу
горе издвојеним: (а) ген. мн. м. р.: þsþvoih(q) Бај 1481: 33; (б) дат. мн. м. р.: moEþmþx Бај 14852:
8; (в) акуз. мн. м. р.: sxvoi Бај 14841: 24/25, svwi Бај 14881: 16, svwþJþ Бај 14881: 22, moi Сул
1517: 10, þsþvoiþhþ%q& Мех 1480: 4, þsþvoiþhþ(q) Мех 14802: 5, vþsþoiþhþ(q) Бај 1481: 7; (г) инстр. мн.
м. р.: moiþmþx Мех 1453–1463: 23 (д) лок. мн. ж. р.: moaþhþ%q& Мур 1430: 6.
Генитивни облик издвајамо овде због употребе предлога с: sx þsþvoih(q) Бај 1481: 33.
У једном броју примера на месту акуз. мн. употребљавају се облици ном. мн. који овде
преузимају функцију акузатива, што је битна карактеристика говора призренско-тимочке
дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 149). На ову дијалекатску зону могу упутити и
преостала три облика акуз. мн. м. р.: þsþvoiþhþ%q& Мех 1480: 4, þsþvoiþhþ(q) Мех 14802: 5, vþsþoiþhþ(q)
Бај 1481: 7, код којих се оваква форма може објаснити као заменички облик општег
падежа множине (уп. ово код Ивић 2009: 159) или пак са друге стране, овакви облици у
акуз. мн. могу настати аналогијом према енклитичком облику их (в. о овом енклитичком
облику у т. 2.1.1.6. овог поглавља). У примеру sq þsþvoi veþrþni poklisari Бај 1481: 62 потврђен
је и аналитизам уочен кроз употребу предлога с и ОП.
У усамљеном примеру дат. мн. м. р.: moEþmþx Бај 14852: 8, бележи се наставак
непалаталне промене, који се и данас чува у говорима косовско-ресавске (уп. Ивић 2001:
137; Пецо‒Милановић 1968: 339) и призренско-тимочке дијалекатске зоне (уп. Реметић
1996: 496), а претпоставку о овим говорним подручјима допуњују и друге црте потврђене
у овом писму (в. поглавље III.1. т. 1.1.6.).
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Облик moiþmþx Мех 1453–1463: 23 у инстр. мн. м. р. може сведочити о синкретизму
овога падежа са дативом, будући да се већ од XIV века у српским средњовековним
споменицима у инстр. мн. бележе форме без финалног и, при чему се ова два падежна
облика изједначавају (уп. Даничић 1784: 205).
У примеру moaþhþ%q& zeml]þhþ%q& Мур 1430: 6/7, забележени наставак у лок. мн. ж. р.
присвојне заменице мој највероватније је аналошки преузет од именице уз коју дата
заменица стоји.
2.2.2.2. ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ НАШ И ВАШ. У ном. јд. бележе се облици сва три рода:
naþ[þ(q) Бај 1484: 2, nþaþ[x Бај 14861: 20, na[x Бај 1510: 15, Бај 1486: 2, va[x Мех 1468: 17,
vaþ[þ%q& Мех 14793: 7, 17, 47, Бај 14841: 22, Бај 1488: 4, Бај 1489: 7, 11, 12, va[e Бај 1503: 24,
vaþ[þe Сул 1520–15661: 8, na[a Бај 1481–1482: 8/9, Бај 14881: 13, 23, va[a Мех 1481: 7, Бај
1488: 14, Бај 14892: 6, Бај 14992: 11, 17, 30, 33, Бај 1481–1512: 25.
У ген. јд. сва три рода потврђени су очекивани облици у духу народног језика:
na[ega Бај 1481: 67, Бај 1503: 7, Бај 1507: 9, Бај 1507: 13, Сел 1513: 13, va[ega Мех 14802:
13/14, Бај 14893: 20/21, Бај 1486: 7, na[ega Бај 1481: 64, Бај 1484: 15, Бај 14892: 8, Сел 1513:
13, na[egþaþ Бај 14811: 2, va[ega Бај 14892: 7, na[e Бај 1481–1482: 19, Бај 14892: 23, Бај 14893:
8, 9, 14, 18, va[e Мех 14712: 25, va[j Мех 1472: 17.
Поред очекиваних облика дат. јд.: (а) м. р:. na[emM Мех 1453–1463: 6, na[þjþmM Мех
1465: 9, na[eþmMþ Мех 14682: 14, va[þjþmM Мех 1465: 10, (б) с. р: va[emþMþ Бај 1481–15121: 14,
va[emM Мур 1430: 6, Бај 1487: 16, (в) ж. р: na[wþJþ Бај 1481–1482: 13, va[oi Мех 14802: 7,
va[wþJþ Бај 1488: 11, Бај 1489: 5, треба издвојити примере м. р.: va[jmx Мех 14783: 22, у
којима је изостао покретни самогласник, уз напомену да се у једном писму бележи и
облик na[eþmþ(q) Мех 1476: 13, који због чињенице да се нашао под титлом није релевантан
за доношење закључка у вези са изостајањем покретног вокала.
Као потпуно изолован стоји и пример k vþaþ[e veþrþqnwsþtþi Бај 14861: 37, у коме се уз
очекивани облик датива прис. зам. ваш бележи облик генитива.
Уместо облика ген. у једном примеру препознаје се облик ном.: do va[e plemeþnþstvo
Бај 14863: 12/13, што је црта коју и данас познају говори призренско-тимочке дијалекатске
зоне (уп. Ивић 2001: 149).
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Поред облика у духу народног језика у облицима акуз. јд. свих трију родова: na[q
Бај 14851: 2, na[x Бај 14852: 2, Бај 14861: 2, Бај 1485: 2, va[(q) Бај 14992: 36, va[ega Бај 1489:
17, va[jga Сул 1517: 6, va[e Мех 14712: 18, Бај 14971: 17x2, na[þMþ Бај 1485: 14, va[M Мех
1472: 14, va[M Мех 1472: 23, Бај 14841: 29, Бај 1487: 10, Бај 1489: 20, Бај 14992: 14, va[þMþ
Бај 14992: 11, 25, посебно је значајно издвојити усамљени српскословенски облик va[ego
Мех 1481: 6, док коментар овде захтевају примери аналитизма падежног система: (а)
општи падеж присвојних заменица наш и ваш: s va[M mMdrwþsþtq Бај 1481–1482: 15, s va[M
veþrþnwþsþt(q) Бај 14892: 5, do va[M veþrþnwþsþtq Бај 14892: 19/20, do va[e plemeþnþstvo Бај 14881: 10;
(б) неразликовање падежа места од падежа правца: a greþhþ%q& da bMde na va[M dM[M Бај 14841:
30.
Од забележених облика инстр. јд. м., с. и ж. р.: va[eþmþ%q& Мех 14784: 15, Бај 14891: 7,
va[emq Бај 1486: 16, va[iþmþ%q& Бај 14863: 14/15, va[oþmþ(q) Бај 14992: 20x2, пажњу завређују
примери va[eþmþ%q& Мех 14784: 15, Бај 14891: 7 и va[emq Бај 1486: 16, у којима се чува
наставак непалаталне промене, што је и данас карактеристика говора косовско-ресавског
дијалекта (уп. Ивић 2001: 137; Јовић 1968/69: 417).
Очекивани облици потврђени су и у лок. јд. сва три рода: va[emx Мех 1453–1463: 9,
Бај 1507: 15/16, va[emM Мех 14792: 16, Мех 14793: 28, 39, 58, va[eþmþ%q& Бај 1488: 7, Бај 14881:
7, Бај 14893: 12, va[em(q) Бај 1496: 11/12, vaa[eþmþ%q& Сул 1525: 13/14, va[eþmþ(q) Мех 1476: 6,
14, Мех 1477: 15, Бај 1481–1512: 16, va[wi Мех 1475: 11, va[oi Бај 1481–15123: 11.
Коментар захтева пример tere ste wþtþneli M va[emx gradM Мех 1453–1463: 9/10, у коме
се бележи уклањање дистинкције између падежа правца и падежа места.
У ном. мн. најбројнији су облици м. р.: na[J Мех 14782: 7, Бај 1485: 17, va[i Мех
1458: 7, 13, Мех 14713: 6, 7, Мех 14751: 6, Мех 1476: 6, Мех 1476: 24, Мех 14782: 7, Мех
14802: 9, Бај 14841: 5, Бај 14841: 9/10, Бај 14861: 17, Бај 14863: 17, Бај 14891: 6, Бај 14951: 21,
Бај 14992: 36, Бај 1502: 16, 18, Бај 1507: 22, va[J Мех 1476: 13, vaþ[þi Сул 1520–15661: 12,
Сул 1520–15666: 15. У трима примерима: poslalJ0 po va[i pravedni Бај 1507: 19/20, po
vlaþsþteþlþi vaþ[þi Сул 1520–15661: 10, po þvþlaþsþteþlþi vaþ[þi Сул 1520–15665: 11, облици ном.
јављају се уз предлог по, што је аналитичка тенденција карактеристична за говоре
призренско-тимочког дијалекта (уп. Ивић 2001: 149). Облик ж. р. јавља се само у
изолованом примеру: va[e Бај 14952: 17.
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У ген. мн. м. и ж. рода чува се наставак непалаталне промене: va[eþhþ%q& Мех 1476:
15, va[eþhþ(q) Мех 14761: 19, va[eh(q) Мех 14784: 20/21, Мех 14785: 21, va[eþhþ(q) Бај 1499: 9
(уп. са обликом wþtþ%q& va[e Мех 14793: 8, и у једном забележеном примеру с. р.: va[i Мех
14791: 6). Посебан коментар заслужују и два облика с. р. који су забележени у писарској
канцеларији султана Сулејмана I: naþ[þiieeþhþ(q) Сул 1520–15666: 10 и þnþaa[iþ}Mþ Сул 1520–
15666: 12. О томе да наставак -ијех у овом писму не сведочи о (и)јекавској замени
старосрп. вокала јат, као и о осталим језичким цртама које допуњују ову тезу већ је било
речи у поглављу III.1. т. 1.1.6. Како је исти наставак посведочен и у промени придева,
његово порекло овде највероватније је аналошко, будући да се исти наставак појављује у
уводној формули писма при интитулацији пошиљаоца, а настаје као резултат тежње да се
успостави својеврсна ритмичност текста (више о овоме в. т. 3.2.10. овог поглавља). У
примеру ген. мн. с. р.: þnþaa[iþ}Mþ Сул 1520–15666: 12, који је такође забележен у овом
писму, може се препознати некадашњи двојински наставак, који се и данас бележи у
говорима косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Пецо‒Милановић 1968: 339), на чије
просторе упућују и друге језичке црте забележене у овом писму (в. поглавље III.1. т.
1.1.1.5. и 1.1.6.).
Наставак непалаталне промене забележен је у једином потврђеном облику дат. мн.
м. р.: va[eþmþ(q) Бај 1502: 12, а овакав наставак и данас се чува у говорима косовскоресавске (уп. Ивић 2001: 137; Пецо‒Милановић 1968: 339) и призренско-тимочке
дијалекатске зоне (уп. Реметић 1996: 496).
И у акуз. мн. потврђени су само облици м. и ж. р.: va[e Бај 1482: 7, Бај 1484: 5, na[e
Бај 14863: 7, va[e Бај 1492: 9, Бај 14992: 16, 26, Бај 1500: 8, 11.
Поред очекиваних облика инстр. мн.: va[iþmJþ poklisarmi Мех 14782: 13, þva[Jþmi
poklisar(mi) Мех 14783: 6, у двама облицима м. р.: na[emi Мех 1476: 10 и va[emi Мех 1476:
12, као и у усамљеном облику ж. р.: va[emi Бај 1499: 8, препознаје се аналошки пренет
наставак непалаталне промене карактеристичан за косовско-ресавске говоре (уп. Ивић
2009: 65; Пецо‒Милановић 1968: 339). Овакав наставак потврђен је и у повељама и
писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2012: 346; Поломац 2016: 251).
У једином забележеном облику лок. мн. ж. р.: va[eþhþ%q& Бај 1488: 13 чува се наставак
непалаталне промене, док пример лок. мн. м. р.: po þsþlMze po va[iþmþ(q) po nikoli Бај 1481–
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15121: 8, највероватније представља сведочанство о доласку дат. мн. уместо лок. мн. од
почетка XV до краја XVI века (уп. Даничић 1874: 212).
2.2.2.3. ПРИСВОЈНА

ЗАМЕНИЦА ЊЕГОВ.

У анализираној грађи забележен је веома

мали број потврда ове заменице, с напоменом да се у свим примерима бележи нови
фонетизам:
(а) ном. јд. м. р.: nEgwþvþ(q) Бај 14881: 7, (б) ном. јд. ж. р.: negova Мех 1476: 31,
(в) дат. јд. м. р.: nEgovM 1466: 15/16, (г) акуз. јд. с. р.: negwvw Мех 1475: 10, negwþvoþ Бај
14931: 16, (д) акуз. јд. ж. р.: nEgwvM Мех 1466: 17, Мех 1480: 15, (ђ) инстр. јд. ж. р.:
njgovoþmþ(q) Мех 1476: 26, (е) лок. јд. ж. р.: nj%go&voi Мех 1472: 10, (ж) ном. мн. с. р.:
negova Мех 1476: 31, (з) ном. мн. ж. р.: nEgwvþjþ Мех 1468: 34, negwve Бај 14931: 13.
Два потврђена облика ген. јд. личне заменице 3. лица у функцији посесивне
заменице његов дата су у т. 2.1.1.6. овог поглавља.
2.2.2.4. ПРИСВОЈНА

ЗАМЕНИЦА ЊИХАН.

У т. 2.1.1.6. овог поглавља наведени су

облици ген. и акуз. мн. личне заменице 3. лица, који имају функцију ове посесивне
заменице. Присвојна заменица њихов, која се изводи из заменице њих-(ь)н (уп.
Младеновић 2001: 351), забележенена је у трима примерима: (а) лок. јд. м. р.: po nihqneþmþq
zakonM Бај 14851: 7, (б) ном. мн. м. р.: trqgovqci niþhþqni Бај 14851: 5, (в) дат. мн. с. р.: ni
niþhþniþmþ%q& decaþmþ%q& Мех 14793: 68. У вези са наведеним формама, веома је значајно
напоменути и податак да се облици изведени суфиксом -(ь)н ‒ њин/њихан, њина/њихна,
њино/њихно (уп. Младеновић 2001: 351), како показује савремена дијалекатска ситуација,
бележе у косовско-ресавским (уп. Пецо‒Милановић 1968: 229), шумадијско-војвођанским
(уп. Реметић 1985: 284) и призренско-тимочким говорима (уп. Павловић 1939: 175;
Реметић 1996: 489; Младеновић 2001: 351), док се облици типа њихан, њихна, њихно
потврђују у зетско-сјеничкој зони и то у говору муслимана (уп. Барјактаревић 1966: 91). У
досадашњим проучавањима српских средњовековних писаних споменика, колико нам је
познато, облици ове присвојне заменице нису потврђени.
2.2.3. УПИТНО-ОДНОСНЕ ЗАМЕНИЦЕ. У писмима Портине канцеларије забележене су
само заменице к-типа. Најфреквентнија је заменица који у функцији релативизатора
зависних односних реченица (због великог броја потврда овде изостављамо примере), док
се у изразито мањем броју потврда јавља у функцији неодређене придевске заменице (в. т.
2.2.4. овог поглавља). Овде се, према броју потврда, издвајају и именичке заменице кто (в.
т. 2.1.3.) и што (в. т. 2.1.6.) такође у функцији релативизатора зависних реченица.
218

2.2.4. НЕОДРЕЂЕНЕ

ЗАМЕНИЦЕ.

У највећем броју примера забележена је заменица

некоји:
(а) ном. јд. м. р.: njkoi Мех 1472: 13, Сул 1517: 6, (б) ном. јд. ж. р.: neko] Мех
1463: 14, (в) акуз. јд. м. р.: njkoEga Мех 1468: 37, nekoEga Мех 14682: 17, njkojga Мех
1472: 15, (г) акуз. јд. с. р.: nekwE Мех 1475: 8, nekoE Мех 14801: 29, Бај 1481: 16/17,
nekoe Бај 14992: 39, (д) акуз. јд. ж. р.: neko} Мех 14801: 36, 37.
У примерима za neko] rabwtþMþ Бај 1497: 9 и do njkoj mesto Мех 1478: 13, препознају се
аналитичке тенденције, док су облици м. р. (а) ном. јд.: neki Бај 1481–1482: 5, Бај 14893: 6,
(б) ген. јд.: nekoga Бај 14893: 20, (в) акуз. јд.: njkoga Сул 1517: 6 и (г) инстр. јд.: nekiþmþ%q& Бај
1481: 52, nekqþmþ(q) Мех 1463: 9 настали у процесу изједначавања парадигми именичке
заменице кто/тко и упитно-односне придевске заменице који. Облик nekqþmþ(q) Мех 1463: 9
највероватније је писарска грешка. ne zadeni se0 nekqþmþ(q) zloþmþ(q)0 i nepravdoþmþ%q& ali koiomi
zavrqticoþmþ%q&0 Мех 1463: 9/10, ako þliþ iþmaþte ko} þrþe;x0 Бај 14852: 20/21, ako imate ko} re;q
po[qlete ;loveka. na porqtM carqstvM mi0 Бај 14861: 42/43, togai vrqlo koga latiþnþna Бај 14893: 6,
kako mM j Mzjw koj sovovj Сул 1517: 7.
2.2.5. ОДРИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ. Одричне заменице бележе се у примерима: (а) ном. јд. с.
р: niþ;þ(i)E Мех 14682: 14, (б) ген. јд.: niEþtþne Бај 1481: 36, (в) niEþdþnM Бај 1481: 24, уз
напомену да се у примеру bez%q& niEþdþnM Мех 14792: 16, запажа употреба ОП.
2.2.6. ОПШТЕ ЗАМЕНИЦЕ
2.2.6.1. ОПШТА

ЗАМЕНИЦА ВЬСАК.

Неочекивано мали број потврда ове заменице

долази са извршеном метатезом: svaakii Сул 1525: 19 (ном. јд. м. р.), svake Бaj 1503: 19,
svakj Сул 1517: 1 (ген. јд. ж. р.), svakoþmMþ Бaj 14861: 27 (дат. јд. м. р.), svaakþMþ Сул 1525: 11
(акуз. јд. ж. р.), svako Бaj 1481–1512: 7 (акуз. јд. с. р.), svakimq Бaj 14862: 11/12 (инстр. јд. м.
р.), svakoi Мур 14301: 13/14 (лок. јд. ж. р.).
У свим осталим примерима није потврђена метатеза: (а) ном. јд. м. р.: vsakJ Мех
1472: 26, (б) ном. јд. с. р.: vsako Мех 1474: 9, vsakw Мех 1474: 11, (в) ген. јд. м. р.: vþsþakoga Бaj
1481: 22, (г) ген. јд. ж.р.: vqsake Бaj 14881: 4, vasakoE Мех 1458: 3, Мех 1459: 3, (д) дат. јд. м.
р.: vþsþakoþmþM Мех 1469: 4, vxsakomM Мех 14801: 3; (ђ) дат. јд. ж. р.: vsakoi Мех 1466: 3, vþsþakoi
Мех 1468: 2, vþsþakwþiþ Мех 14682: 3, vsakoþiþ Мех 14682: 15, (е) дат. јд. с. р.: vsakomM Мех 1468:
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14; (ж) акуз. јд. ж. р.: vþsþakM Мех 1469: 14/15, vsaþkMþ Мех 14782: 16, vsakM Мех 1466: 17, Мех
14782: 17, Мех 14783: 8, (з) акуз. јд. с. р.: vþsþako Бaj 1481: 23.
Само у примеру svaakii0 posaaþlþ(q)0 poklisaaþrþskii0 Сул 1525: 19 ова заменица се јавља
у функцији опште именичке заменице, у свим осталим примерима употребљена је
придевски.
Изузетак представља облик vseki da verMe Мех 1469: 16/17, који је највероватније
писарска грешка.
2.2.6.2. ОПШТА ЗАМЕНИЦА ВЬС. Од облика у једнини у којима је извршена метатеза
бележе се следећи: (а) ном. с. р.: sve Бај 15011: 21, (б) акуз. с. р.: sve Бај 14861: 23, 38, Бај
1487: 17, Бај 14952: 10, Бај 15011: 22, 25, Бај 1503: 19, Бај 1507: 25, Бај 1510: 9, 10, Бај
1481–15123: 13, Бај 1481–1512: 15, (в) акуз. ж. р.: þsþvM Бај 1481: 36, (г) инстр. с. р.: þsþveþmþ(q)
Бај 14863: 20, sqveþmþ(q) Бај 1481–1512: 19.
Објашњење захтева пример акуз. ж. р.: po þsþvM zeþmþl} Бај 1481: 36, у коме се
препознаје аналитизам падежног система који се огледа у неразликовању падежа места од
падежа правца.
Међу великим бројем потврда у којима није извршена метатеза, посебно се
издвајају оне које су српскословенског порекла57:
(а) ном. ж. р.: vxsa Бaj 14812: 11, vsa Бај 14992: 29, (б) дат. ж. р.: vasoii Сул
1525: 5, vaþsþoi Сул 1520–1566: 4, vaþsþoþJþ Сул 1520–15665: 4, þvþasoii Сул 1520–15666: 5,
(в) акуз. с. р.: vse Мур 1430: 8, Бај 1492: 19, Бај 1500: 13, 16x2, Бај 1501: 12, 16, Бај
1501: 17, Бај 1481–15121: 10, (г) акуз. јд. ж. р.: vsM Мех 1468: 9, (д) инстр. с. р.:
vxseþmþ%q& Бај 1481: 4, 14, Бај 14812: 17; (ђ) инстр. ж. р.: vsoþmþ(q) Бај 14991: 17, (е) лок.
м. р.: vaaseþmþ%q& Сул 1525: 7, vaþsþeþmþq Сул 1520–15663: 5, 10, vsemq Бај 1481–1512: 3,
vaþsþemq Сул 1520–1566: 5, vaþsþeþmþx Сул 1520–15665: 7, vxsiemx Сел 1513: 6, vxsieþmþ(x)
Сел 1514: 6, Сел 1516: 6, Сел 1517: 6, Сел 1512–1520: 6, Сул 1520–15662: 5,
vaþsþijjþmþx Сул 1520–15666: 7.
О облицима vxsiemx Сел 1513: 6, vxsieþmþ(x) Сел 1516: 6, Сел 1517: 6, Сел 1512–1520:
6, Сул 1520–15662: 5, vaþsþijjþmþx Сул 1520–15666: 7, у којима се јавља (и)јекавски рефлекс
јата већ је било речи у поглављу III.1. т. 1.1.4. и 1.1.5.
Коментар захтевају и форме инстр. односно лок. за које су карактеристични
наставци непалаталне промене који се и данас чувају у говорима косовско-ресавске и

57

О примерима са извршеном вокализацијом и у јд. и у мн. в. поглавље II.1. т. 2.1.
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призренско-јужноморавске дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 137; Јовић 1968: 109; Симић
1972: 355; Реметић 1996: 469).
У облицима множине метатеза је извршена у примерима: sveþhþ(q) Мур 14301: 14
(ген. м. р.), sveþhþ(q) Бај 1481–1512: 15 (ген. ж. р.), svem%q& Сул 1520–15664: 4 (дат. ж. р.)
sveþhþ(q) Мех 1463: 2, þsþveþhþ%q& Бај 1481: 38 (лок. ж. р.), þsþveþhþ%q& (лок. м. р.).
Од осталих множинских облика у духу српскословенског језика потврђени су
следећи:
(а) ном. м. р.: vsi Бај 14992: 19, (б) ген. ж. р.: vseþhþ(q) Бај 1481–15121: 16; (в)
дат. ж. р.: vseþmþ(q) Мех 1477: 1, Мех 14771: 1, vaseþmþ%q& Мех 1479: 1, Мех 14791: 1, Бај
1497: 3, Бај 14971: 2, Бај 1498: 2, Бај 14991: 2, Бај 14992: 2, Бај 1500: 2, Бај 1501: 2,
Бај 1481–15121: 2, Бај 1481–15123: 2, Сул 1525: 14, vxseþmþ(q) Мех 14792: 1, Мех 14793:
1, vxseþmþ%x& Сел 1512–1520: 4, vaaseþmþ%q& Сул 1525: 14, vaþsþjþmþ%q& Сул 1520–15663: 2,
vaþsþeþmþq Сул 1520–15661: 2, 6, vaseþmþ(q) Сул 1520–1566: 2, vaþsþemq Сул 1520–1566: 6,
vxsem%q& Сул 1520–15664: 2/3, vasemx Сул 1520–15664: 5, vaþsþeþmþ%q& Сул 1520–15665: 2,
vaþsþeþmþ(q) Сул 1520–15665: 7, vxsiemx Сел 1513: 3, Сел 1516: 2/3, vqsiemx Сел 1514: 3,
Сел 1517: 3, vxsieþmþ(x) Сел 1512–1520: 2, vþxþsieþmþ(q) Сул 1520–15662: 3, vxsiþmþ(q) Сул
1520–15662: 2, vsiþmþ(q) Бај 1481–15124: 2, vsimq Бај 1481–1512: 2, vaþsþiþmxþ Сул 1520–
15666: 8, vaasaþmþ%q& Сул 1525: 2, (г) акуз. м. р.: vse Мех 14771: 18, (д) акуз. с. р.: vqsa
Мур 1431: 12, (ђ) лок. м. р.: vseþhþ(q) Бај 14971: 15, 7, (е) лок. ж. р.: vseþhþ(q) СMур 1430:
6.
О облицима дат. мн. у којима се јавља (и)јекавски рефлекс јата већ је говорено у
поглављу III.1. т. 1.1.4. и 1.1.5.
Коментар захтевају и облици vxsiþmþ(q) Сул 1520–15662: 2, vsiþmþ(q) Бај 1481–15124: 2,
vsimq Бај 1481–1512: 2, vaþsþiþmxþ Сул 1520–15666: 8, у којима се препознаје наставак
палаталне промене, док је у примеру vaasaþmþ%q& zeml]aþmþ%q& Сул 1525: 2 наставак аналошког
порекла и пренет је из именичке парадигме. Усамљена форма дат. мн. ж. р.: vaþsþjiþmþq Сул
1520–15666: 3 највероватније је писарска грешка.
Наставци непалаталне промене потврђени овде у многобројним облицима датива,
као и усамљеним примерима генитива и локатива и данас се чувају у говорима косовскоресавског и призренско-јужноморавског дијалекта (савремени дијалекатски материјал уп.
у Ивић 2001: 137; Јовић 1968: 109; Симић 1972: 355; Реметић 1996: 469), а о осталим
језичким цртама које допуњују претпоставке о овим дијалекатским зонама в. поглавље
III.1. т. 1.1.6.
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2.2.6.3. ОПШТЕ

ЗАМЕНИЦЕ СЛОЖЕНЕ СА ГОДЕ.

У највећем броју потврда бележи се

заменички прилог што годе односно што годер:
(а) vse {o godj bMdj malo mnogo da sxbjrete i da prjdate Мех 1474: 22/23, (б) {o gode
mM bMdj Mkrala0 vse poþdþpMno da vratite0 Мех 1474: 22/23, (в) {w gwde ima tamw, negwvw, M
vlasti va[wi, sve da mþMþ ispaþrþvite Мех 1475: 10/11, (г) {o goþdþj0 bþMþde da prjdate0 momM
cklavþMþ0 ibrenimþMþ0 M rMkM Бaj 1486: 14/15, (д) ere {o gode iþmþ(q) se prilM;i na pMtM Бaj
14991: 19/20, (ђ) sve {o gode se nage malo Бaj 1486: 22, (е) {o E goþdþj bilq despoþtþq gMrqgq
posþtþavilq Бaj 14861: 21, (ж) {o gode mþMþ tamo prodaste Бaj 15011: 23/24, (з) {o gode
bMdeþtþ(q) vse lepo izvestxno da ispisaþvþ(q) Бaj 15011: 24/25, (и) {o ste0 goþdþe0 pisali0 i dalJ0
na znanJE0 Бaj 1481–15123: 11/12, (ј) {o goderx0 koi0 glasovi0 razberyte0 i razMmetþeþ0 pakþxþ
tako/dery0 na ;eþsþtitþMþ0 portM0 carþsþ(t)va mi0 da date na znaniE0 Бaj 1481–15123:
16/17/18/19.
У једном броју примера потврђена је придевски употребљена општа заменица који
годе:
(а) ном. јд. м. р.: i koi godj vlaþhþ%q& ili vla[iþkþ(q) dobjþgþnj M va[M zjþmþl} Мех
1472: 22/23, ako li biþhþM imali koi gwde sMþtþ%q&0 Бaj 1481: 45, da iþmþ%q& koE gwde zlo
M;iniþtþ%q&0 Бaj 1481: 57, koi gode ;l(o)v(e)kx bMde Mpisaþnþ(q) Бaj 14971: 14/15, i koi gode
glaþsþ(q) istiþnþ(q) ;Mjte i razberete na þsþpeþhþ(q) koliko mo/ete naibrx/e Бaj 1481–15121:
17/18, kþoJþ gwþdeþ glaþsþ(q) w%dq& te straþnaþh(q) razþMþmeþteþ Бaj 14951: 21, koi gwdeþrþ%q& bMde
;l(o)veþkþ(q)0 wþtþ%q& zeþmþli caþrsþtva mþiþ0 Бaj 1481: 57/58; (б) лок. јд. ж. р.: w koioi gode
pravdi da iþhþ%q& podrqti Мур 14301: 35/36.
Општа придевска заменица чији годе јавља се само у примеру M ;iwþiþ gode e kMke0 da
ga iznagete i da ga Mhvatite Бaj 15011: 17/18.
2.2.7. ЗАМЕНИЧКИ

ПРИДЕВ ИН, ИНА, ИНО.

У анализираној грађи забележени су

следећи облици:
(а) ном. јд. м. р.: ini Бај 14893: 13, 21, (б) ген. јд. м. р.: inoga Мех 14793: 67,
{i}noga Бај 1481: 24/25, inþoþga Бај 1495: 23, (в) ген. јд. ж. р.: ine Бај 14992: 10, (г) акуз.
јд. с. р.: ino Мех 1453–1463: 21, Мех 1466: 11, 18, Мех 14793: 27, 63, Бај 14841: 27,
Бај 1487: 15, Бај 14881: 15, Бај 14881: 21, 24, Бај 1489: 15, 9, 22, Бај 14891: 12, 18, 20,
Бај 14892: 24, Бај 1481: 16, Бај 14891: 12, inw Мех 14711: 7, Мех 14761: 18, (ђ) акуз.
јд. ж. р.: inM Мур 1430: 17, Бај 1481–1512: 21, 27, (е) ном. мн. м. р.: ini Мех 14801:
26, Бај 1481: 20, (ж) ген. мн. м. р.: ineþhþ%q& Бај 1487: 8, (ж) дат. мн. ж. р.: ineþmþ(q) Бај
1492: 5, Бај 1493: 4, Бај 1495: 3, Бај 14951: 3, ineþmþm(q) Бај 14952: 3, ineþmþ(q) Бај 1496:
3, Бај 1497: 4, Бај 14971: 3, Бај 1498: 4, Бај 1499: 3, Бај 14991: 4, Бај 14992: 3, Бај
1500: 4, Бај 1501: 4, Бај 15011: 4, Бај 1502: 4, Бај 1481–15122: 5, Бај 1481–15123: 4,
ineþmþ%q& Бај 1481–15121: 4, Jnemx Сел 1516: 5, Сел 1512–1520: 4, þiþneþmþx Сул 1520–
15661: 4, þJþnneþmþx Сул 1520–1566: 4, Jneþmþ(q) Сул 1520–15664: 4, Jniemx Сел 1513: 5,
Сел 1514: 5, Jnieþmþ(x) Сел 1517: 5, iniþmþ(q) Бај 1481–15124: 4, inaþmþ(q) Бај 1510: 4, (з)
акуз. мн. ж. р.: ine Бај 1481: 53, Бај 14892: 14.
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Овде посебан коментар захтевају усамљени облици дат. мн.: Jniemx Сел 1513: 5,
Сел 1514: 5, Jnieþmþ(x) Сел 1517: 5, iniþmþ(q) Бај 1481–15124: 4 и inaþmþ(q) Бај 1510: 4. У
примеру iniþmþ(q) Бај 1481–15124: 4 јавља се наставак палаталне промене, док се у облику
inaþmþ(q) zemlaþmþ(q) Бај 1510: 4 препознаје наставак аналошки преузет од именице уз коју
дата заменица стоји. О облицима Jniemx Сел 1513: 5, Сел 1514: 5, Jnieþmþ(x) Сел 1517: 5 већ
је било речи у поглављу III.1. т. 1.1.4. и 1.1.6.
3. ПРИДЕВИ
3.1. ОБЛИЦИ

НЕОДРЕЂЕНОГ ВИДА.

У писмима Портине канцеларије забележен је

мали број примера ном. јд. м. р. (наводимо их све): veþlþkq Мех 1463: 1, 2, dM/xnx Мех 1468:
17, dM/xþnþ(q) Мех 1468: 32, Мех 14682: 10, Мех 14682: 12, slwbwdaþnþ(q) Мех 14711: 16/17;
velJk%q& Мех 1477: 2, voleþnþ%q& Мех 14791: 14, dM/eþnþ%q& Мех 14792: 11, poslaþnþ%q& Мех 14793: 18,
vi[ere;eþnþ%q& Мех 14793: 32, maþlþ(q) Бај 1481: 20, velik(q) Бај 1481: 21/22, dM/xþnþ%q& Бај 1481:
47, vredaþnþ%q& Бај 1481–1482: 20, Mpisaþnþ(q) Бај 14971: 15, dM/aþnþ(q) Бај 15011: 8, istiþnþ(q) Бај
1481–15121: 17; starq Бај 1481–1512: 20, mlaþdþq Бај 1481–1512: 20.
У овој категорији посебно се издвајају присвојни придеви gþrþqgMrwvq deþlþx Бај 14861:
29 и tai dMgq /ivanoþvþ(q) i kriþsþtofanwþvþ(q) Бај 14811: 13/14.
Примери ном. јд. с. р. забележени су само у писмима султана Мехмеда II: plakenw
Мех 14713: 16; njpomj{jno Мех 14793: 66, poþtþvoreno Мех 14793: 66.
Веома мало је и потврда ном. јд. ж. р.: dMga Мех 1471: 10; poþdþrM;na Мех 14802: 8,
veþrþMvana Бај 14861: 35, velika Бај 14861: 40; bw/i] Бај 14881: 20, gotova Бај 15011: 21, slavna
Сул 1520–15665: 18, при чему је одређени број примера везан за категорију присвојних
придева: þdþespoþtþqovqska Бај 14861: 34, careva Бај 1485: 15, noþvþska Бај 14992: 9, 13, 17, 25, 29.
Док облици ген. јд. придева м. и ж. рода нису потврђени, у ген. јд. с. р. доследно се
бележи: hriþsþtova Мех 14803: 22, 28; Бај 1482: 14, 17; mala Бај 1481: 15, h(ri)þsþ(to)va Бај 1481:
76; Бај 1492: 7, Бај 1500: 19; Бај 1501: 20; hri%s&tova Бај 1484: 13/14; hrþJþstwva Бај 1496: 14;
manoilova Бај 1481–15124: 9, antonova Бај 1481–15124: 9.
Облици дат. посведочени су само код придева м. р.: sMhM Бај 1481: 16, 37, 53, nwþvþskM
Бај 1487: 5, plemeþnþnitM Мех 14681: 2, при чему треба издвојити облик nwþvþskM Бај 1487: 5,
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који се јавља са наставком неодређеног вида, иако може имати само облике одређеног
вида, будући да је реч о категорији присвојног придева са нaставком -ски.
У акуз. јд. забележени су само очекивани облици: (а) мушки род: velikq Мур 14301:
39, lþaþzaroþvþx Бај 14852: 18, wþ;þinq Бај 14852: 19, zdrava Бај 14863: 19; (б) средњи род:
mnoþgþ(o);estno i l}bovno Мур 1430: 4, lanqsko Мех 1459: 9, malo i vyliko Мех 1453–1463: 9, malo
i velJj Мех 1453–1463: 11/12, mnogw i poþ;þtjno heþrþ%e&tisanJj Мех 1468: 3/4, platþjþno Мех 1465:
8, poþ;þtjno Мех 1468: 3/4, slobwþtþno Бaj 1481: 23, tMge Бaj 1481: 48, novoE Бај 14812: 9, mnogo Бај
14881: 7, ceþlþo Бај 1485: 9, hrestovo Бај 1510: 17, slavno Сул 1520–1566: 19, Сул 1520–15666: 22.
У двама забележеним облицима инстр. јд. потврђен је наставак: plemþeþnitoþmþ%q& Мех
1481: 2/3, tMrskoþmþ(q) Бај 1507: 14.
Облици лок. јд. придева неодређеног вида, као и облици множинских падежа у
анализираним писмима нису потврђени.
3.2. ОБЛИЦИ ОДРЕЂЕНОГ ВИДА
3.2.1. НОМИНАТИВ

ЈЕДНИНЕ.

Придеви м. р. одређеног вида у ном. јд. имају

очекивани наставак -и, добијен сажимањем некадашњих наставака -ыи и -ии. Будући да је
у овој категорији потврђен велики број примера, наводимо по један ради илустрације:
veliki Мур 14301: 1х2, Мех 1469: 1, veþrþni Мех 14771: 6, Мех 1479: 12, Мех
14801: 1, 2, Бај 1481: 1x2, Бај 14811: 1/2, vjliki Мех 1478: 2, Мех 14781: 2, Мех 14782:
2, Мех 14783: 2, Мех 14785: 2, vjlikJ Мех 14784: 2, prisni Мех 1479: 12, vi[jre;eni Мех
14793: 16, vi[ere;eni Мех 14793: 59, Бај 14812: 13, Бај 14821: 27, Бај 1484: 1, Бај 14841:
1, Бај 1489: 1, Бај 14891: 1/2, Бај 14892: 2, Бај 14893: 1, siþlþni Мех 14801: 1, Mre;eþnþni
Мех 14801: 21, mnogwceþnþni Бај 1481–1482: 6, srebqrqni Бај 14861: 8, presveþtþli Бај 14863:
3, Бај 1487: 2, pwþ;þteni Бај 1488: 4, l}bimi Бај 14881: 5, þsþtari Бај 14881: 7, veliþkJþ Бај
14931: 3, velikþJþ Бај 1493: 1, vel%i&kþJþ Бај 1495: 1, Mzdaþnþni Бај 14971: 7, pisaþnþni Бај
15011: 11, velikJ Бај 1503: 1, Бај 1507: 2, Бај 1481–15123: 1, Бај 1481–15124: 1, ;eþsþtiti
Бај 1510: 15/16, pisaþnþni Бај 1481–15122: 10, siþlþnJ Бај 1481–15124: 1, zakoþnþni Сул
1520–15662: 8; slavnii Сул 1520–15663: 22; re;eþnþni Сул 1520–15661: 12, veliki Сул
1520–15664: 1, verMvaþnþqni Сул 1520–15666: 15.
Посебну групу овде представљају присвојни придеви: sapþMþnxski Мех 14772: 9,
franþnþ;askþJþ Бај 14951: 6/7, 14, pomþoþrskþJþ Бај 14952: 2/3, natwþlþskþJþ Бај 14952: 3, ]rkovxþ;þki Бај
15011: 8, noþvþski Бај 1502: 8, dMbrova;kJ Бај 1503: 12, Бај 1507: 24/25, dMbrovaþ;þskJ Бај 1507: 9,
dMbrovaþ;þki Бај 1507: 18.
Облици ном. јд. с. и ж. р. нису потврђени.
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3.2.2. ГЕНИТИВ ЈЕДНИНЕ МУШКОГ И СРЕДЊЕГ РОДА. Очекивани наставак -ога у ген. јд.
придева м. и с. р. забележен је у највећем броју писама (наводимо по један пример из
сваког забележеног писма):
velikoga Мур 1430: 1, Мур 14301: 2, Мур 1431: 1x2, Мех 1466: 1, Мех 14682: 1,
Мех 14713: 1, Мех 1474: 2/3, Мех 14751: 1, Мех 1476: 1, Мех 1477: 1, Мех 14771: 1,
Мех 1479: 1, Мех 14791: 1, Мех 14792: 1, Мех 14792: 2, Мех 14793: 1, Бај 1483: 1, Бај
1485: 1, Бај 1495: 1, Бај 1481–15122: 1, vjlJkoga Мех 1468: 1, velikwga Мех 1471: 1x2,
Мех 14711: 1, Мех 1475: 1, vjlikoga Мех 1472: 1, 2, Мех 1478: 1, Мех 14781: 1, Мех
14782: 1, Мех 14783: 1, Мех 14784: 1, Мех 14785: 1, veþrþnoga Мех 14741: 13, silnoga Мех
14772: 1, Мех 14785: 1, vi[ere;enoga Бај 14811: 9, siþlþnoga Бај 14812: 1, Бај 1482: 1,
silxnoga Бај 14821: 2, verqnoga Бај 14862: 6, benetqþ;þkoga Бај 14863: 15, siþlþnoga Бај 1492:
3, Бај 1495: 2, natoliskoga Бај 1492: 4, romaniskoga Бај 1492: 4, Бај 1493: 4, Бај 1496: 3,
pþoþmþoþrskwga Бај 14931: 2/3, natwþlþskoga Бај 14951: 3, velþJþkwga Бај 14952: 1, Бај 1496: 1,
noþvþskoga Бај 1498: 16; milaþnþskoga Бај 14991: 9, pry;istoga Бај 1507: 10, dostoinoga Сул
1517: 1.
Поред очекиваног наставку -ога у духу народног језика, у писарским
канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и Сулејмана I у једном броју писама
забележени су и усамљени примери са српскословенским наставак -аго, и то искључиво у
придевима који се јављају у уводном дипломатичком формулару при интитулацији
адресанта: {vel}ikago СMур 1430: 1, ;xstnago Мех 1453–1463: 2, ve{li}kagw Мех 14712: 1, 1/2,
siþlþnagw Мех 14712: 1, velikagw Мех 14751: 2, Мех 14793: 2, Мех 14761: 1x2; Мех 1480: 1x2,
Мех 14802: 1, Мех 14803: 1x2, velikago Мех 1458: 1x2, Мех 1459: 1x2, Мех 1476: 2/3, Мех
14771: 2/3, Мех 1481: 1, 1/2, veþlþ(i)kago Мех 1465: 1x2; Мех 14681: 1x2, siþlþnagw Мех 1480:
1, Мех 14802: 1x2, Мех 14803: 1, siþlþnago Сул 1520–15662: 1.
Изван уводне формуле забележени су само примери dxnxþ[þnagw Мех 14802: 13 и
deneþ[þnagw Бај 1481: 12/13.
На основу забележених примера може се закључити да је у писмима Портине
канцеларије видно израженија употреба наставка -ога, уз појаву усамљених примера са
српскословенским наставком -аго, чија је употреба, будући да се углавном бележи у
уводној формули писма при интитулацији пошиљаоца, условљена највероватније
клишеизираношћу иницијалне поздравне формуле, док се бележење овог наставка у
примерима изван клишеизиране формуле може објаснити писаревим познавањем
српскословенске норме.
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3.2.3. ГЕНИТИВ ЈЕДНИНЕ ЖЕНСКОГ РОДА. У малом броју забележених примера ген. јд.
ж. р. потврђен је очекивани наставак -е: o;ine Мех 1466: 8, wlovþnþj Мех 1468: 15, heþrþsegwve
Бај 14812: 6, Бај 1481–1482: 10, 17, vi[ere;ene Бај 1481–1482: 9/10, floreþnþske Бај 1483: 5;
benetaþ;þke Бај 14863: 9/10, pwþ;þtene Бај 14881: 4, heþrþcegove Бај 14992: 6, noþvþske Бај 14992: 9,
noþvþs%k&e Бaj 14992: 11, morskþeþ Бај 1481–15123: 8, latiþnþske Бај 1481–15123: 9, ispoliþ;þske Бај
1481–15124: 8.
Овде специфичност представљају три облика из писарске канцеларије султана
Сулејмана I: wþdþ(q) porþtþe carskoee Сул 1520–15665: 15, wþdþx viþsþotj carþsþkojj Сул 1520–15665:
16/17, porþtþe carþsþkoeeþmþi Сул 1520–15663: 10, у којима се можда може препознати несажети
наставак за ж. р. заменичке деклинације (уп. и Даничић 1874: 160‒162), који је придодат
облику с. р. придева. Како хибридне форме писмима Портине канцеларије, а пре свега
канцеларији султана Сулејмана I, нису непознате, забележени облик можемо протумачити
кроз парадигму билингвализма самога писара, који категорију рода код придева вероватно
меша услед тога што, за разлику од нашег језика, арапски познаје само облике мушког и
женског рода (уп. Sikirić, Pašić, Handžić 1936: 41‒43; Muftić 11517: 203‒204), но јасну
претпоставку о томе да је реч о хибридном облику овде затамњује удвајање вокалскох
графема, што се, како је већ и споменуто у поглављу II.2. т. 4.1., у канцеларији султана
Сулејмана I може тумачити и као писарски манир.
3.2.4. ДАТИВ

ЈЕДНИНЕ МУШКОГ И СРЕДЊЕГ РОДА.

У писмима Портине канцеларије

нису забележени облици дат. јд. придева с. р., док је у облицима м. р. у највећем броју
примера потврђен наставак -ому, наставак заменичко-придевске деклинације. Овде ћемо
навести само по један пример:
mMdromM Мур 1431: 3, doþsþtoinoþmMþ Мех 1458: 3, pleþmþ%e&nitomþMþ Мех 1459: 3,
dostoinoþmMþ Мех 1459: 3/4, izqbranomþMþ Мех 1466: 3/4, pwþ;þtenomM Мех 14682: 2,
dw%s&twþiþnomu Мех 14682: 3, malwþmMþ Мех 1469: 4, gwþlþemwmþMþ Мех 1469: 5; {w}branomM
Мех 14712: 2/3, vjþrþnoþmMþ Мех 1472: 7, veþrþnomM Мех 14771: 19; bwsanxskwmM Мех 14772:
21/22, wþdþ%q&braþnþnþoþmþMþ Мех 14781: 3, vernþoþmþMþ Мех 14783: 12, obranomM Мех 1479: 3,
Мех 14791: 3, Мех 14792: 3, Мех 14793: 3/4, Мех 1480: 2, Мех 14802: 2, vi[ery;nomþMþ
Мех 14792: 12, vi[ere;eþnoþmM Мех 14792: 14, obranomþMþ Мех 14803: 2, preþsþveþtþlomþMþ Бај
1481: 71, izqbranomM Бај 14811: 3, Бај 1484: 2, Бај 14841: 2, Бај 14863: 4, Бај 14881: 2,
Бај 1489: 3, obranomþMþ Бај 14812: 2, Бај 1482: 2, wþbþranoþmMþ Бај 14852: 2, wbqranomþMþ Бај
1486: 2, Бај 14861: 2, Бај 14862: 4, pwþ;þtenomM Бај 14863: 3, poþ;þtenomM Бај 1487: 2,
izqbranomþMþ Бај 14891: 2, izabranomM Бај 14892: 3, Бај 14893: 3, wbranwþmMþ Бај 1492: 5,
herqcegwvxskomþMþ Бај 1485: 3, novqskoþmMþ Бај 1485: 3, heþrþsesgskoþmMþ Бај 1495: 4, wbranoþmMþ
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Бај 1497: 4, Бај 14991: 5, Бај 1500: 5, Бај 1501: 5, wbranomþMþ Бај 14971: 4, Бај 1498: 5,
Бај 15011: 5, Бај 1502: 5, Бај 1481–15121: 5, Бај 1481–15122: 5/6, noþvþskoþmMþ Бај 1498:
14 wþbþranomþMþ Бај 1499: 4, Бај 1503: 5, Бај 1481–15123: 5, noþvþskomþMþ Бај 14992: 6,
obrannomM Бај 1510: 5, wþbþranomM Бај 1507: 5/6, wþbþranwmþMþ Бај 1481–15124: 5/6,
avloþnþskomþMþ Бај 1481–1512: 10, dMbrova;komþMþ Сел 1517: 7, slaavnoþmþM Сул 1525: 4,
po;tennomþMþ Сул 1520–15662: 6, dMþbþqrovnoþmMþ Сул 1520–15663: 5, dþMþbqrovxniþ;þkoþmþM Сул
1520–15661: 6, dMbqrovniþ;þkomM Сул 1520–1566: 6, poþ;þtaþnþnomM Сул 1520–15664: 6,
izaþbþraþnþnomM Сул 1520–15664: 6.
Наставак -ему потврђен је само у усамљеном примеру mMdremþMþ Мех 14681: 2, док се
у примерима slaþvþnoeeþmMþ Сул 1520–15665: 4, po;þtþeþnþnoeeþmMþ Сул 1520–15665: 7, slxavnoeeþmMþ
Сул 1520–15666: 5, velikoeeþmMþ Сул 1520–15666: 5 из писарске канцеларије султана
Сулејмана I опет, с једне стране може говорити о хибридизованим формама, а с адруге ‒ о
писарском маниру израженом кроз удвајање вокалских графема.
У појединим примерима из канцеларије султана Мехмеда II и Сулејмана I
препознаје се форма дат. јд. без финалног вокала у, који од XV века у овим облицим
почиње функционисати као покретни вокал (уп. Даничић 1874: 165; Белић 2006: 249):
plþjþmenitoþmþ(q) Мех 1465: 2, mMdroþmþ(q) Мех 1465: 2 односно mþMþdþrþemþqþ Мех 1471: 2, mMdþrþemq
Мех 14711: 2, Мех 14761: 3, plymeniteþmþ(q) Мех 1471: 3, Мех 14711: 2, Мех 14761: 3,
mþMþdþrþjmq Мех 1475: 2, plymenitem(q) Мех 1475: 3, posleþtþnEþmþ%q& Мех 14793: 69,
plemeþnþiþtþeþmþx Сул 1520–15665: 7. Наставак -ем карактеристичан је за говоре косовскоресавске дијалекатске зоне (уп. Пецо‒Милановић 1968: 335; Симић 1972: 355‒356;
Букумирић 2003: 229‒230), а на ово дијалекатско подручје могу упутити и друге
забележене црте у овим писмима (в. поглавље III. 1. т. 1.1.5. 1.1.6. III. 2. т. 1.1. 1.1.7.).
3.2.5. ДАТИВ

И ЛОКАТИВ ЈЕДНИНЕ ЖЕНСКОГ РОДА.

У малобројним потврђеним

примерима дат. јд. ж. р. забележеним само у писарским канцеларијама султана Мехмеда II
и Сулејмана I присутан је једино новији наставак -ој, преузет из тврде заменичке промене:
maloi Мех 1453–1463: 18, aaraapskoi Сул 1525: 5, aaraþpsþkoþiþ Сул 1520–15661: 4, aaraþpþskoi
Сул 1520–1566: 4, aaþrþaþpsþkoiþiþ Сул 1520–15665: 4, dMþlþkaþdþrsþkþoi Сул 1520–15665: 5,
aaraapþskoiþ Сул 1520–15666: 5.
Исти наставак бележи се и у облицима лок. јд. ж. р. придева: vlaþ[þkoi Мех 1463:
3/4, bw/ioi Бај 14891: 18, vi[episaþnþnoi Бај 14992: 28, ;jþsþtiitoii Сул 1525: 12, slaavnoii Сул
1525: 22, caaþrþskoii Сул 1525: 23, velikoiþJþ Сул 1520–15663: 10, ;esþtþitoi Сул 1520–15661:
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12, Сул 1520–1566: 10, þ;þesxþtiþtoii Сул 1520–15666: 16/17, ;eþsþtiþtþoii Сул 1520–15666: 8. У
примеру veþlþikMiþJþ Сул 1520–15663: 12 на месту етимолошког вокала /о/ јавља се вокал у.
3.2.6. АКУЗАТИВ ЈЕДНИНЕ МУШКОГ И СРЕДЊЕГ РОДА. У погледу бележења овог облика
код придева м. р. издвајају се два очекивана наставка. Уколико се облик акуз. јд. слаже са
номинативом [живо -], забележени су облици са извршеном контракцијом финалних
вокала: pokoni d%a&nx Мех 14713: 13; sMdx þbþ%o&/i Мех 14772: 30; sMdx b(o)/i Мех 1478: 19,
Mzakoni haraþ;þ%q& Мех 1480: 7, vi[ereþ;þ%e&ni haraþ;þ%q& Мех 1480: 9, vi[ere;eni haraþ;þ%q& Мех 1480:
13, vi[ere;eþnþni haraþ;þ%q& Мех 1480: 18; slobwþdþni graþdþ%q& Бај 1481: 23/24; zlaþtþJ ali sþrþebqrqni
kovq Бај 14861: 22, sMtx bw/i Бај 14881: 14, 19; novJ Бај 1485: 16; nþoþvskþJþ ambaþrþ(q) Бај 1495: 8,
i%s&ti na;iþnþ(q) Бај 14992: 11; novi Бај 14992: 15, sada[nJ hara;q Бај 1481–15124: 17; pota]ni ili
nedavani Бај 1481–1512: 26, zaþkþoþnþxni haraþ;þx Сул 1520–15661: 9; carigradx stoþlþni Сул 1520–
15664: 15/16; carþiþgraþdqþ stolqni Сул 1520–15666: 23/24.
Уколико је пак облик акуз. јд. једнак генитиву [живо +], присутан је искључиво
наставак -ога: mnogoverqnoga sklaþvþ%a& Мур 1431: 8; veþrþnoga i poþ;þtenoga vlaþsþtelin(a) Мех 14712:
7; veþrþnþoþga slþMþgþMþ i þsþkl%a&fa Мех 1478: 28; vjrnþoþga slþMþgM Мех 14785: 7; noþvþxskoga eine þbþega
Бај 1485: 6, papþMþ rþJþmskoga Бај 14951: 7; veþrþnoga i poþ;þteþnþoga slMgM Бај 1497: 7/8; kadi}
drjnopolqskoga Сул 1517: 10/11.
Овде је неопходно издвојити и примере у којима је се у облику акуз. јд. м. р.
придева бележи наставак -ије: zakonnie hara;x Сел 1513: 10, zakoþnþniþeþ hara;x Сел 1514: 10,
zakonnie hara;x Сел 1516: 8, zakoþnþnie hara;x Сел 1517: 10, zakoþnþnie hara;%x& Сел 1512–1520:
8/9, Наставак -ије без финалног /х/ (више о овом наставку в. т. 3.2.10. овог поглавља)
забележен овде у облицима акуз. јд. придева, према нашем мишљењу, може се објаснити
једино као окамењена форма настала аналогијом према облицима ген. мн. придева м. и с.
р., будући да се овај облик у идентичним конструкцијама јавља у једино у писмима
султана Селима I.
Само у двама примерима у писарској канцеларији султана Мехмеда II бележе се
облици акуз. јд. с. р. одређеног вида: svj velJe Мех 1453–1463: 11/12 и mnoþgþ(o)l}bimo
heretizmo Мех 1466: 4/5.
3.2.7. АКУЗАТИВ

ЈЕДНИНЕ ЖЕНСКОГ РОДА.

У акуз. јд. придева ж. р. забележен је

искључиво очекивани наставак -у, настао сажимањем некадашњег -ују:
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velikM ;tetM Мур 14301: 40; wlovx;kM carinM Мех 1468: 9; sudovnu knJgM Мех
14682: 11; d(M)[M heþrþcegovM Мех 14771: 12; nþoþvskþMþ soþlþ(q) Бај 1495: 5, heþrþcegovM zeþmþl}
Бај 14971: 8, heþrþcegovþMþ zeþmþli Бај 14971: 10; lMbaþrþdeþnþskM napravM Бај 1498: 8; ;eþsþtitþMþ
portM Бај 1503: 15/16, ;eþsþitM riznicM Бај 1503: 18; Бај 1507: 25, ;eþsþtitM portM Бај 1507:
21, Бај 1510: 8; ;estitM portM Бај 1507: 28; ;eþsþtþJþtM portM Бај 1481–15123: 10/11,
;eþsþtitþMþ portM Бај 1481–15123: 18; ;estitþMþ portM Бај 1481–15124: 19; velikM potrybM Бај
1481–1512: 7, ;eþsþtitþMþ portþMþ Бај 1481–1512: 11, þmþinþMþti}hq goþdþinM Сул 1520–15663:
8, veþlþikMi porþtþM carþsþkoþmMþi Сул 1520–15663: 14, rMkM ;eþsþtiþtþMM Сул 1520–15663: 16;
;esþtþitM riþzþqnicM c(a)rþsþkþMþ Сул 1520–15661: 13, rMkM c%a&rþsþkþMþ Сул 1520–15661: 14;
poþkþliþsþarskM rabotM Сул 1520–1566: 12/13, rMkM poþ;þteþnþnþMþ c(a)rþsþkM Сул 1520–1566: 13,
porþtþM careþsþkM Сул 1520–15665: 11, ;eþsþtiþtþM poþrþ%t&M caþrsþkM Сул 1520–15665: 12, rþMþkM
carþsþkM Сул 1520–15665: 14.
У примерима svetlo knigM Сел 1514: 14/15 и sveþtþlo knigM Сел 1517: 14 није у питању
морфолошка појава будући да се на месту етимолошког вокала у налази вокал о (више о
овоме в. поглавље II.1. т. 2.5.1.).
3.2.8. ИНСТРУМЕНТАЛ ЈЕДНИНЕ. Очекивани наставак -им у инстр. јд. јавља се само у
примеру ;iþsþtiþmþ(q) sqþrþceþmþ%q& Бај 1481: 4.
У једном броју примера забележен је у овом падежу и наставак -ем из тврде
заменичке промене: zakoþnþneþmþ(q) Мех 14751: 7/8, Бај 1492: 11, Бај 1499: 7, Бај 1500: 9, Бај
1501: 10, zakoþnþnjþmþ(q) Мех 14781: 7, zakþonþnem(q) Бај 1493: 9/10, celeþmþ%q& Бај 1481: 4, pMneþmþ%q&
Бај 14881: 17, pþMþlskeþmþ(q) Бај 14951: 16, pþMþlskeþmþ(q) Бај 14951: 16. Употреба овог наставка у
нашим писаним споменицима посведочена је још од XIII века (уп. Даничић 1874: 172) ‒
један пример забележен је у повељама кнеза Лазара (уп. Поломац 2006: 106), неколико
примера у Закону о рудницима (уп. Јовић 1968/69: 425‒426), Српској Александриди (уп.
Јерковић 1983: 173), као и у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011:
184‒185), а ако погледамо савремену дијалекатску ситуацију, овај наставак представља
једно од маркантнијих обележја говора косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Ивић
2001: 137; Јовић 1968: 109; Пецо‒Милановић 1968: 337), о чијем дијалекатском исходишту
могу сведочити и друге језичке црте у овим писмима.
Када је реч о облицима инстр. јд. придева ж. р., ситуација у писмима Портине
канцеларије веома је специфична. У највећем броју примера бележи се неочекивани
наставак -ију: b%o&/i} Бај 1497: 1; b(o)/i} Бај 14971: 1; Бај 1498: 1; Бај 1499: 1; Бај 14991: 1;
Бај 14992: 1, Бај 1500: 1; Бај 1501: 1; Бај 15011: 1; Бај 1502: 1; Бај 1481–15121: 1; bo/i} Сел
1513: 1; Сел 1514: 1; Сел 1516: 1, Сел 1516: 16; Сел 1517: 16. Будући да су сви забележени
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примери са овим наставком они који се јављају у иницијалној поздравној формули и увек
иду уз именицу милостију, овде је реч о аналошки преузетом наставку од именице уз коју
се придев употребљава (о оваквом наставку код именица в. у поглављу III.2. т. 1.8.)
И у примерима bw/iwþmþ%q& Мех 14801: 1; Бај 1481: 1, Бај 14811: 1; Бај 1484: 1; Бај
14841: 1; Бај 14891: 11 препознаје се аналошки преузет наставак од именица (уп.
miloþsþtioþmþ(q) Мех 14801: 1; miloþsþtiwþmþ%q& Бај 1481: 1, miloþsþtiwþmþ(q) Бај 14811: 1,
mþiþloþsþtiwþmþ(q) Бај 1484: 1, miloþsþtiwþmþ(q) Бај 14841: 1, praþvþdwþmþ(q) Бај 14891: 11), у чијим
наставцима се препознаје утицај променае -ā- (в. у поглављу III.2. т. 1.8.).
О хибридизованим формама придева сведоче и примери из канцеларије султана
Сулејмана I, код којих се, опет по угледу на хибридне форме именичких наставака
насталих укрштањем инструменталних наставака некадашњих -ῐ- и -ā- основа, појављује
читав низ аналошки преузетих завршетака: miloþsþt(i)}þmþ(q) bo/i}þmþ(q) Сул 1520–15662: 1,
miilwþsþtie}þmþ%q& b(o)/Je}þmþ(q) Сул 1525: 1, bo/iee}þmþ(q) miþlþostiee}þmþ(q) Сул 1520–15663: 1,
miloþsþtiee}þmþ(q) bo/iee}þmþ(q) Сул 1520–15665: 1, boþ/þiee}i miloþsþtiee}i Сул 1520–15661: 1,
bo/ie}þJþ milosþtþie}þJþ Сул 1520–1566: 1.
Поред претходно наведених хибридних и аналошки преузетих завршетака, у једном
броју примера забележен је и конкурентни наставак -еју: bw/iE} Бај 1481–1482: 1/2, Бај
1489: 1, Бај 14891: 1, Бај 14892: 01, Бај 14893: 1, bo/iEþ}þ Бај 1503: 1, bo/iEþ}þ Бај 1507: 1; Бај
1510: 1; Бај 1481–15123: 1, Бај 1481–15124: 1; bo/iE} Бај 1481–1512: 1, bw%/i&E} Бај 14881:
1, þbþo/iee} Сул 1520–15666: 1, bo/ie} Сул 1520–15664: 1.
Наставак -ом из народног језика бележи се само у двама примерима: nepriþsþtaloþmþ(q)
Бај 14992: 20 и poverMvanoþmþ(q) Сул 1520–15666: 14, с напоменом да се у примеру
poverMvanoþmþ(q) Сул 1520–15666: 14 на месту етимолошког вокала о бележи вокал у.
3.2.9. ЛОКАТИВ ЈЕДНИНЕ МУШКОГ И СРЕДЊЕГ РОДА. Док облици лок. јд. придева с. р.
нису забележени, у облицима м. р. у највећем броју примера потврђен је наставак -ому:
poþ;þtjnomþMþ Мех 14784: 3, Мех 14785: 3, po;tenomþMþ Бај 1481–1512: 3, izabrannomþMþ Бај 1481–
1512: 3/4, po;tennomþMþ Сел 1514: 7, Сел 1512–1520: 6, izabrannomM Сел 1514: 7, dobrovaþ;þkomþMþ
Сел 1514: 7/8, po;teþnþnomM Сел 1516: 6, izaþbþraþnþnomþMþ Сел 1516: 6, poþ;þteþnþnomþMþ Сел 1517:
6/7, JzabraþnþnomþMþ Сел 1517: 6, JzabraþnþnoþmMþ Сел 1512–1520: 6. Наставак -ему присутан је
само у примеру b(o)/qiEþmMþ Бај 14861: 14.
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Наставак -ем бележи се у мањем броју примера: po;xtennemx Мех 1478: 3, bw/iEmq
Бaj 14821: 22, b%o&/qiEþmþx Бај 14852: 13, novem%q& Бај 1488: 15, novemq Бај 1489: 24, kadineþmþ(q)
Бај 1481–15124: 9, stareþmþ(q) Сул 1520–15665: 13, а његова појава једна је од крактеристика
говора косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Јовић 1968/69: 426), на које упућују и
остале језичке црте из ових писама (в. поглавље III.1. т. 1.1.6.).
3.2.10. ОБЛИЦИ МНОЖИНЕ. Очекивани наставак -и настао сажимањем некадашњег ии доследно се бележи и у писмима Портине канцеларије. Примере није потребно посебно
наводити.
Када је реч о облицима с. р., у писмима је потврђен само усамљени пример mnoga
l}di Бај 14971: 10. Будући да се у датом писму не препознају елементи који би могли
упутити на неразликовање категорије рода, овде је највероватније реч о писаревој
омашци.
У ж. р. уопштен је наставак -е: male Мех 1468: 35, pravj Мех 1472: 20, vjþrþnj Мех
1472: 20, 21, Бaj 14952: 15, praþveþ Бaj 14951: 11, praveþdþne Бaj 1481–15123: 19, govezdeþnþnþiþe Бaj
1498: 8, prave Бaj 1486: 21, bMdMke Бaj 1486: 21.
Овде изузетак представљају облици: dobrj vlaþsþtele Мех 14741: 18, dMbrovxþ;þke
vlaþsþtele Бaj 1481: 3/4, 60, 70, dþMþbþrþwva;ske knezþJþ Бај 1495: 9/10, 16, у којима се придеви у ж.
р. јављају уз именице м. р. У примерима dobrj vlaþsþtele Мех 14741: 18, dMbrovxþ;þke vlaþsþtele
Бaj 1481: 3/4, 60, 70 претпостављамо да је реч о прилагођавању наставка придева наставку
именице уз коју се јављају, док је у примерима dþMþbþrþwva;ske knezþJþ Бај 1495: 9/10, 16
највероватније реч о писарској грешци, будући да је у истом писму зебележен и пример
dþMþbrþoþvaþ;þskþJþ knezþJþ Бај 1495: 12, а нема ни примера који би потврдили неразликовање
категорије рода.
У ген. мн. у највећем броју забележених облика ген. мн. најфреквентнији је
наставак -ех, пореклом из заменичко-придевске промене. Овај наставак потврђен је у
писарским канцеларијама султана Мехмеда II, Бајазита II и Сулејмана I:
srebrxneh%q& Мех 1468: 7, wloveneh%q& Мех 1468: 7, gvwzdeneh%q& Мех 1468: 7,
zlateþhþ(q) Мех 14711: 9/10, Мех 14711: 11, Мех 1476: 20, 29; Мех 14771: 10, Мех
14782: 10, 16, zlatehx Мех 14713: 11, Мех 14783: 19; Мех 14803: 9, 11, 13, 14, 20,
zlatjþhþ(q) Мех 1474: 12, Мех 14751: 10; zþlþateþhþ%q& Мех 14772: 13, zlaþtehþ(q) Мех 1478:
15, zþlþatehx Мех 14781: 10; zþlþatjþhþ(q) Мех 14782: 18; zlatxh(q) Мех 14783: 10,
benetxþ;þkeþhþ%q& Мех 1480: 8, 14, Мех 14803: 9, 11, 13, 15, 20, benetxþ;þkeþhþ%q& Бај 1481: 28,
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29, 31, 62, Бај 14811: 6, Бај 1482: 11, Бај 14841: 8/9, Бај 1488: 9, Бај 14881: 9, zlateþhþ%q&
Бај 14811: 6, Бај 1488: 8, Бај 1492: 13, Бај 1499: 16, vi[ere;eneþhþq Бај 1486: 13,
benetaþ;þkeþhþ%q& Бај 1484: 9/10, Бај 14881: 9, dwþbþqreþhþq Бај 14861: 32, veþrþMvaneþhþq Бај
14861: 32, bnetaþ;þceþhþ(q) Бај 1492: 13, zlateh(q) Бај 1493: 13, zþlþateþhþ(q) Бај 1495: 17,
zlaþtehþ(q) Бај 1496: 10, benetaþ;þceh(q) Бај 1496: 11, gvozdeþnþneþhþ(q) Бај 1498: 13, zlateþhþ(q)
Бај 1499: 16, Бај 1503: 13, bnetaþ;þceþhþ(q) Бај 1499: 16; dobreþhþ(q) Бај 14992: 35,
bnetxþ;þceþhþ(q) Бај 1500: 13, zlateþhþ(q) Бај 1501: 13, bnetxþ;þceþhþ(q) Бај 1501: 13,
frana;keþhþ(q) Бај 1503: 13, Бај 1507: 18, bneta;kehx Бај 1510: 12, zapaþdþneþhþ(q) Бај 1481–
15121: 17, jminoveþhþ(q) Бај 1481–15124: 13, þvþieliþkþeeþhþ(q) Сул 1520–15663: 2,
fiþlþoriþnþehx Сул 1520–15666: 11.
Присуство овог наставка потврђује косовско-ресавску иновацију, која ову
дијалекатску зону од најранијих времена диференцира у односу на призренскојужноморавске говоре (уп. Ивић 1994: 223; Јовић 1968: 111; Јовић 1968/69: 426).
Наставак -ије(х) са ијекавским рефлексом јата потврђен је у писарским
канцеларијама султана Селима I и Сулејмана I:
þvþeseþlþieeþhþq Сул 1520–15663: 6 (уп. и многобројне примере без финалног х: ]
velikie gospodarx. i silnie c(a)r(x) i velikie amirx soltanx selim hanx Сел 1513: 1/2, ]
velikie goþsþpodar(q) i silnie c(a)r(x) i velikie amirx soþlþtanx seliþmþ%x&0 hanx Сел 1514:
1/2/3, velJkie goþsþpodarx i siþlþnJþeþ c(a)r(x) i velJkie amirx soltanx seliþmþ(x) hanx Сел 1516:
1/2, 2, ] velikie goþsþpodarx. i siþlþnie c(a)r(x) i velikie amirx soltaþnþ(x) seliþmþ(x) Сел
1517: 1/2, ] velikie goþsþpodarx i siþlþnie. c(a)r(x) i velikie amirx soltaþnþ(x) selimx hanx
Сел 1512–1520: 1/2, ] veliikiie0 caþrþ%q&0 ii siþlþniie0 goþsþpodaþrþ%q&0 ii velikiie0 aamiþrþ%q&0
sMþlþtaaþnþ(q)0 sMleiimaaþnþ%q&0 haaþnþ%q&0 Сул 1525: 1/2, ]a velikiee car(q) ii siþlþniee
goþsþpodar(q) ii þvþieliþkþeeþhþ(q) aaþmþirq sMltaþnþ(q) sMþlþeiþmþaan(q) haþnþ(q) velikiee Сул 1520–
15663: 1/2.
Да овакав наставак није одраз стварног дијалекатског ијекавизма сведоче и
примери са посредном екавском заменом (в. поглавље III. 1. т. 1.1.1.5.), као и чињеница да
усамљени облик припада уводној формули интитулације пошиљаоца, којој су били
својствени дужи облици који су доприносили стварању одређене ритмичности самога
текста писма58 (уп. Nakaš 2010: 306).
У усамљеном примеру MM viþ[þere;enniþhþ(q) mesecaa Сул 1520–15663: 13 препознаје се
употреба предлога у уз облик генитива у посесивном значењу (уп. Милорадовић 2003:
127), а оваква конструкције није непозната појединим говорима косовско-ресавског
„ [...] od samog osnivanja krajišničkih kancelarija dominiraju nastavci sa ijekavskim refleksom staroga
jata. Primjeri su vrlo brojni stoga što je leksika koja čini sastavni dio uvodne formule redovno u oblicima dativa, za
tituliranje primalaca, i genitiva, za predstavljanje pošiljalaca. Vrlo je moguće da su u govorima bili prisutni i
nastavci sa -i- umjesto -ije-, ali je oblik sa većim brojem slogova pogodovao pisarskim uzusima u svrhu
karakterističnog ritmiziranja teksta” (Nakaš 2010: 306).
58
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дијалекта (уп. Симић 1980: 50; Милорадовић 2003: 127). На сведочанство о косовскоресавском као могућем дијалекатском исходишту упућују и друге црте забележене у
поглављу II.1. т. 1.1.6.
Поред аналошког наставка -ех, у једном броју примера забележен је и наставак
сложене промене: zlatiþhþ%q& Мех 1468: 11, Мех 1468: 32, Мех 14682: 10, Мех 1480: 8, Мех
1480: 18, Мех 14801: 12, 13, Мех 14801: 15, 17, 20, 22, Мех 14802: 15; zlatiþhþ(q) Мех 14681:
10; benetx;kih%q& Мех 14792: 10, Мех 1480: 18, vi[ere;enIþhþ%q& Мех 14793: 63, zlatiþhþ%q& Бај
1481: 28, 29, 31, 32, Бај 1482: 10, Бај 1484: 9, Бај 14841: 8, 24, bw/iiþhþ%q& Бај 1481: 66/67,
bnetaþ;þkiþhþ(x) Сел 1513: 12, Сел 1514: 12, Сел 1516: 10, Сел 1517: 11, bnaþtþ%a&;kiþhþ%x& Сел
1512–1520: 11, bneta;kiþhþ(q) Сул 1520–15662: 10, mnogoþvþiþhþ(q) Сул 1520–15663: 6, zlatiþhþ(q)
Сул 1520–15665: 10.
Изузетак је једино пример vi[episani Мех 14793: 46, у коме изостаје изостаје
финално /х/.
Овде посебну пажњу завређују изоловани облици paarvaþ[þnaþhþ%q& Сул 1525: 11 и
zdravi]þhþ(q) Сул 1520–15663: 6. Како у досадашњим споменицима није позната појава
наставка -ах у ген. мн. придева, његове потврде у канцеларији султана Сулејмана I
условљенe су највероватније аналогијом према истом наставку који се јавља уз именицу
уз коју се потврђени облик реализује: paarvaþ[þnaþhþ%q& vremenaþhþ%q&59 Сул 1525: 11. Исти
наставак пак у примеру zdravi]þhþ(q) Сул 1520–15663: 6 не може се објаснити на исти
начин, а будући да му се и у суседству не налазе облици са оваквим наставком, и његова
појава је затамњена: mnogoþvþiþhþ(q) zdravi]þhþ(q) ii þvþeseþlþieeþhþq Сул 1520–15663: 6, па се
поуздан закључак у вези са овим примером не може извести.
У дат. мн. очекивани наставак -им у забележен је у писарским канцеларијама
султана Мехмеда II, Бајазита II и Сулејмана I. Због великог броја примера овде наводимо
по један из сваког забележеног писма:
mno{go}po;teniþmþ(q) Мур 1430: 2, pryMkra[ennimq Мур 1430: 3/4, malimx Мех
1453–1463: 5, mMdriþmþ%q& Мех 1466: 2, mnogwpoþ;þtenimx Мех 1468: 2, dþMþb%r&ovþ;þxkiþmþ%q&
Мех 14712: 3, dMbrovxþ;þkiþmþ%q& Мех 1479: 4, isto;niþmþ(q) Мех 14792: 1, iþsþto;xniþmþ(q)
Мех 14793: 1/2, dMbrovx%;&kim%q& Мех 1480: 2/3, veþrþnimx Мех 14801: 5, dobrovxþ;þkiþmþ%q&
Мех 14802: 3, dMbrovx;kiþmþ%q& Мех 14803: 3, dMbrovx;kiþmþ%q& Бај 1481: 25/26,
dMbrovq;kiþmþ%q& Бај 14811: 3, dMbrovxþ;þkiþmþ%q& Бај 14812: 3, Бај 1482: 3, Бај 14863: 5, Бај
59
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1488: 3/4, dMbrovaþ;þkiþþmþ%q& Бај 1481–1482: 4, dMbrovx;kiþmþ%q& Бај 1484: 3,
dMbrovqþ;þkiþmþ%q& Бај 14841: 2/3, dMbrovqþ;þkimq Бај 1487: 4, Бај 14891: 3, dMbrþoþvþaþ;þkiþmþ%q&
Бај 14881: 2/3, veþrþniþmþ%q& Бај 1489: 2, Бај 14892: 2, Бај 14893: 2, l}bimiþmþ%q& Бај 1481–
1482: 3, Бај 1488: 2, Бај 1489: 2, Бај 14892: 3, Бај 14893: 2, primoþrþskiþmþ(q) Бај 1497: 3,
Бај 14971: 2, Бај 1498: 2, Бај 14991: 3, Бај 14992: 2, Бај 1500: 2, Бај 1501: 3, Бај 15011:
2, Бај 1502: 2, Бај 1481–15121: 2, mnoziþmþ(q) Бај 1499: 3, Бај 1503: 4, Бај 1481–15124:
4, dobrova;ciþmþ(q) Бај 1510: 6, priþmþorþsþkiþmþ(q) Сул 1520–15665: 2, aaraþpþskim(q) Сул
1520–15665: 5, dMMbxrovxniþ;þkiiþmþ(q) Сул 1520–15666: 7.
Поред претходно напоменутог наставка, у писмима Портине канцеларије
забележен је у овом облику и аналошки наставак -ем из заменичко-придевске деклинације.
Наводимо по један пример:
mnoþgþ(o)plemeniteþmþ(q) Мур 1430: 2, prymMdrymq Мур 1430: 2, iþsþtoþ;þnjþmþ(q) Мех
1472: 2, Мех 1474: 2, Мех 14741: 2, zapaþdþnjþmþ(q) Мех 14751: 2, Мех 1476: 2,
isxtoþ;þneþmþ(q) Мех 1477: 2, Мех 14771: 2, dMbrwva;xcem(q) Мех 14772: 3/4, dMbrova;xcjmx
Мех 1478: 4, dþMþbrþoþva;cjþmþ(q) Мех 14781: 3/4, dMbrwva;cem(q) Мех 14782: 3,
dMbroþva;þcemx Мех 14783: 3/4, dMbrwva;xcemx Мех 14784: 3/4, dþMþbrþoþv;acjm(q) Мех 14785:
3/4, zapaþdþneþmþ%q& Мех 1479: 2, isto;neþmþ%q& Мех 14791: 1, dMbrwvx;qkemx Бај 14821: 4,
dMbrova;keþmþ%q& Бај 1483: 2, rwþmþaniskeþmþq Бај 14851: 2, dMbqrovx;xkjmx Бај 14852: 7,
dMbqrwvq;xkemq Бај 1486: 3, dMbqrwvx;qkeþmþq Бај 14861: 3, bnetq;qkeþmþq Бај 14862: 7,
mnozeþmþ%q& Бај 14863: 2, Бај 1487: 2, Бај 1507: 4, Бај 1481–15123: 4, mnozeþmþ(q) Бај 1492:
5, Бај 1493: 4, Бај 1495: 3, Бај 1496: 4, Бај 1481–15122: 5, dMbrwvaþ;þcem(q) Бај 14931: 6,
mnþoþzeþmþ(q) Бај 14951: 3/4, dþMþbrova;cem(q) Бај 14952: 4/5, dMbrwvxþ;þceþmþ(q) Бај 1497: 5,
Бај 1500: 6, dMbrovxþ;þceþmþ(q) Бај 14971: 4, Бај 1498: 6, Бај 1499: 5, Бај 14991: 6, Бај
1481–15121: 6, dMbrov;xceþmþ(q) Бај 14992: 4, Бај 1501: 6, Бај 15011: 6, Бај 1502: 5,
primorskemx Бај 1510: 3, prJmorskeþmþ%q& Бај 1507: 3, primorskeþmþ(q) Бај 1481–15123: 3,
dMbrovaþ;þceþmþ(q) Бај 1481–15124: 6, dMbrova;cemþqþ Бај 1481–1512: 4, mnozemq Сел 1513: 5,
Сел 1514: 5, mnozemx Сел 1516: 5, mnozeþmþ(x) Сел 1517: 5, Сел 1512–1520: 4,
po;tþeþneþmþ%q& Сул 1525: 14/15, po;þtþjþnþneþmþq Сул 1520–15663: 5, mþnþoþzþeeþmþx Сул 1520–
15661: 4, priþmþorþsþkeþmþx Сул 1520–1566: 3, mnozeþmþx Сул 1520–15664: 4.
Уопштавање овог наставка у придевској промени карактеристика је говора
косовско-ресавске

дијалекатске

зоне

(уп.

Ивић

2009:

65;

Јовић

1968:

111;

Пецо‒Милановић 1968: 341), а на овај дијалекатски простор упућују и друге забележене
језичке црте у овим писмима (в. одељак III.1. и III.2.).
Посебно је значајно издвојити примере knezM i vlaþsþtelwþmþ(q) dMbrwþvþ;cemi Мех
14713: 3/4 и vaaseþmþ%q&0 po;tþeþneþmþ%q&0 iizbraaþnþnemii Сул 1525: 14/15, у којима се може
препознати синкретизам дат. и инстр. мн. Инструментал се уместо датива среће и у XVI
веку, да би се од XVII века они потпуно изједначили (уп. Даничић 1874: 197).
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Поред наведених наставака, у оквиру посебне групе издвајају се писма из
писарских канцеларија Селима I и Сулејмана I, у којима се у дат. мн. бележи наставак са
ијекавском заменом јата. Наводимо све примере:
primorskiemx Сел 1513: 3, Сел 1514: 3, Сел 1512–1520: 2, rMmskiemx Сел 1513: 3,
Сел 1514: 4, karamanskiemx Сел 1513: 4, natolskiemx Сел 1513: 4, romanskiemx Сел 1513:
4, Сел 1514: 5, karamanskieþmþ(x) Сел 1514: 4, natoliþsþkieþmþ(x) Сел 1514: 4,
primorskieþmþ(x) Сел 1516: 3, Сел 1517: 3, rMmskieþmþ(x) Сел 1516: 3, karamaþnþskieþmþ(x) Сел
1516: 3/4, Сел 1517: 3, natoliþsþkiemx Сел 1516: 4, romanskieþmþ(x) Сел 1516: 4, perskiemx
Сел 1516: 4, rMþmþskiþemþ%x& Сел 1517: 3, natoliþsþkieþmþ(x) Сел 1517: 4, romaþnþskiem(x) Сел
1517: 4, p(e)rskieþmþ(x) Сел 1517: 4, aaraþbþskijþmþ(x) Сел 1517: 5, naimenovaþnþnieþmþ(x) Сел
1517: 13, natoliþsþkiemx Сел 1512–1520: 3, romaþnþskiemx Сел 1512–1520: 3/4, perskiemx
Сел 1512–1520: 3, aarapskieþmþ%x& Сел 1512–1520: 4, doþbþrova;kieþmþ(x) Сел 1512–1520: 6,
dMbrova;kijmq Сул 1517: 5, isto;nijmq Сул 1517: 4, zapadqnijmq Сул 1517: 4,
priimoþrþskiieþmþ%q& Сул 1525: 2/3, rþMþmskiieþmþ%q& Сул 1525: 3, kaaramaþnþskiiem%q& Сул
1525: 3, naatoliiþsþkiiem%q& Сул 1525: 3, romaaniiskiieþmþ%q& Сул 1525: 4, perskiieþmþ%q& Сул
1525: 4, primorskieþmþ(q) Сул 1520–15662: 2, natoliþsþkieþmþ(q) Сул 1520–15662: 2,
romaþnþskieþmþ(q) Сул 1520–15662: 3, peþrþskieþmþ(q) Сул 1520–15662: 3, aaraþpþskieþmþ(q) Сул
1520–15662: 3/4, doþbþrovaþ;þkieþmþ(q) Сул 1520–15662: 6, priþmþorþsþkiieemq Сул 1520–
15663: 2, þkþaramaþnþskiejþmþ(q) Сул 1520–15663: 3, þrþMþmsþkieem(q) Сул 1520–15663: 3,
naþtþoþlþiþsþkieem(q) Сул 1520–15663: 3, þrþoþmþanþiþiþsþkijjþmþ(q) Сул 1520–15663: 3,
peþrsþkieeþmþq Сул 1520–15663: 3/4, aaraþpþskieeþmþ(q) Сул 1520–15663: 4, vaviþlþenþsþkieeþmþ(q)
Сул 1520–15663: 4, primorþsþkieþmþx Сул 1520–15661: 2/3, rM(m)skieeþmþx Сул 1520–15661:
3, karamaþnþskieeþmþx Сул 1520–15661: 3, þnþatoþlþiskieeþmþx Сул 1520–15661: 3,
roþmþaniþsþkieeþmþq Сул 1520–15661: 4, Сул 1520–15666: 4, þpþerþsþkieeþmþx Сул 1520–15661:
4, Сул 1520–15665: 4, þrþMþsþkieeþmþ(q) Сул 1520–15665: 3, þkþaramaþnsþkiEþmþq Сул 1520–
15665: 3, þnþaþtþoþlþiþsþ(k)ieem(q) Сул 1520–15665: 3, þrþoþmþaniþsþkieeþmþq Сул 1520–15665: 3,
dMþbþroþvþniþ;þkieeþmþ(q) Сул 1520–15665: 8, priþmþorþsþkijjþmþx Сул 1520–15666: 3,
þMþrMmxþsþkjjþmþq Сул 1520–15666: 3, þkþaraþmþanþqþskieeþmþx Сул 1520–15666: 3/4,
þnþatoþlþiþsþkieeþmþx Сул 1520–15666: 4, þpþerþsþkieeþmþq Сул 1520–15666: 4, po;þtþeþnþnijjþmþq
Сул 1520–15666: 7.
О томе да овакав наставак није сведочанство и дијалекатског ијекавизма било је
речи у поглављу III.1. т. 1.1.4. и 1.1.5. Колико нам је познато, овај наставак се у
досадашњим истраживањима бележи једино у крајишничким канцеларијама (уп. Nakaš
2010: 306‒307) и, као и наставак -ијех у ген. мн., подразумевао је писарски узус са циљем
да се добије на ритмичности самога текста документа (уп. Nakaš 2010: 306).
У акуз. мн. придева м. р. највише је заступљен очекивани наставак -е: zlate dMkate
Мех 1458: 12; vi[episaþnþne dMkate Мех 14771: 14, vi[ereþ;þie dMkate Мех 14771: 18; verovaþnþnj
poklisare Мех 14781: 6; veþrþne poklisare Мех 14803: 5; verMvane l}þdþi Бај 14861: 12, isþtþe dele Бај
14861: 26; beneta;ke Бај 1493: 13; dþMþbrþoþva;ske knezþJþ Бај 1495: 19/20; verne poklþJþsare Бај 1496: 6;
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dobre Бај 14971: 14; dobre Бај 1498: 11; prave i istiþnþne glasove Бај 1481–15121: 12; vi[ere;eþnþnie
poþkþlisare Сел 1516: 10.
Наставак у духу српског народног језика бележи се и у једином примеру акуз. мн.
с. р.: mþjþsta srebrxna Мех 14682: 8.
У двама примерима za maleþhþ%q& i veliceþhþ%q& Мех 14801: 6/7, у акуз. мн. м. р.
посведочен је генитивни наставак -ех. Овакав наставак у акуз. мн. придева м. р. забележен
је у поимениченом придеву у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 190).
У једном примеру пак на месту акуз. мн. срећемо облик ном. мн., што је
највероватније резултат аналитичких тенденција у којима облик номинатива има функцију
зависног падежа: EsM poslali vþsþoiþhþ(q) veþrþni0 i poþ;þteni0 vlaþsþtele Бај 1481: 7, а оваква
аналитичка тенденција и данас је карактеристика говора призренско-тимочке дијалекатске
зоне (уп. Ивић 2001: 149).
Искључиво наставак -е потврђен је и у облицима ж. р. придева одређеног вида:
velike Мур 1430: 27, pMtne Мех 1463: 15, dobre Мех 1474: 26, Мех 14785: 10, Бај 14952: 11, Бај
1492: 19, Бај 1481–1512: 15, latiþnþske Бај 14893: 13, verne Бај 1493: 8, dwbre Бај 14952: 10, prave
Бај 14952: 16, soþlþske Бај 14992: 16, Бај 14992: 26, slaniþ;þke Бај 14992: 18, gotove Бај 15011: 22.
Облици инстр. мн. нису потврђени ни у једној од канцеларија.
У четирма забележеним примерима облика лок. мн. потврђен је искључиво
заменички наставак -ех: veþreþneþhþ(q) Бај 14951: 13, drMzeþhþ(q) Бај 1498: 12, em{in}oveþhþ(q) Бај
1481–15124: 10, verqnjþhþq Сул 1520–15666: 13. Овакав наставак у лок. мн. придева м. р.
забележен је у досадашњим истраживањима у трима примерима у Закону о рудницима (уп.
Јовић 1968/69: 427), а бележи се и у изолованим облицима придева м. и с. р. у
Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011: 190‒191). Наставак -ех у лок. мн. м.
р. може представљати чување трагова некадашње тврде промене придева неодређеног
вида (уп. Николић 2002: 154), што је мање вероватно, будући да је у писмима Портине
канцеларије заблежена обличка једнакост ген. и лок. мн. у именичкој парадигми (в.
поглавље III.2. т. 1.1.6.), па је овакав наставак у промени придева највероватније настао по
угледу на структурну иновацију у промени именица. Усвајање наставка -ех, поред осталих
забележених црта у овим писмима (в. поглавље III.1. т. 1.1.6.), упућује на косовскоресавски терен као њихово дијалекатско исходиште, а додатне потврде у вези са оваквом
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претпоставком показује нам и савремена дијалекатска ситуација на овом простору (Ивић
2006: 63, Пецо‒Милановић 1968: 329).
4. БРОЈЕВИ
4.1. ОСНОВНИ

БРОЈЕВИ.

У писмима Портине канцеларије бројем потврда, како је и

очекивано, преовлађује превојни ступањ једьн- у духу народног језика: (а) ном. јд. м. р.:
Edaþnþ(q) Мех 1477: 11; (б) ном. јд. ж. р.: jdna Мех 1474: 17; (в) ген. јд. м. р.: Eþtþnoga Мех
14801: 36; (г) акуз. јд. м. р.: Eþdþnoga Бaј 1481–1482: 12; (д) акуз. јд. ж. р.: EþtþnM Мех 14801:
23/24; (ђ) аку. јд. с. р.: Eþdþqno Бaј 14862: 9, eþdþno Сул 1520–15664: 14 (е) лок. јд. м. р.:
Eþdþqneþmþq Бaј 14861: 30, Eþdþneþmþ%q& Бaј 14893: 12.
Посебан коментар овде захтевају облици Eþdþqneþmþq Бaј 14861: 30 и Eþdþneþmþ%q& Бaј
14893: 12, у којима се бележи наставак палаталне промене који представља маркантно
обележје говора косовско-ресавске дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 137), на коју упућују
и остале црте забележене у овим писмима в. поглавље III.1. т. 1.1.6., као и т. 1.1., 2.2.2.2.
овог поглавља.
Превојни ступањ једин- у духу српскословенског облика јавља се само у
изолованим примеру ediþnþ(q) Бaј 1497: 14x2.
О промени броја два већ је било речи у т. 1.12. овог поглавља.
Од осталих бројева прве десетице бележе се само tri dMbroþvþ;anina Бaј 1481: 44 и
wneJ ;eþtþirJ stvarJ Бaј 1495: 15.
Потврда бројева од друге десетице и више веома је много, а условљене су
садржајима писама у којима се веома често наводи одређена количина својеврсних добара.
Овде ћемо, илустрације ради, навести само по један пример за сваку десетицу, јер су у
питању устаљене конструкције: za ednx na desete Мех 1474: 19/20, trideseþtþ(q)0 i deveþtþ(q) Бај
1481–15124: 11/12, ;etþrþqdeseþtþ(q)0 i sedaþmþ(q)0 Бај 1495: 17, peþtþ%q& na deseþtþ%q& Бај 1481: 27,
sedaþmþdeseþtþ%q& Бај 14841: 8, sedmxdesetx Мех 14713: 15, 17, deveþtþdeseþtþ(q) Бај 1492: 15, 18.
Бројеви од сто па навише јављају се у очекиваним облицима. Овде опет, због веома
великог броја потврда, наводимо само по један пример: þsþtw dMkaþtþ(a) zlatjþhþ(q)0 Мех 1474:
12, trista dMkaþtþ(a) Мех 1476: 19, dve ste i peþtþ(q) deseþtþ(q) dMkatx Мех 1476: 23/27, pet%q&
þsþtotiþnþ%q& Бај 1481: 22/23, peþtþ%q& saþtþ%q& dMkaþtþ%q& Бај 1481: 29, þsþto aþsþpri Бај 1481: 40, peþtþ(q)
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saþtþ(q) Бај 1492: 12, wsaþmþ(q) sat(q) i deveþtþ(q)deset(q) Бај 1493: 14/15, [e%s&þtþ%q& þsþtotiþnþ%q&
dMkaþtþ%q&0 Мех 14793: 80/81.
Посебно издвајамо пример dve ste i peþtþ(q) deseþtþ(q) dMkatx Мех 1476: 23/27, у коме се
препознаје конгруенција броја сто, што није карактеристично за народни језик (уп. и
Јерковић 1983: 181). Облик dvy ste карактеристичан је и за призренско-тимочке говоре (уп.
Белић 1962: 185).
Како је у писмима Портине канцеларије забележен велики број конструкција са
именицом тисућа, а будући да је о овој именици говорено и у поглављу III.1. т. 2.2.1.1.,
као и у т. 1.7.2. и 1.11. овог поглавља, овде за облике бројева хиљада наводимо само
примере са грецизмом: hiþlþ]dM0 i [eþsþ(tq) (s)totiþnþ(q)0 drþvþeniþcþ(q) dve hili]de Мех 1468: 15,
devjþtþ(q) hiþlþ]adx dMkatx Мех 14713: 10, deveþtþ(q) hiþlþ]þdþ(q) Мех 1474: 8, wsaþmþ(q) na desete
hiþlþ]da Мех 14771: 9, pjþrþpjþrþ(q) Бај 14811: 7, k+j hilxada Бај 14821: 21, k+ hJlaþdþq Бај 1485: 20,
dva na deste0 hil]þdþa Бај 1503: 12, 0v#I0 hil]da0 Бај 1507: 18, dvadeseþtþ(q)0 i dve0 hilade0 i deveþtþ(q)
stotina. i trideseþtþ(q)0 i deveþtþ(q) aspri0 Бај 1481–15124: 11/12.
Грецизам хиљада се у писмима Портине канцеларије први пут бележи у документу
из писарске канцеларије султана Мехмеда II из 1468. године. Како показују досадашња
истраживања српских средњовековних споменика, овај грецизам није потврђен.
4.2. РЕДНИ БРОЈЕВИ. За редни број први у писмима Портине канцеларије забележени
су следећи облици: (а) ном. јд. м. р.: pþrþxvi Бај 1481: 63, prvi Мех 14783: 16, Бај 1495: 6,
prxvi Бај 1503: 25; (б) ном. јд. с. р.: prxvo Мех 1468: 6, Бај 1501: 20, prxvw Мех 14713: 15; (в)
ген. јд. м. р.: pxrvoga Бај 1503: 11; (г) дат. јд. м. р.: pþrþqveþmþ(q) Мех 14711: 8; (д) акуз. јд. ж. р.:
prvM Мех 14801: 9, prvþMþ Бај 14992: 24; (ђ) лок. јд. м. р.: pþrþxvem%q& Мех 14801: 19, pþrþxveþmþ%q&
Бај 1481: 62, (е) лок. јд. ж. р.: prxvoi Бај 14992: 22; (ж) ген. мн. м. р.: pþrþqveþhþ%q& Бај 1487: 15;
(з) ген. мн. с. р.: pxþrþviþhþ%q& Бај 1481: 11; (и) инстр. мн. м. р.: prxvemi Мех 1476: 28.
Овде посебан коментар захтевају облици pþrþqveþmþ(q) Мех 14711: 8 (дат. јд. м. р.) и
pþrþxvem%q& Мех 14801: 19, pþrþxveþmþ%q& Бај 1481: 62 (лок. јд. м. р.), у којима се препознаје
наставак непалаталне промене карактеристичан за говоре косовско-ресавске дијалекатске
зоне (уп. Ивић 2001: 137; Пецо‒Милановић 1968: 335; Јовић 1968/69: 426; Симић 1972:
355‒356; Букумирић 2003: 229‒230), а на овај дијалекатски простор могу упутити и друге
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црте из ових писама дате у поглављу III.1. т. 1.1.6., као и у т. 1.1., 1.1.6., 1.5.2. и 3.2.4. овог
поглавља.
Неопходно је издвојити и аналитичке конструкције: do prqvi danq Мех 1465: 10/11 и
do pþrþxvi dxþnþ(q) Мех 1479: 14, у којима се препознаје употреба ОП уз генитивни предлог
од.
Наставак -еми у инстр. мн. м. р. може упутити на „тенденцију сличну косовскоресавском дијалекту у којој је уопштено -ема” (Јовић 1968/69: 427). Овакав наставак
бележи се у усамљеном примеру и у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011:
190).
И код редног броја други, како је и очекивано, забележени су само облици у духу
народног језика: (а) ном. јд. м. р.: drMgi Мех 1476: 31; (б) ном. јд. с. р.: drþMþgo Мех 1459: 10,
drMgo Мех 14713: 17; (в) ген. јд. м. р.: drMgwga Мех 14793: 67; (г) ген. јд. ж. р.: drMge Бај 1507:
12, Бај drþMþge 1481–1512: 12, (д) акуз. јд. м. р.: drMgi Бај 1481: 63, drMgwga Бај 1481: 47; (ђ)
акуз. јд. с. р.: drMgw Мех 14792: 9, drMgo Бај 1485: 16; (е) акуз. јд. ж. р.: drMgM Мех 1472: 17;
(ж) лок. јд. с. р.: drMgwþmþ%q& Мех 14802: 11; (з) ген. мн. м. р.: drMziþhþ(q) Бај 14992: 34.
Остале потврде редних бројева везане су само за усамене примере: (а) ном. јд. м. р.:
wsmo na desetþJþ d(a)nx Бај 1496: 12/13; (б) ном. јд. с. р.: ;etiri sta0 i sedaþmþdeset%q&0 i deveto Мех
1479: 15/16, tisMk] i ;etiri þsþta i osxþmþ%q&deseto Мех 1480: 23/24, osaþmþdeseþtþ%q& ;eþtþvþrþxto Бај
1484: 12/13, (в) ген. јд. м. р.: ;eþtþvrxtoga Бај 1499: 12; (г) ген. јд. ж. р.: deveþtþ(q) cxþtþ(q) i
terþtþee godine Бај 1499: 10; (д) акуз. јд. м. р.: ;etrideseti Бај 1496: 10, 11, wþsþmi Бај 1503: 18; (ђ)
акуз. јд. с. р.: sedmxdeseþtþ(q) i [eþsþto Мех 14751: 12/13, deveto Бај 1503: 9, wsaþmþ(q) saþtþ(q) i
deveþtþdeseþtþ(q) i seþdþmo Бај 1492: 15/16, tisMk} i ;etiri sta i deveþtþdeseþtþ(q) i treþtþj Бај 1492:
17/18, ;etirþJþ sta i devet(q)deset(q) i trete Бај 1493: 16/17, wsaþmþ(q) saþtþ(q)0 i devedeþsetþ(q) i tþrþete
Бај 1495: 5/6.
5. ГЛАГОЛИ
5.1. ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
5.1.1. ПРЕЗЕНТ АТЕМАТСКИХ ГЛАГОЛА. У 1. л. јд. забележени су облици глагола дати
и имати: davamx Мех 14772: 7, Мех 1478: 7, Мех 14782: 5, Мех 14783: 5, Мех 14785: 5,
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davaþmþ%q& Мех 14801: 2, Бај 14931: 6, davaþmþ(q) Бај 1510: 7, daavaaþmþ%q& Сул 1525: 9, ne imamq
Мур 1430: 12/13, imaþmþ(q) Бај 14931: 7.
Највећи број потврда за категорију 3 л. јд. през. атематских глагола забележен је у
облицима гл. јесмь. Иако је у поглављу II. 1. т. 3.1.3. дат целокупан списак ових
енклитичких облика, овде наводимо само оне који се јављају искључиво у функцији
презента, а не као делови за грађење сложених гл. облика:
E Мур 1430: 7, 28, Мур 14301: 34, 42, Мех 1458: 6, Мех 1459: 6, Мех 1463: 17,
Мех 1465: 8, Мех 1466: 6, 10, Мех 1468: 14, 17, Мех 1463: 6, Мех 14682: 12, Мех
1471: 7, Мех 14711: 16, Мех 14712: 5, 12, Мех 1475: 6, Мех 1476: 6, Мех 14761: 7, 9,
Мех 14761: 17, Мех 1477: 6, 9, Мех 14791: 5, Мех 14792: 6, Мех 14793: 6, 43, Мех
1480: 19, Мех 1480: 21, Мех 14801: 31, Мех 14802: 5, Мех 14803: 11, 18, Бај 1481: 16,
21, 41, 46, 61, Бај 14811: 4, 11, Бај 14812: 5, 15, 21, Бај 1481–1482: 5, 22, Бај 1482: 5,
Бај 1484: 4, Бај 14841: 3, 16, 23, 28, Бај 14851: 8, Бај 14863: 6, Бај 1487: 5, Бај 1488: 4,
6, Бај 14881: 3, Бај 1489: 4, 7, 14, Бај 14891: 4, Бај 14891: 8, Бај 14892: 5, Бај 14893: 9,
Бај 1485: 14, 16, Бај 1493: 5, Бај 1495: 5, Бај 14951: 14, 15, Бај 14952: 5, 13, Бај 1497:
7, Бај 14971: 6, Бај 1498: 18, Бај 14992: 5, 9, 22, Бај 1503: 6, 11, Бај 1481–15123: 8, 14,
Бај 1481–15124: 8, Бај 1481–1512: 5, 7, 20x2, Сел 1513: 8, Сел 1514: 9, Сел 1516: 7,
Сел 1517: 8, Сел 1512–1520: 8, Сул 1520–1566: 7, Сул 1520–15664: 8, þEþ Мех 1468:
26, 34, Мех 14682: 14, Бај 1507: 8, j Мех 1469: 13, Мех 1474: 6, 7, 15, Мех 1479: 6,
Сул 1517: 3, e СMур 1430: 23, Мех 1474: 20, Мех 14741: 6, Мех 14784: 9, Бај 14821:
21, Бај 14931: 15, Бај 1493: 7, 12, Бај 1498: 7x2, 12, Бај 1499: 6, Бај 14991: 8, Бај 1500:
12, Бај 1501: 8, Бај 15011: 7, 8, 11, 17, Бај 1502: 7, 16, j Бај 1492: 8, Бај 1481–15121: 7,
13, 14, Бај 1481–15122: 8, 15, F Мех 14761: 12, þeþ Мех 14784: 12, ee Сул 1520–15665: 9.
Одрични облици овог глагола бележе се у усамљеним примерима: nee Мур 1430: 8,
nj Мех 14682: 14, 3, niE Мех 1468: 25x2, Бај 14861: 31, 34, 35, nee Бај 14931: 16, о којима смо
већ говорили у поглављу III.1. т. 1.2. и 1.5.2.
Поред горенаведених, јављају се и српскословенски облици: Estq Мур 1430: 19, jstx
Мех 14751: 6, Eþsþtq Бај 14892: 11, estx Бај 1499: 15, Бај 1481–1512: 16, esþtþ(q) Бај 1507: 9, 17,
jjþstþq Сул 1520–15663: 7, esþtþ%q& Сул 1525: 10, esþtþq Сул 1520–15663: 7, eesþtþx Сул 1520–
15661: 7, Сул 1520–15666: 8, eeþstþx Сул 1520–15666: 10, es[tx] Сул 1520–1566: 11/12, с
напоменом да су примери овога типа најфреквентнији у писарској канцеларији султана
Суејмана I.
Пример jjte Сул 1520–15665: 16 највероватније представља писарску грешку, које
канцеларији султана Сулејмана I нису стране, будући да се у документима која припадају
овој канцеларији уочава низ примера који нису у складу са системом српскога језика и
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вероватно настају као последица писареве билингвалности, односно непосредног утицаја
система матерњег језика. Овде је пак највероватније само реч о испуштању графеме.
Потврда других атематских глагола веома је мало: dava Мех 1463: 7, dade Мех 14803:
25, Мех 14801: 37, iþmaþ Мех 14681: 4, Мех 14772: 4, imþaþ Мех 14682: 4, Мех 14803: 3, ima
СMур 1431: 6, Мех 14682: 11, Мех 1475: 8, 10, Мех 1476: 30, Бај 1510: 14, 15, а
српскословенски наставак јавља се у примерима se predaþsþtx Бај 1481: 51 и imaþtþ%q& Бај
14812: 15/16.
У 1. л. мн. потврђени су облици са наставком у духу народног језика: davaþmoþ Мех
1468: 28, davamþoþ Мех 14781: 5, davamo Мех 14803: 4, Бај 14861: 4, davaþmþo Бај 14851: 2, Бај
1486: 3, daþvþamo Бај 14852: 4, Бај 14862: 5, daEmþoþ Бај 14893: 15/16, imamo СMур 1430: 10, ne
imamþoþ Бај 1495: 24, imaþmþ(q) Бај 14952: 16, eþsþmþoþ Бај 1499: 12.
У категорији 2. л. мн. преовлађује наставак -те. Највише је потврда глагола дати и
оних који су од њега изведени:
prydadeþtþ%e& Мех 14682: 17, date Мех 1471: 10, Мех 14741: 14, Мех 1478: 25, Бај
14851: 11, davaþteþ Мех 14711: 10, datj Мех 1472: 24, Бај 14852: 19, prjdate Мех 1474:
22/23, datþeþ Мех 14761: 14, Бај 14861: 40, daþteþ Мех 1478: 17, date Бај 14851: 11, izqdatj
Бај 14851: 19, daþtþj Бај 14852: 18, prydadete Бај 14841: 13, pþrþedate Бај 14852: 20, d%a&þtþe
Бај 14861: 44, preþdþate Бај 14862: 11, preþdþatj Бај 14862: 12, predadete Бај 1487: 18,
predadeþtþ%e& Бај 14892: 23, davaþteþ Мех 14711: 10, se dade Мех 14803: 25, Бај 14811: 10, Бај
1482: 18, davate Бај 14952: 19.
Овде треба издвојити примере daþsþte Мех 14712: 28, daste Бај 1487: 11 и predaþsþte Бај
14893: 22 у духу српскословенског језика.
Одређен број потврда бележи се и за глагол имати: imate СMур 1430: 8, Мех 1474:
25/26, Мех 14782: 4, Мех 14802: 11, Бај 14861: 42, 43, Бај 1489: 16, Бај 1493: 6/7, Бај 14951:
5, Бај 14952: 5, Бај 14992: 39, imatj Мех 14781: 4, Мех 14783: 4, imaþteþ Мех 14785: 4, imaþtþ%e&
Бај 14881: 8, þJþþmatþ%e& Бај 14931: 4/5, док се од глагола јесмь јављају само енклитички
облици: þsþtj Мех 1472: 20, Мех 14793: 29, 40, þsþte Мех 1480: 14, Бај 1481–15123: 19, s%t&e Бај
14861: 38, ste Мех 1466: 12, 14, 15, Мех 1476: 16, Мех 14791: 15, Бај 1498: 16, Бај 15011: 26,
Бај 1481–1512: 7, 19, уз примере neste Бај 14851: 20.
У 3. л. мн. највише је потврда глагола јесмь у духу народног језика: EsM СMур
14301: 13, su Мех 1458: 14, Мех 1459: 14, sM Мех 1430: 11, 13, Мех 1468: 22, 34, 30, Мех
14682: 8, Мех 1472: 10, Мех 14741: 11, 19, Мех 1477: 15, Мех 14784: 17, Мех 14802: 13, Бај
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14971: 10, 16, Сул 1517: 13, sþMþ Мех 14741: 17, Бај 1486: 7, Бај 14931: 8, þsMþ Сул 1517: 9, nEsM
Мех 14712: 13, nesþMþ Мех 14784: 16, nþJþsþMþ Бај 1495: 24.
У трима примерима присутан је наставак у духу српскословенског: EsMþtþ%q& Бај
1481: 4, eesMþtþq Сул 1520–15666: 15, eesMtx Сул 1520–15666: 15.
За глагол имати у највећем броју примера у овој категорији бележи се
српскословенска форма: ima}þtþ%q& Мех 14801: 7, imþaþ}þtþ%q& Мех 14801: 9/10, ima}þtþ%q& Мех
14801: 11, изузев у облику ima} Бај 1486: 7, док се код атематског гл. дати
српскословенски облик јавља само у усамљеном примеру dava}t%q& Бај 1481: 30, а остали
потврђени облици у духу су народног језика: da} Мех 14801: 14, Мех 14801: 36, predadM Бај
14863: 17, proþdþ(a)dM Мех 1463: 16, prodava} Бај 14992: 15.
5.1.2. ПРЕЗЕНТ ТЕМАТСКИХ ГЛАГОЛА
5.1.2.1. ПРВО

ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ.

Иако у овој категорији није потврђен велики број

потврда, у малом броју забележених примера преовлађује аналошки наставак -м, добијен
по угледу на атематске глаголе: znamq Мех 1430: 24, zapovedamx Мех 1469: 3, zapovedamx Мех
14802: 12, M;iniþmþ%q& Бај 1481: 16, zaþhþval]þmþ(q) Бај 1481–15121: 12, znaþmþ(q) Бај 1481–1512:
15, zapovijdamq Сул 1517: 15, 18, zapoveþdþamq Сул 1520–1566: 18.
Стари наставак -у бележи се само у примерима: ;MdM СMур 1430: 11, hranM СMур
1430: 24/25, ryku Мех 1458: 13, govorM Мех 1466: 10, 16, и pi[M Бај 14862: 3.
5.1.2.2. ДРУГО ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ. У двама писмима потврђени су облици са наставком у
духу народног језика: nasiti[ Бај 14992: 20 и þzþnaþ[þq Сул 1520–15665: 16, док посебан
коментар захтева хибридизована форма zxnaþ[þqteþtþq Сул 1520–15666: 21 из писарске
канцеларије султана Сулејмана I, што свакако не припада систему српскога језика.
5.1.2.3. ТРЕЋЕ

ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ.

У највећем броју потврђених примера у овој

категорији, како је и очекивано, среће се наставак у духу народног језика. Овде,
илустрације ради, наводимо само по један пример из сваког писма:
zove Мех 1431: 11, smie СMур 14301: 19, 32/33, MznaþEþ СMур 1431: 7, primþiþ
Мех 1458: 5, Mmno/i Мех 1453–1463: 23, znaE Мех 1465: 4, Мех 14681: 5, sqtvori Мех
1466: 6, gwþvþ(w)rJ Мех 1468: 16, gwþvþ(w)ri Мех 14682: 7, þveþseþliþ Мех 14681: 15, verMe
Мех 1469: 17, zapwvþeþda Мех 1471: 8/9, {vra}ti Мех 14712: 25/26, priþmJþ Мех 14713: 4,
posjj Мех 1472: 26, dohodi Мех 1474: 9, 11, govori Мех 14741: 9, pþrþimi Мех 1475: 5,
stane Мех 1476: 10, dwþiþde Мех 14761: 7, sedi Мех 1477: 14, govori Мех 14771: 8, kMþpiþ
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Мех 14772: 13, dogj Мех 1478: 7, prege Мех 14782: 19, stavi Мех 14783: 14, razþMþme Мех
856: 10, gryde Мех 1479: 14, zabavi Мех 14791: 15, trebME Мех 14792: 19, donese Мех
14793: 8, Бај 1488: 6, po;inE Мех 1480: 10, i{e Мех 14801: 23, Mtxvþrþxdi Мех 14802:
15/16, bMde Мех 14803: 27, pomene Бај 1481: 6, zapoveda Бај 14812: 21, Бај 14821: 10, Бај
14851: 12, Бај 14881: 15, 20, Бај 1497: 14, Бај 15011: 14, prege Бај 1481–1482: 8, Бај
14892: 5, vidi Мех 1469: 15, Бај 1481–1482: 12, Бај 14881: 15, proceni Бај 1481–1482:
13, grede Бај 1482: 15, Бај 1484: 11, Бај 1492: 15, Бај 1493: 14, Бај 1500: 15, zapoveþdþa
Бај 1486: 9, zna Бај 14863: 19, Бај 1488: 14, sme Бај 14821: 16, ide Бај 1483: 8, sxvþrþx[ME
Бај 1484: 12, govoþrþi Бај 14852: 5, Бај 14861: 6, trebME Бај 14862: 9/10, Mzme Бај 1487: 7,
doge Бај 1488: 4, Бај 14881: 3, Бај 14891: 4, sMdi Бај 1489: 8, mþoþ/e Бај 1489: 13, primi Бај
1492: 7, plati Бај 14931: 11, gwvþoþrþJþ Бај 14931: 7, se proþdþa Бај 1485: 13, se zwþveþ Бај
1495: 8/9, dþoJþge Бај 14951: 9, ;þMþe Бај 14952: 7, pþJþ[e Бај 1496: 8, primi Бај 1497: 6, Бај
1501: 7, pi[e Бај 14971: 8, poi{e Бај 1498: 16, primJ Бај 14991: 7, kazME Бај 14992: 5,
kazMe Бај 1502: 8, znaE Бај 1503: 24, verMe Бај 1481–15121: 14, donese Бај 1481–15122: 15,
primi Бај 1481–15124: 7, primi Бај 1481–1512: 5, promijni Сул 1517: 8, povrati Сул
1520–15664: 13, zna Сул 1520–15664: 15.
Насупот

претходно

наведеним,

у

једном

броју

потврда

бележи

се

и

српскословенски наставак у овој категорији:
Mzmeþtqþ СMур 1431: 9, veseliþtqþ СMур 1431: 16, {na}geþtþ%q& Мех 14712: 24,
vratiþtþ%q& Мех 14712: 27, poginMtx Мех 14793: 82, M;iniþtþ%q& Бај 1481: 49, 56, izgMbiþtþ%q&
Бај 1481: 49, Mzmeþtþ%q& Бај 1481: 51, M;iniþtþ%q& Бај 1481: 56, trebMEþtþ%q& Бај 14811: 12/13,
primiþtþ%q& Бај 14812: 4, pomþiþneþtþ%q& Бај 14812: 22, proceniþtþ%q& Бај 1481–1482: 20,
pwþ[þleþtþ%q& Бај 1481–1482: 21, primiþtþ%q& Бај 1482: 4, trebMEþdþ%q& Бај 14863: 11/12,
zoveþtþ%q& Бај 14863: 15, trebMEþtþ%q& Бај 1487: 9/10, 15, prideþtþ%q& Бај 1487: 10, Mzmeþtþ%q& Бај
1487: 13, pi[eþtþ%q& Мех 1480: 3, pi[eþtþ(q) Бај 1498: 4, Бај 1499: 4, Бај 14991: 5, Бај
14992: 3, Бај 1500: 4, Бај 1501: 5, Бај 15011: 4, Бај 1502: 4, Бај 1503: 4, Бај 1481–
15121: 4, Бај 1481–15123: 5, Бај 1481–15124: 5, prideþtþ(q) Бај 1498: 10, naideþtþ(q) Бај
1498: 13, bMdeþtþ%q& Бај 1498: 15, vxzmeþtþ(q) Бај 14991: 18, te;eþtþ(q) Бај 14992: 11,
bMdeþtþ(q) Бај 14992: 40, 41, poka/etþxþ Бај 1503: 23, pi[etx Бај 1510: 4/5, pi[eþtþ%q& Бај
1507: 5, primiþtþ(q) Бај 1507: 7, primitx Бај 1481–15122: 7, prJmiþtþ(q) Бај 1481–15123: 7,
trybMeþtþ(q) Бај 1481–15123: 16, pi[etq Бај 1481–1512: 3, bivaþtþ(q) Бај 1481–1512: 26,
Сел 1513: 5, Сел 1514: 6, Сел 1516: 5, Сел 1517: 5, Сул 1520–15662: 5, pi[etx Сел
1512–1520: 5, doneseþtþ%q& Мех 14801: 18, poþ;þmeþtþ%q& Мех 14801: 21, piþ[þetq Сул 1520–
15663: 5, pozqnaejþtþq Сул 1520–15663: 18, bMdeþtþq Сул 1520–15663: 19, piþ[þeþtþx Сул
1520–15661: 5, Сул 1520–15665: 6, piþ[þetq Сул 1520–1566: 5, piþ[þet%q& Сул 1520–
15664: 5, primiþtþ(q) Сул 1520–15664: 7, prideþtþ%q& Сул 1520–15664: 7, pi[jtq Бај 14971:
3, Сул 1520–15666: 6.
5.1.2.4. ПРВО

ЛИЦЕ МНОЖИНЕ.

У овој категорији доследно се бележи наставак -мо:

M;inimo Мур 1430: 9, vidimo Мур 1430: 23, Мур 14301: 37, verMEmo Бај 1481: 68, 69,
iþsþpovedMEmþoþ Бај 1481: 68, pi[emo Бај 14811: 2, Бај 14881: 1, pwþ[þlemþoþ Бај 1481–1482: 11,
pi[eþmþw Бај 14851: 2, pJ[jþmþo Бај 14852: 2, posilaþmþo Бај 14852: 3, pJ[emw Бај 14861: 1/2,
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pwsilamw Бај 14861: 3, znamo Бај 14862: 15, pi[emo Бај 1487: 3, pi[emþoþ Бај 1481–1482: 2, Бај
1484: 2, Бај 14841: 2, Бај 1488: 2, Бај 14863: 3, Бај 1489: 2, Бај 14891: 2, Бај 14892: 2, Бај
14893: 2, 15, Mzdaþmoþ Бај 14951: 13, posilamo Бај 1481–1512: 4, dovoþdþimo Бај 1481–1512: 13,
pralamo Бај 1481–1512: 13.
Укрштање глагола IV и V Белићеве врсте очитује се у примеру iþsþpovedMEmþoþ Бај
1481: 68, што је највероватније настало аналогијом према форми verMEmo Бај 1481: 68, 69.
5.1.2.5. ДРУГО ЛИЦЕ МНОЖИНЕ. У овој категорији јавља веома велики број примера у
којима је доследно заступљен наставак -те:
zigete Мех 1430: 13/14, verMEte Мех 1431: 11, znate Мех 1430: 25, Мех 1459: 8,
Мех 14741: 10, Бај 1481–1482: 18, Бај 1497: 13, vrat{i}te Мех 1453–1463: 20, vratite
Мех 1453–1463: 29, gledate Мех 1453–1463: 29; mo/eþteþ Мех 1466: 16, priþmþ(i)te Мех
14682: 5, viþdþ%i&te Мех 14682: 5, se sxstanet(e) Мех 14682: 16, vidite Мех 14682: 19,
prepadneþtþ%e& Мех 14682: 19, pwo[leþtþ(e) Мех 1471: 9, pMþsþtitj Мех 1472: 15, M;inite Мех
14761: 18/19, vidite Мех 1477: 19, zamM;itj Мех 1477: 24, prjstMpitj Мех 1477: 25,
vidJte Мех 14771: 16, izxnagete Мех 14771: 17, primate Мех 14772: 6, Мех 1478: 5,
preslM[ate Мех 1478: 24, primitj Мех 14784: 5, pi[jtj Мех 14784: 7, prjslþMþ[ate Мех
14784: 17, po[þlþete Мех 14784: 18, prJmite Мех 14785: 5, preslþMþ[ate Мех 14785: 19/20,
obretete Мех 14791: 13/14, obryteþtþ%e& Мех 14792: 15/16, preþsþtMpite Мех 14792: 20,
sxvþrþx[ite Мех 14792: 22, obreteþtþ%e& Мех 14793: 27, Mshoketj Мех 14793: 41, þsþkMpite Мех
14793: 52, poþ[þlete Мех 14793: 52, obreteþtþ%e& Мех 14793: 57, M%s&hote Мех 14793: 62,
Mpaþtþneþtþ%e& Мех 14801: 28, ]viþtþ%e& Мех 14801: 28, sxþtþvoriþtþ%e& Мех 14801: 28/29,
pedeþbþsaþtþ%e& Мех 14801: 31, tþrþx/MEþtþ%e& Мех 14801: 32, poþ[þlete Мех 14802: 14, Бај
14971: 16, 18, dþrþx/iþteþ Мех 14803: 16, poþ[þlete Бај 14811: 15/16, trebMEþtþ%e& Бај 14811:
12/13, wþtþmagate Бај 14812: 18, pomagate Бај 14812: 18/19, podobaEþtþ%e& Бај 14812: 19,
Msq;MEþtþ%e& Бај 14812: 24, Mlezete Бај 1481–1482: 16, sqvþrþq[etþeþ Бај 1481–1482: 16,
priþmþte Бај 14821: 4, prJmite Бај 14821: 10/11, mislite Бај 14821: 27, donþeþsete Бај 14841:
12/13, dogeþtþ%e& Бај 14841: 22, trebMEþtþ%e& Бај 14841: 22, poþ[þlete Бај 14841: 25, drq/ite Бај
14851: 11, izqdatj Бај 14851: 19, viþdþitj Бај 14852: 17, do[xleþtþe Бај 14852: 21, ka/ete
Бај 1486: 20, wþdþpravite Бај 14862: 10, preþdþate Бај 14862: 11, preþdþatj Бај 14862: 12,
Mzqmeþtþj Бај 14862: 13, trebMEþdþ%q& Бај 14863: 11/12, prideþtþ%e& Бај 14863: 12, nagete Бај
14863: 12, prigwtoviþtþe Бај 14863: 13, provodete Бај 14863: 14, trebMEþtþ%e& Бај 1487: 11,
trebMEþtþ%q& Бај 1487: 15, predadete Бај 1487: 18, trebMEþtþ%e& Бај 14881: 21, pwþ[þlete Бај
14881: 22; pwþ[þlete Бај 1489: 6, doþ[þlete Бај 1489: 16/17, þsþtaneþtþ%e& Бај 1489: 18,
trebMEþtþ%e& Бај 14891: 11/12, MþsþtM/iþtþ%e& Бај 14891: 19, Mþsþpominate0 Бај 14892: 18/19,
trebMEþtþ%e& Бај 14892: 18, prideþtþ%e& Бај 14892: 19, predadeþtþ%e& Бај 14891: 23, Mzmete Бај
14893: 21, primite Бај 14931: 5, staviþtþ%e& Бај 1485: 5, pra[þaþte Бај 14931: 6/7, vJdite Бај
14931: 7, þJþznaþJþgete0 Бај 1495: 11/12, pþoþsþJþlate Бај 14951: 21, razþMþmeþteþ Бај 14951: 21,
gwvorþJþte Бај 14952: 8, ;þJþnite Бај 14952: 11, primite Бај 14952: 14, 18, vidite Бај 14971:
15, razberete Бај 14971: 15, znate Бај 1498: 9, Бај 14991: 21, 23, Бај 15011: 4, Бај 15011:
27, Бај 1502: 11, Бај 1502: 18, 20, Бај 1481–15122: 12, Бај 1481–1512: 14, vidite Бај
1498: 11, iznagete Бај 1498: 12, kMpite Бај 1498: 13, 17, poþ[þlete Бај 1498: 14, Mzmete Бај
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1498: 16, Бај 14992: 36, vxzmete Бај 1498: 17, ispi[ete Бај 1498: 18, primJte Бај 14991:
12, mo/ete Бај 14991: 15, M;inite Бај 14991: 23, 24, 38, Бај 14992: 21, Бај 1481–15122:
18, stoite Бај 14992: 13, prodavate Бај 14992: 14, 26, zape;atite Бај 27: 26, zadavite Бај
14992: 32, razdelite Бај 14992: 36, vrx[ite Бај 14992: 38, wþdþpi[ete Бај 14992: 40, iznagete
Бај 15011: 17, Mhvatite Бај 15011: 18, wkMete Бај 15011: 18, doneseþtþ(e) Бај 15011: 23,
poþ[þlete Бај 15011: 25, M;inite Бај 15011: 7, Бај 1502: 20, veliþtþ(e) Бај 1502: 11, zapretite
Бај 1502: 13, ;ineþtþ(e) Бај 1502: 14, 20, sve/eþtþ(e) Бај 1502: 17, trMdite Бај 1481–15121:
12, posilate Бај 1481–15121: 13, pazite Бај 1481–15121: 16, razbirate Бај 1481–15121: 16,
;Mjte Бај 1481–15121: 17, razberete Бај 1481–15121: 18, mo/ete Бај 1481–15121: 18,
posilate Бај 1481–15121: 19, primJte Бај 1481–15122: 11, Mgotovite Бај 1481–15122: 13,
poþ[þlete Бај 1481–15122: 14, razberyte Бај 1481–15123: 17, razMmetþeþ Бај 1481–15123: 17,
izvadite Бај 1481–1512: 23, prydate Бај 1481–1512: 24, znaete Бај 1507: 29, Сел 1512–
1520: 12, mo/jte Сул 1517: 15/16, zxnaþtþe Сул 1520–15661: 15.
У примеру teþrþ%q& da iþhþ%q& pwþ[þleteþhþ%q& s vi[ere;eniþmþ%q& sklavwþmþ%q& caþrsþtva mi Бај
14891: 14/15/16, највероватније се ради о писарској грешци, будући се уочава наставак
именских речи, док форма zigete Мех 1430: 13/14 није непозната у појава у српским
средњовековним споменицима (уп. Svane 1958: 122).
5.1.2.6. ТРЕЋЕ

ЛИЦЕ МНОЖИНЕ.

У писмима Портине канцеларије у категорији 3. л.

мн. знатно су бројнији примери са наставком у духу српског народног језика:
dog} Мех 1430: 22, 25, hode Мех 14301: 14, trqgM} Мех 14301: 31, plaka} Мех
14301: 31, plate Мех 1463: 15, hoþdjþ Мех 1465: 13, gwþvþwre Мех 1468: 12, poþsþtavj Мех
1474: 7, wþdþgovore Мех 1474: 28, razdele Мех 14741: 8, svedo;e Мех 14741: 20, potrMde Мех
14741: 21, vrate Мех 14771: 11, hote Мех 14771: 14, plate Мех 1463: 15, Мех 14771: 15,
Мех 14793: 31, wþdþqgovþaþrþaþ} Бај 14792: 21/22, kMpj Мех 14793: 62, hode Мех 14801: 34,
prohode Мех 14801: 35, nahoþdþe Бај 14851: 8, stoE Бај 14851: 9, dohoþdþe Бај 14851: 10, se sMde
Бај 14881: 18, 22/23, vide Бај 14891: 11, sMde Бај 14891: 11, 18, iþsþprave Бај 14891: 18,
ryku Мех 1458: 13, ponþeþsM Мех 1463: 17, porM;aM Мех 1453–1463: 27, gredM Мех 1468:
16, dog} Мех 1474: 27, naidM Мех 14772: 23, bita} Мех 14772: 24, þsþtanM Мех 14772: 30,
stanþMþ Мех 1478: 18, plak]} Мех 14782: 7, 8, pMtM} Бај 1481: 66, opasM} Бај 1481: 66,
i{M Бај 1481–1482: 21, trqgM} Бај 14851: 6, Mgaga} Бај 14851: 7, zapisM} Бај 14851: 7/8,
wþtþgavara} Бај 14881: 23, Mziþmþql} Бај 14851: 8, trqgþMþ} Бај 14851: 10, vraka} Бај 14851:
10, zna} Бај 14851: 16, Mzima} Бај 14851: 18, Бај 1485: 14, pla;M Бај 14851: 22, poka/M Бај
14851: 22/23, zna} Бај 14861: 32, plak:} Бај 14931: 8, idM Бај 1485: 16, dwnose Бај 1485:
17, wdqnose Бај 1485: 17, lþJþp[þMþ Бај 14951: 22, Бај 14952: 18, pridM Бај 14971: 17, kMpM}
Бај 14992: 11, idM Бај 14992: 19, 27, stoE Бај 14992: 27, poidM Бај 14992: 36, MzmþMþ Бај
14992: 37, sxbl}dM Бај 14992: 37, plaka} Бај 1502: 9, sreta} Бај 1502: 10, kMpM} Бај 1502:
10, plak]} Бај 1502: 11, nahoþdþe Бај 1481–1512: 12, zovM Сул 1517: 6.
У примеру Mziþmþql} Бај 14851: 8 препознаје се укрштање гл. основа (V и VI
Белићеве врсте). Овакав облик презента потврђен је у говрима косовско-ресавске зоне
(Елезовић 11510: 385). Наставци аналошког порекла у облицима zapovaþdMþ Мех 1463: 7 и
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pþlþatþMþ Мех 1463: 16, преузети су највероватније од глагола proþdþ(a)dM Мех 1463: 16,
prodaþdMþ Мех 1463: 17.
У анализираној грађи јавља се и одређени број потврда у духу српскословенског
језика:
dog}tq СMур 1430: 27, posekMtq СMур 1430: 28, Mzima}þtþ%q& Мех 14793: 37/38,
mogMtx Мех 14793: 78, dohdeþtþ%q& Мех 14801: 31/32, plak]}þtþ%q& Мех 14801: 33, Бај 1481:
40, mþoþgMþtþ%q& Бај 1481: 22, posila}þdþ%q& Бај 1481: 33, mogMþtþ%q& Бај 1481: 35, wþtþnesMþtþ%q&
Бај 1481: 42, Mziþmþl}þtþ%q& Бај 1481: 43, zaklina}þtþ%q& Бај 1481: 44, pog}þtþ%q& Бај 1481:
45, þsþto}þtþ%q& Бај 1481: 54, tþrþxgM}þtþ%q& Бај 1481: 54, MzmMtq Бај 14863: 18, verM}þtþ%q& Бај
1487: 14, trebMEþtþ%q& Бај 1487: 9/10, prideþtþ%q& Бај 1487: 10, Mzmeþtþ%q& Бај 1487: 13,
nag}þtþ%q& Бај 14891: 13, oimenMEþtþ%q& Бај 14891: 14, naig}þtþ(q) Бај 14931: 10, naþJþg}þtþ(q)
Бај 1495: 12, proidMþtþ(q) Бај 14991: 18, pridMþtþ(q) Бај 14992: 34, M;ineþtþ(q) Бај 1502: 16,
pedeþpþ[Mþtþ(q) Бај 1502: 18, nEsþMþtx Бај 1481–1512: 14.
Превласт облика у духу народног језика потврђена је у писмима:
Бај 14891: vide 11, sMde 11, 18, iþsþprave 18 према nag}þtþ%q& 13, oimenMEþtþ%q& 14;
Бај 14992: kMpM} 11, idM 19, 27, stoE 27, poidM 36, MzmþMþ 37, sxbl}dM 37 према
pridMþtþ(q) 34;
Бај 1502: plaka} 9, sreta} 10, kMpM} 10, plak]} 11 према M;ineþtþ(q) 16,
pedeþpþ[Mþtþ(q) 18.
Искључиво српскословенски облици присутни су у трима писмима султана
Бајазита II:
Бај 1481: mþoþgMþtþ%q& 22, posila}þdþ%q& 33, mogMþtþ%q& 35, wþtþnesMþtþ%q& 42, Mziþmþl}þtþ%q&
43, zaklina}þtþ%q& 44, pog}þtþ%q& 45, þsþto}þtþ%q& 54, tþrþxgM}þtþ%q& 54;
Бај 1487: verM}þtþ%q& 14, Mzmeþtþ%q& 13;
Бај 14991: proidMþtþ(q) 18.
Уједначена употреба српскословенских и српских народних облика јавља се у
једном писму султана Мурата II, двама писмима султана Мехмеда II, као и у трима
писмима султана Бајазита II:
Мех 1430: dog} 22, 25 према dog}tq 27, posekMtq 28;
Мех 14793: plate 31, kMpj 62 према Mzima}þtþ%q& 37/38, mogMtx 78;
Мех 14801: hode 34, prohode 35 према dohdeþtþ%q& 31/32 и plak]}þtþ%q& 33;
Бај 14863: predadM 17 према MzmMtq Бај 14863: 18;
Бај 14931: plak:} 8 према naig}þtþ(q) 10;
Бај 1481–1512: nahoþdþe 12 према nEsþMþtx Бај 1481–1512: 14.
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5.1.3. ИМПЕРАТИВ. У 2. л. јд. овог глаголског начина потврђен је само облик
одричне императивне речце, која притом стоји уз облик 2. л. мн.: nemwþJþ M;inete Бај 14891:
18.
У облицима 2. л. мн. бележе се наставци (а) -ите: M;initj Мех 1453–1463: 22, Бај
1486: 17, primite Мех 1477: 17, M;inite Мех 1474: 30, Бај 14841: 27, Бај 14891: 18, þgþwvorite
Мех 1478: 20, govwrJtþeþ Мех 14784: 7, M;initee Сул 1525: 21, drq/iþtþe Бај 14851: 24, vþrþx[ite
Мех 1479: 11, M;iþnJþte Сул 1520–1566: 16, pazite Бaj 14862: 16; (б) -ете: vratete Мех 1430:
20, pwþ[þlete Бај 1481–1482: 19, pwþ[þleþtþ%e& Бај 1481–1482: 22, M;inete Бај 1481–1482: 23,
vidjtj Сул 1517: 11, 15, M;inetj Сул 1517: 16/17, ;inete Бaj 14821: 22, M;inete Бај 1481–1482:
23, po[qlete Бај 14861: 42, pwþ[þlete Бaj 14881: 16, ne bMdete Бaj 14861: 47, propratete Бај 14991:
21, (в) -јте: veruite Мех 1458: 13/14, prodaite Бај 1486: 14, nadaite Бај 1481–1512: 28.
Овде пажњу треба усмерити на примере у којима се бележи продирање наставка ете из народног језика, будући да се овакав наставак, како показује савремена
дијалекатска ситуација, и данас доследно бележи на читавој територији призренскотимочке дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 153), а на конкурентност овог наставака
додатно упућују и облици M;initj Мех 1453–1463: 22, M;inite Мех 1474: 30, Бај 14841: 27,
Бај 14891: 18, M;initee Сул 1525: 21, M;iþnJþte Сул 1520–1566: 16 према M;inete Бај 1481–1482:
23, M;inetj Сул 1517: 16/17, ;inete Бaj 14821: 22, M;inete Бај 1481–1482: 23.
Наспрам наведених облика, великим бројем потврда у писмима Портине
канцеларије издваја се, са истим значењем, и конструкција да + презент60. Примере
нећемо посебно наводити.
Посебан коментар завређује облик da imeþteþ Мех 14784: 4, Мех 14785: 4, у коме се
очитује губљење сугласника /ј/ у наставку и основа глагола imyti (уп. Поломац 2016: 284).
У једном писму султана Мехмеда II, за изрицање заповести поред везника да
употребљава се и императивна речца нека: da neka znatj Мех 1472: 6, 18.
Посебну групу примера представљају они у којима се потврђује и употреба
одричне императивне речце немој: nemwþJþte M;initi Бaj 14881: 16, nemwite M;initi Бaj 14881:
24, nþeþmwþJþte M;initi Бaj 1489: 22/23, nemwþJþte M;initi Бaj 14891: 20/21, M;initJ nemoite Бaj

60
Ова конструкција се уз конструкцију нека+презент у савременом српском књижевном језику
употребљава за изрицање заповести неприсутном лицу (уп. Стевановић 1986: 337).
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1481–15124: 20, nemoite M;inetq Сул 1517: 17, nemoity M;iniþtþ(i) Мех 1466: 10/11, nemoite
M;initJ Бај 1481–15124: 20.
5.1.4. АОРИСТ. Облици асигматског аориста у писмима турских султана, као што је
и очекивано, нису забележени.
5.1.4.1. ПРВО

ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ.

У 1. л. јд. у највећем броју потврда забележени су

облици старог сигматског аориста:
(а) са основом на -а: pwslaþhþ(q) Мех 14761: 13, posilaþhþ(q) Мех 1476: 8,
po%s&þlþahx Мех 14772: 20, poþsþlahx Мех 14772: 26, poslaþhþ(q) Мех 1478: 16, 28, poslahx
Мех 1478: 21, Бај 1486: 10, poslah(q) Мех 14783: 11, Бај 14931: 18, poþsþlah(q) Мех 14784:
23, Мех 1481: 8, Бај 1497: 7, Бај 14991: 25, Бај 1503: 21, Бај 1481–15122: 19, Бај
1481–1512: 17, poþsþlaþhþ%q& Мех 14792: 6, Бај 14852: 16, pJsaþhþq Бај 14861: 14, poslaþhþq Бај
14861: 15, 36, zapoveþdþahq Бај 14861: 15, spJtaþhþq Бај 14861: 33, pisahx Бај 14861: 36,
poslahq Бај 14862: 5, pþoþslaþhþ(q) Бај 14951: 13, postaviþhþ(q) Бај 1497: 10, razabraþhþ(q) Бај
1481–15123: 13; (в) са основом на -е: Mzeþhþ%q& Мех 14793: 12, Mzehq Бај 14861: 28,
razMmeþhþ(q) Бај 1481–15123: 13, zapovedeþhþ(q) Бај 1481–15124: 15; (в) са основом на -и:
pMstiþhþq Мур 1430: 30, postiþhþ(q) Мех 1476: 22, M;iniþhþ(q) Мех 14782: 12, primiþhþ%q&
Мех 1479: 13, poþsþtaviþhþ%q& Мех 1479: 13, Мех 14791: 9, Мех 1480: 9, plat%i&þhþ%q& Мех
14792: 11, postaviþhþ%q& Мех 14793: 12, prJmiþhþ%q& Мех 1480: 8/9, M;iniþhþ%q& Бај 1481: 11,
25, 34/35, 43, 48, 50, 55, oþsþtaviþhþ%q& Бај 1481: 29, primiþhþ%q& Бај 1482: 12, Бај 1484: 10,
Бај 14841: 15, Бај 1488: 9, poþsþtaviþhþ%q& Бај 1482: 12, Бај 1484: 10, Бај 14841: 15,
M;iniþhþq Бај 14861: 13, poþsþtaviþhþ(q) Бај 1488: 9, wþdþrediþhþ(q) Бај 1500: 17, pMstiþhþ(q) Бај
14991: 11, wþdþpraviþhþ(q) Бај 1500: 17; (г) са основом на -у: ;Mþhþ(q) Мур 1430: 13.
Код атематског глагола дати и глагола сложених од њега више је примера старог
сигматског аориста: daþhþ%q& Бај 14861: 34, podaþhþ(q) Сел 1513: 18, podahx Сел 1514: 15,
podaþhþ(x) Сел 1517: 14, уз одређени број примера сигматског новог аориста: dadoþhþ%q& Мех
14791: 12, dadwþhþ%q& Бај 1488: 11, predadoþhþ%q& Мех 14793: 33, podadohx Сел 1516: 13. Од
атематских глагола јавља се још и zapovjdeþhþ(q) Мех 1476: 18.
5.1.4.2. ТРЕЋЕ

ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ.

Наставак старог сигматског аориста присутан је и у

облицима 3. л. јд. глагола чија се инф. основа завршава вокалом:
(а) основа на вокал -а: pisa Мех 1463: 20, Мех 1453–1463: 25, Мех 14761: 20,
Бај 1483: 10, Бај 1510: 16, Сул 1517: 18, posla Мех 1431: 7, Мех 1468: 20, Мех 14712:
15, Бај 1483: 6, Бај 14971: 9, poþsþla Бај 14971: 9, Бај 1498: 19, razabra Мех 14711: 7/8,
pwveleva Мех 1475: 9, poiþsþka Бај 14841: 6, wþstþa Бај 14852: 9, kazþaþ Бај 14852: 12, Бај
14861: 29, poiska Бај 14852: 10, 12, iska Бај 14861: 10, kaza Бај 14861: 11, Бај 15011: 10,
wþstþa Бај 14861: 23, sqþbþqra Бај 14861: 32, poþsþla Бај 1498: 19, razbra Бај 1481–15121: 11,
þpþoþslþa Сул 1520–15663: 15, vika Сул 1517: 6; (б) основа на вокал -е: razdeli Мех
14741: 15, Mte;e Мех 1477: 8, Мех 14793: 56, Бај 1483: 6, zapovjdj Мех 1472: 7, Mmqrj Бај
14852: 9, Mze Бај 14861: 23, 28, zapoveþdþe Бај 14861: 35; (в) основа на вокал -и: þMþbi Мех
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14772: 17, Mbi Мех 1478: 13, M;ini Мех 14793: 61, povrati Мех 14802: 16, dwþhþodi Бај
14852: 4, wþstþavi Бај 14861: 6, razqdeli Бај 14861: 26, wþstþavi Бај 14861: 38; (г) основа
на вокал -у: ;M Мех 1474: 6.
Од наведених облика треба прокоментарисати пример vika Сул 1517: 6, који је
настао аналогијом према множинским облицима или према облику 1. л. јд.
Од глагола чија се инф. оснава завршава на сугласник забележене су следеће
форме: doneþsþ(e) Мех 1468: 24, nage Мех 1476: 13, naigj Мех 1478: 14, izqveþdþe Бај 14852: 13,
þrþe;e Бај 14852: 15, re;e Бај 14861: 31, doge Бај 1489: 11, otide Бај 1489: 11, diode Бај 15011: 10.
Од атематског гл. дати и глагола сложених од њега срећу се искључиво облици
сигматског новог аориста: dadj Мех 1478: 22, predade Мех 1468: 24, Мех 14793: 11, 36, Мех
14802: 16, Бај 1488: 7, Бај 1481–15121: 9, prydade Мех 1468: 36, predadj Мех 14785: 9, prodade
Мех 14793: 77.
У двама примерима препознају се српскословенски облици глагола бити: bistx Бај
1503: 11, biþstþ%q& Сул 1520–15663: 8. Форма bi јавља се искључиво као део потенцијала (о
овоме в. у т. 5.2.5.), док изузетак представљају примери þbþi takoi Бај 14861: 34, ne bi Mgodqno
Бај 14861: 39 и do seda {þoþ bi da se toi pomþiþneþtþ%q& Бај 14812: 21/22.
Форма be у значењу имперфекта, са друге стране, бележи се само као деo
плусквамперфекта (о овоме в. у т. 5.2.2.).
Посебан коментар овде заслужују облици глагола писати61 забележени у
писарским канцеларијама султана Бајазита II и Сулејмана I: pisx Бај 1503: 24, Бај 1481–
15123: 21, pisq Бај 1481–15124: 20, Бај 1481–1512: 29, Сул 1520–15662: 14, Сул 1520–15666:
22, piþsþx Сул 1520–15661: 15, код којих полугласнички знаци највероватније имају
гласовну вредност вокала /а/ (уп. са примерима pisa Мех 1463: 20, Мех 1453–1463: 25, Мех
14761: 20, Бај 1483: 10, Сул 1517: 18). Више о овоме в. поглавље III.1. т. 1.2.1.

Многобројне примере глагола писати: piþsþ(a) Мех 1472: 27, Мех 14741: 23, Мех 14751: 14, Мех
1477: 27, Мех 14771: 22, Мех 14772: 32, Мех 1477: 27, Мех 14771: 22, Мех 14772: 32, Мех 14793: 85, Бај 14811:
17, Бај 1487: 19, Бај 14891: 21, Бај 1498: 20, Бај 1499: 19, Бај 14991: 23, Бај 14992: 41, Бај 1501: 19, Бај 15011:
27, Бај 1502: 21, Сел 1513: 18, Сел 1514: 16, Сел 1516: 14, Сел 1517: 15, Сел 1512–1520: 12, pi(sa) Мех 14801:
41, piþsþ%a& Мех 1476: 31, p(i)þsþ(a) Мех 1478: 29, Мех 14781: 12, Мех 14782: 22, Мех 14783: 23, Мех 14784: 25,
Мех 14785: 24, Мех 14791: 18, Мех 14792: 23, p(i)þsþ(a) Мех 1479: 16, Сул 1520–15663: 20, Сул 1520–1566: 18,
Сул 1520–15664: 15, Сул 1520–15665: 17, piiþsþ(a) Сул 1525: 21, због чињенице да су се нашли под титлом,
нисмо сматрали релевантним за анализу.
61
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5.1.4.3. ПРВО

И ДРУГО ЛИЦЕ МНОЖИНЕ.

У категорији 1. л. мн. у највећем броју

потврда јавља се наставак -смо из народног језика: primismo Мех 1459: 9, naigwsmw Мех
14772: 17/18, dogovorismw Мех 14782: 13, Mtakmismþoþ Мех 14782: 14, dMgovorismþoþ Мех 14783: 6,
Mglaviþsþmo Мех 14802: 10, ogwvoriþsþmo Мех 14802: 10, primiþsþmo Мех 14803: 23, postaviþsþmo Мех
14803: 24, primiþsþmo Бај 14811: 8, poþsþlasmo Бај 14841: 20, poslasmo Бај 14863: 8, M;inþJþsmo Бај
1495: 15, razabrasmþwþ Бај 1510: 10, primismo Бај 1510: 11.
Наставак -хмо такође преузет из народног језика бележи се у мањем броју примера:
narM;ihmo СMур 1431: 14, uznahmo Мех 1458: 8, umirihmo Мех 1458: 9, priþmþ%i&hmo Мех 1458:
11, ;uhmo Мех 1459: 12, verovahmo Мех 1459: 12, wþdþqgovorihmo Мех 1459: 12/13, oslobodiþhþmo
Мех 1465: 12, Mznahmw Мех 1481: 6. Овакав наставак забележен је у Српској Александриди
(уп. Јерковић 1983: 167), а савремена дијалекатска ситуација показује да се чува у
говорима косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне (уп. Ивић 2001: 138,
153).
Облици 2. л. мн. тематских глагола потврђени су у трима писмима: wþdþgovoriþsþte
Мех 1476: 9, poslaþsþte Бај 1489: 10, þpoþsþlaþsþteþ Бај 1510: 8.
Од атематских глагола бележе се облици M;iniste СMур 1430: 18, predaþsþte Мех
14771: 19, predaste Бај 15011: 18, 23, prodaste Бај 15011: 24, док се облици бисте и бесте
јављају искључиво као делови потенцијала и плусквамперфекта (више о овоме у т. 5.2.5. и
5.2.2.).
5.1.4.4. ТРЕЋЕ

ЛИЦЕ МНОЖИНЕ.

У категорији 3. л. мн. наставак старог сигматског

аориста присутан је код глагола чија се инфинитивна основа завршава вокалом:
(а) основа на вокал -а: posla[e СMур 14301: 9, sta[e Мех 1476: 12, poJþsþka[e
Мех 14741: 6, potrebova[e Мех 1476: 15, wþstþa[e Бај 1486: 8/9, ima[þeþ Бај 14892: 12,
kaza[j Бај 1485: 12, 20; (б) основа на вокал -и: prosi[e СMур 14301: 10, plati[e Мех
1476: 22, 27, Мех 14793: 14, 76, Бај 1482: 15, napMni[e Мех 1476: 28, gwvwriþ[þ%e& Мех
14761: 9, sxvi[e Мех 14793: 45, mþoþli[e Бај 14841: 10, dwþhþodi[e Бај 14851: 3, govori[j
Бај 14851: 4, sþveþdo;J[j Бај 14852: 14, sveþdþw;i[e Бај 14861: 13, besedi[e Бај 1499: 13,
prikaza[e Бај 1500: 12, kaza[e Бај 1500: 16, Бај 1501: 17, iskaza[e Бај 1507: 27.
С друге стране, код глагола чија се инфинитивна основа завршава сугласником
јавља се наставак новог сигматског аориста:
dogo[y Мех 1458: 6/7, doido[j Мех 14681: 6, Mlyzoþ[þ(e) Мех 14681: 11, dwidw[e
Мех 14711: 5, doido[j Мех 14751: 6, Mkrado[e Мех 1477: 10, naidw[j Мех 14772: 19,
naido[e Мех 1478: 16, doido[e Бај 1482: 9, Бај 1500: 11, Бај 1501: 11, doneso[e Бај 1482:
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9, Бај 1492: 13, dogo[e Мех 1479: 6, Мех 14791: 6, dogw[e Бај 1484: 5, prido[e Бај 14841:
4, pþrþidw[e Бај 14861: 17, dwneso[e Бај 14861: 18, Бај 1499: 13, 16, Бај 1500: 14, Бај
1501: 12, reko[e Бај 14861: 19, reko[j Бај 14861: 33, donjswþ[þ(e) Мех 14681: 9, doneso[e
Мех 1469: 6, Мех 14713: 9, Мех 14751: 9, Мех 14781: 8, Мех 1479: 8, Мех 14791: 8,
Мех 1480: 7, Мех 14803: 8, Бај 1482: 9, Бај 1484: 7/8, dwneso[e Бај 14861: 18, naido[e
Бај 1495: 15, poido[e Бај 1507: 29, rekþoþ[e Бај 1495: 23, doþnþesoþ[þe Сул 1520–15661: 13.
Код атематског глагола дати и глагола сложених од њега бележи се наставак новог
сигматског аориста: dado[j Бај 14852: 11, Бај 14861: 10, þdaþdo[e Бај 14852: 11, predado[e Мех
14751: 11, Бај 1501: 12, Мех 14803: 8, Бај 1482: 11, Бај 14841: 19, prida[e Бај 1510: 13,
predaþ[þe Бај 1492: 13, pþrþeda[e Бај 1495: 19, preda[e Бај 1496: 9, predadoþ[eþ Бај 1499: 16,
prydado[e Бај 1500: 14, Бај 1503: 20, Бај 1507: 26, predado[e Бај 1501: 12, pridadoþ[eþ Сел 1512–
1520: 11, pridado[j Сул 1520–15664: 12.
Овде треба издвојити два примера predo[e Мех 1469: 10 и predþdoþ[j Мех 14781: 8, у
којима се највероватније може препознати укрштање наставака новог и старог сигматског
аориста.
5.1.5. ГЛАГОЛСКИ

ПРИЛОЗИ И ПРИДЕВИ.

У писмима Портине канцеларије, како је и

очекивано, бележи се само употреба глаголских прилога и придева. У погледу бележења
партиципа, једне од најважнијих карактеристика књижевног језика (уп. Јерковић 1983:
194, Грковић-Мејџор 2007: 231), потврђени су само облици партиципа презента пасива. На
губитак партиципа односно њихово изједначавање са глаголским прилозима и придевима,
велики утицај имала је припадност анализираних писама жанру световне садржине.
5.1.5.1. ГЛАГОЛСКИ

ПРИЛОГ

ПРОШЛИ.

Уместо некадашњег српскословенског

партиципа претерита актива у највећем броју забележених потврда јављају се старосрпске
форме гл. прилога прошлог. Обај облик се гради суфиксима -вши и -в:
(а) pisaþvþ[i Мех 14712: 15, Бај 14892: 9, poslaþvþ[i Мех 14712: 28, þsþkMpiþvþ[i
Бај 14811: 15, M;iniþvþ[i Бај 14812: 20, Mzdaþvþ[i Бај 1481–1482: 14, priþsþpevxþ[iþ Бај
14841: 26, rþaþzqþbþqrþaþvq[J Бај 14852: 15, razqþbþqþrþavq[i Бај 14852: 16, viþdþevq[i Бај
14861: 13, ;ekaþvþ[i Бај 1489: 11, dþoþneþvþ[þJþ Бај 1495: 19, prþoþgledav[þJþ Бај 1495: 25,
saþvþr[þJþv[þJþ0 Бај 14951: 9, pþoþslaþvþ[þJþ Бај 14951: 19, svrx[iþvþ[i Бај 1497: 12, Mstrybova[J
Бај 1481–1512: 6, donesaþvþ[i Сел 1513: 13, pisav[J Сел 1513: 17, donesaþvþ[J Сел 1514:
13, Сел 1516: 11, pisavx[J Сел 1516: 13, donesaþvþ[i Сел 1512–1520: 11, Сул 1520–
15662: 12, svaaþrþ[ev[ii Сул 1525: 19, povraatiiv[ii Сул 1525: 20, pridav[i Сул 1520–
15662: 13, ceþlþivavxþ[þi Сул 1520–15661: 14, pohoþdþivqþ[þi Сул 1520–15661: 15,
ceþlþivavþ[þi Сул 1520–15665: 14;
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(б) do[xvx Мех 14781: 8, do[xv(q) Мех 14785: 8, primiþvþ(q) Мех 14791: 9, Мех
14793: 75, poiþsþkavx Мех 14792: 14, sxbraþvþ%q& Мех 14792: 16/17, þsþkMpiþvþ%q& Мех 14792:
17, potrMdiv%q& Мех 14792: 21/22, pisaþvþ%q& Мех 14793: 61, daþvþ%q& Мех 14793: 74,
do[xdxþvþ%q& Мех 14803: 7, videþvþ%q& Бај 1481: 11, MþsþpomenMvq Бај 14893: 10, pwþJþskaþvþ%q&
Бај 14881: 12, pþoþslaþvþ(q) Бај 1495: 14, skþMþpþJþv(q) Бај 1495: 7, do[aþvþ(q) Бај 1495: 7, Бај
1496: 8, prþJþmþJþv(q) Бај 1495: 8, Mznaþvþ(q) Бај 14951: 18, razþMþmeþvþ(q) Бај 14951: 18, 20,
Mpisaþvþ(q) Бај 14951: 18, pisavx Бај 14952: 6, razþMþmþeþv(q) Бај 14952: 12, Mpisaþvþ(q) Бај
14952: 18, doþneþvx Бај 1496: 9, wþdþrediþvþ(q) Бај 1497: 18, Mpisaþvþ(q) Бај 14971: 9, videþvþ(q)
Бај 14991: 10, wþdþrediþvþ(q) Бај 14991: 11, poþsþlaþvþ(q) Бај 14992: 5, Бај 1502: 8,
Mtaþkþmiþvþ(q) Бај 14992: 8, pisaþvþ(q) Бај 14992: 16, svezaþvþ(q) Бај 15011: 18, isxpisaþvþ(q) Бај
15011: 24, ispisaþvþ(q) Бај 15011: 26, Mþhþvatiþvþ(q) Бај 1502: 17, donesavx Бај 1503: 20,
Mpisavx Бај 1503: 21, donesaþvþ(q) Бај 1507: 25, Mpisaþvþ(q) Бај 1481–15121: 19, na[adav(q)
Бај 1481–15124: 10, pomislivq Бај 1481–1512: 7, pisavq Бај 1481–1512: 11, prywnMv(q)
Бај 1481–1512: 20, M;inivq Бај 1481–1512: 21, poslavq Бај 1481–1512: 23, celivaþvþ(q)
Сул 1520–1566: 14.
Насупрот претходно наведеним облицима, у једном броју примера неочекивано се
препознају српскословенске форме: reþkþ[i Мех 14771: 13, Mzxþmþ[i Мех 14793: 83, do[xþtþ[i
Мех 1480: 6, Mzqmx[i Мех 1480: 8, do[xþtþ[i Мех 14802: 9/10, Бај 14841: 18, do[qþtþ[i Бај
14881: 17, Бај 14891: 18, do[aþtþ[i Бај 1489: 12, Бај 14892: 10.
5.1.5.2. ГЛАГОЛСКИ

ПРИЛОГ САДАШЊИ.

За разлику од броја потврда у којима је

потврђен гл. прилог прошли, гл. прилог садашњи, који се у старосрпском језику јавља
уместо некадашњег партиципа презента актива (ППзА), бележи се у малом броју примера:
k\þdJþ sM bili na edno meþsþto gwvorþeþki Мех 14772: 16/17, gwvorjki i moleki se0 da bi bila vol]
caþrsþtva mi Мех 14793: 22, 23, takoi E dao0 M znaniE0 mþoþEi visoti0 gwvoreki Бaj 14812: 8/9,
MspomenM caþrsþtvM mi0 gwvoreki0 da j nEgwþvþ(q) otac%q&0 Бaj 14881: 6/7, kako doge0 vMkota. i tM/i se na
poþrþti caþrsþtva mi0 gwvoreki0 Бaj 14891: 4/5/6, seda vaþ[þ%q& vekiþlþ(q) do[aþtþ[i0 onx M timarM daleko
bMdMki0 Бaj 1489: 12/13, niediþnþ(q) kaþrþvaþnþ(q) M novi ne dohodi0 veleki kazME Бaj 14992: 15, za Mtra
hokemþoþ deliþtþ(i) veleki Бaj 14992: 31.
5.1.5.3. ГЛАГОЛСКИ

ПРИДЕВ ТРПНИ.

Некадашњи парт. прет. пасива (ППтП) у

писмима Портине канцеларије потпуно је попридевљен и врши функцију атрибута. Сви
примери наведени су у одељку о придевима па их овде нећемо посебно издвајати. Траг
некадашњег ППтП огледа се једино у бележењу удвојеног сугласника н у појединим
облицима о којима је такође било речи у поглављу II.2. т. 4.2.
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5.1.5.4. ПАРТИЦИП ПРЕЗЕНТА ПАСИВА. Будући да је ППзП био типична књишка црта
која је опстала све до краја редакцијске писмености (уп. Јерковић 1983: 202), његова
употреба „изван споменика у којима претеже црквени језик” (уп. Даничић 1784: 370) била
је веома ретка, а све ово условило је и његов рани нестанак из народних говора (уп. Белић
1951: 126). И поред чињенице да анализирана писма припадају световном жанру, ипак је
забележен одређен број потврда ППзП и то само од двају глагола ‒ љубити и ведети и то
у устаљеним конструкцијама у поздравној формули. Овде, ради илустрације, наводимо по
један примера из сваке писарске канеларије:
(а) knezM dMbrovq;komþMþ0 i vsyþmþ%q& vlasteloþmþ%q&0 mnoþgþ(o)l}bimo heretizmo0 da primi
pleþmþ(e)nqstvo vi Мех 1466: 4/5, pi[emþoþ naþmþ%q& veþrþniþmþ%q& i l}bimiþmþ%q& knezM Бај
1481–1482: 2/3;
(б) da da bMde vedomM va[emM plemenstvM Мур 1430: 5/6, da vi E vedomo vedomo Мех
14712: 12, da vi E vedomþoþ Бај 14863: 6, i M seþmþ(x) vidoþmþ(x) da vi e vidoþmþ(x) Сел 1514:
8/9, pake vedoþmMþ da vi eesþtþx vedoþmMþ Сул 1520–15661: 7.
5.1.6. ИНФИНИТИВ. Поред очекиваних облика на -ти, које нећемо посебно
издвајати, у грађи се бележе два примера без финалног -и: kda imx bMde za potrebM prikazatx
Бај 1496: 16/17, se mo/ete domiþsþliþtþ(q) Бај 14991: 15/16 и nemoite M;inetq nego kako vi
zapovijdamq M;inetq Сул 1517: 17. Овакви облици без финалног -и бележе се у Закону о
рудницима деспота Стефана Лазаревића (уп. Јовић 1968/69: 434‒435), Српској
Александриди (уп. Јерковић 1983: 192), у повељама кнеза Лазара (уп. Поломац 2006: 168),
у једном примеру у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016: 297), као
и у Струшком препису Душановог законика, за који се не зна са сигурношћу како га треба
тумачити ‒ да ли као писарску грешку или облик супина (Грицкат 1975: 136). Облици
инфинитива без финалног -и бележе се и у другим српским средњовековним споменицима
овога периода (уп. Даничић 1874: 225), док савремена дијалекатска ситуација показује
њихово присуство у говорима косовско-ресавског дијалекта (Ивић 2001: 138).
Форме на -ћи забележене су у примерима ne mo/e za toi niþtþko ni ni{a reki ni
poiþsþkati Мех 14793: 13/14, za godiþnMþ ko] ima do:i wþdþ%q& novebria minotoga do novenbria ko]
ima doi:i Бај 1510: 13/14/15.
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5.2. СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
5.2.1. ПЕРФЕКАТ. У писмима Портине канцеларије јавља се неколико примера 1. л.
јд. м. р.: smx pisaw Мех 14682: 14, saþmþ%q& wþtþgwvþoþriþlþ(q) Мех 14711: 8/9, saþmþ(q) pisaw Мех
14711: 11, pþoþslaw þsþ\m(q) Мех 14772: 11, poslaw s\mx Мех 1478: 9, sxm(q) M;iniw Мех 14783:
21, saþmþ%q& povelio i zapovedao Мех 14791: 10, Samq izvadaw Сул 1517: 10.
У категорији 3. л. јд. највише је примера м. и с. р. са енклитичким обликом
помоћног глагола62:
(а) м. р.: j imalq Мех 1453–1463: 8, E sxtþvþorio Бај 1481: 69/70, E dao Бај 14812:
8, E bio Бај 1481–1482: 5, þEþ wstaþlþ(q) Мех 1468: 32, Мех 14682: 9/10, þEþ wstaw Мех
14682: 12, E pwbegw Мех 1471: 11, E Mzew Мех 14711: 14, imaw j Мех 1474: 10, j Mmrxw
Мех 1474: 14, e Mmreþlþ(q) Мех 1474: 16, E wþsþtaviw Мех 14771: 8/9, E Mzeo Мех 14791:
11, E bio Мех 14792: 8, E prodavao Мех 14792: 9, E oþsþtao Мех 14792: 9/10, j dw[aw Бај
14821: 5, tM/iw se E Бај 14821: 7, j po[ao Бај 14821: 8, j dohodiw Мех 14785: 12, E oþsþtao
Бај 14841: 7/9, e Mbiw Бај 14821: 12/13, j oþsþtavio Бај 14881: 7/8, E dosilao Бај 14881:
10/11, E iþsþkao Бај 14881: 10/11, þEþ MþsþpomenMo Бај 14893: 13/14, E predao Бај 14893: 20, e
pþoþmþJþsliþlþ(q) Бај 14951: 9, e mþJþnþMþw Бај 14952: 8/9, e dohodiw Бај 14991: 8, e biw Бај
14991: 14, E biw Бај 14992: 35, do[aw e Бај 15011: 11, nastanio se e Бај 15011: 13, j
do[aþlþ(q) Бај 1481–15122: 9, j Mzjw Сул 1517: 7, 11/12; (б) с. р.: þEþ bilo Мех 1468: 6/7,
jj wþsþtalo Мех 14741: 8, e biþloþ Мех 1478: 12, e Mznalw Мех 14784: 9/10, E bilo Мех
1479: 10, Бај 14992: 12, E zapovedalo Мех 14793: 76, E oþsþtalo Мех 14793: 21, E
poþtþvþrþxdilo Мех 14803: 15, j zapoveþdeþlo Бај 1483: 8, E pomþiþnMlþoþ Бај 14841: 26, E
zapovedalo Бај 14891: 8/9, E speþnþ;alo Бај 14892: 14, E Mþsþavio Бај 14893: 11/12, E
MþsþpomenMlo0 Бај 14893: 17, e bJlo0 Бај 1495: 9, e biþloþ Бај 1495: 13, þEþ razabralo Бај 1481–
1512: 15; (в) ж. р.: E dala Бај 14892: 9, e bila Бај 14991: 10.
Одрични облици забележени су у четирма писмима: nee do[eþlþ(q) Мур 1430: 9, ne
dw[aw Мех 14784: 8 и ne stalo Бај 14861: 30, neE Mglavilo Бај 14892: 17, док се облик ж. р.
јавља се само у усамљеном примеру: e bila Мех 14782: 5 и одричном облику ne doþ[þla Мех
1474: 17.
Примери са пуним обликом помоћног глагола у духу српскословенског језика
бележе се једино у писарској канцеларији султана Сулејмана I: eþstþ%q& biiþlþ%q& Сул 1525: 13,
esþtþq biþlþ(q) Сул 1520–1566: 8, eeþstþq biþlþ(q) Сул 1520–15665: 10, eesþtþx iimali Сул 1520–
15666: 12.

У примеру E imahq Бај 14821: 8, уз енклитички облик глагола бележи се аорист, што је вероватно
писарска грешка.
62
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У категорији 1. л. мн. потврђена су само четири примера: smo M;inili Мех 1431: 13,
smþoþ dali Мех 1468: 12, podali smo Мех 14771: 11, podali smo Мех 14771: 13.
За категорију 2. л. мн. м. р. са енклитичким обликом помоћног глагола бележи се
веома велики број потврда:
ste po[li СMур 1430: 13, po[le ste СMур 1430: 16, ste M;inile СMур 1430: 20,
ste porM;iþlþ(i) Мех 1458: 8, ste Mzeli Мех 1453–1463: 6, Мех 14711: 15, ste wþtþneli Мех
1453–1463: 9, stj Mzeli Мех 1453–1463: 20/21, ste dopMstili Мех 1453–1463: 28, ste
M;iniþliþ Мех 1466: 18, ste stegnulJ i sxbrþaþli i prydalJ Мех 1468: 23, ste potrudiþlþ(i) Мех
1468: 26/27, ste nastþoþ]li Мех 1468: 27, ste prodali Мех 1468: 35, ste potþMþ/ile Мех
14782: 10, ste donoþsþiþleþ Мех 14782: 19, ste þdoþpþMþstili Мех 14785: 7, ste pisali Мех
14785: 9, þsteþ MpMstilJ Мех 14785: 13/14, ste platili Мех 14791: 16/17, þsþte mneli Мех
14793: 19/20, se þsþtj ogwvorili Мех 14793: 53, þsþte poslali Мех 14803: 5, Сел 1513: 11,
Сел 1517: 10/11, Сел 1512–1520: 8, þsþte poþsþlalJ Сел 1514: 11, Сел 1516: 8/10, þsþte
M;inili Бај 14812: 25, sþtþe dalJ Бај 14852: 14, sþtþj dali Бај 14852: 15/16, sþtþe daþliþ Бај
14852: 18, ste predali Бај 14862: 13/14, Бај 14863: 20, ste prjdali Бај 14862: 15, ste
provodili Бај 14863: 16/17, þsþte Mglavili Бај 14892: 15/16, ste poþdþali Бај 14893: 26, ste
poþsþlali Бај 1492: 8/9, ste porM;ilJ Бај 1492: 19, þstþe pisþaþli Бај 1485: 10, ste pþoþslaþlJþ Бај
1495: 18, ste poslaþlJþ Бај 14952: 6, ste bþJþlþJþ Бај 14952: 6, ste pisali i porþMþ;ili Бај 14952:
9, þsteþ bþJþlþJþ Бај 14952: 14/15, þsþte0 poslaþlJþ Бај 1496: 5, þsþte poslaþlJþ Бај 1496: 11, ste
poþsþlali Бај 1499: 6/7, Бај 1501: 9/10, ste poþsþlalJ Бај 1499: 15, Бај 1500: 8, ste poþsþlali
Бај 1501: 9/10, þsþte poþsþlali Бај 1507: 7, ste poþsþlali Бај 1499: 7, ste narM;ili Бај 1499:
13, ste poþsþlalJ Бај 1499: 15, Бај 1500: 8, þsþte imalJ Бај 14992: 5, ste narM;ilJ Бај 1500: 15,
ste poþsþlali Бај 1501: 9, ste narM;ili Бај 1501: 16, þsþte narM;ili Бај 1510: 10, ste porþMþ;ilJ
Бај 1507: 27, þsþte poþsþlali Бај 1481–15121: 7, ste MpisalJ Бај 1481–15121: 10, stþeþ
razaþbþrali Бај 1481–15123: 9, ste pisali i dalJ Бај 1481–15123: 12, ste wþdþqgovoril(q) Бај
1481–1512: 11, sþtþe posþlþaaþlþii Сул 1520–15666: 13, þsþte poslali Сул 1520–15662: 10,
sþtþe poþsþlaþlþi Сул 1520–15661: 8/9, þsþte iimaaþlþi Сул 1520–15666: 10, облик ж. р.
јавља се само у усамљеном примеру ste poslale Мех 1481: 5.
Одричне форме потврђене су у укупно четрнаест писама: neste M;inile СMур 1430:
17/18, nistþyþ doslali Мех 1458: 13, ni{e porM;iþlþ(i) Мех 1459: 11, nestj M;iþnþ(i)lJ Мех 1468:
37, neste M;iþnþ(i)li Мех 14682: 18, neste M;iþnþ(i)li Мех 14682: 18, neste dali Мех 1478: 19, njstj
htjli Мех 14784: 12, neste hteli Мех 14785: 13, neste M;inili Бај 14851: 20, neE Mglavilo Бај
14892: 17, neste zadrx/ali Бај 1497: 15, neþsþte M;inili Бај 14971: 21, neþsþte poþsþlM[alJ Бај 14992:
17, niþsþte hotelJ poþsþlM[ati Бај 14992: 19, ste hoteli zagMbiþtþ(q) Бај 14992: 19, neste zagrMbilJ i
sxþgþre[ili Бај 14992: 21, neþsþte M;iniþlþ(q) Бај 1481–1512: 29.
Овде посебан коментар захтевају примери у којима се бележи употреба наставка ле уместо наставка -ли у множини радног глаголског придева: po[le ste ter mM ste lozi]
issekli0 i /ita zatrili i inM velikM ;tetM M;inili Мур 1430: 16/17 и ;tetM {w mM ste M;inile
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Мур 1430: 20. Ова особину која заузима сразмено широк ареал у оквиру призренскотимочке дијалекатске зоне, а како истиче П. Ивић (2009: 162), може се објаснити утицајем
македонског језика, при чему не искључује могућност да је могла бити раширена
миграцијама са македонског простора.
Малобројни примери са пуним обликом помоћног глагола јављају се у писарским
канцеларијама султана Бајазита II и Сулејмана I: Eþsþte posilali Бај 14812: 10, poslali este Бај
1503: 15, este poslalJ Бај 1507: 19, jste poslalJ Бај 1481–15123: 9/10, este poslaalii Сул 1525: 16,
eesþtþe poþsþlaliþJþ Сул 1520–15663: 10, poþsþlaþlþi eeþstþe Сул 1520–15665: 11, уз напомену да се у
писмима Бај 14812 и Бај 1507 бележи подједнак број народних и српскословенских црта:
Бај 14812: þsþte M;inili 25 према Eþsþte posilali 10; Бај 1507: þsþte poþsþlali 7 према este poslalJ 19.
У 3. л. мн. највећи број потврда долази са енклитичким обликом помоћног глагола:
{sM} {M};inili Мех 14712: 20/21, sM Mbili Мех 1476: 6/7, sM Mbili Мех 1476: 13,
wþdþneli sM Мех 1477: 13, sM bili Мех 14772: 16, sM bili Мех 1478: 15, davali sþMþ Мех
14782: 8, se sM wþtþsMdili i zapovedali Мех 14792: 11, sM bili Мех 14793: 9, se sM ogwvorili
Мех 14793: 30, sM priEli Мех 14793: 30/31, 42/43, sM bili Мех 14793: 51/52, sM bili Мех
14793: 71, se sM donesli Мех 14793: 83, sM napMnili Мех 1480: 12/13, sM napMnili Мех
1480: 15, sM bili Мех 1480: 16, sM dþrþx/ali Мех 14801: 8, sM plak]li Мех 14801: 11/12,
sM plak]li Мех 14801: 35, sM posilali Бај 1481: 34, sM Mmorili Бај 14821: 9, sM Mmrqli Бај
1486: 5, sþMþ Mtqkqmili Бај 1485: 13, sþMþ dr/aþlþ(q)0 Бај 1495: 6/7, sþMþ imaþlJþ Бај 1495: 9,
kaþkoþ sþMþ0 i {þoþ sþMþ0 M;inþJþlþJþ0 Бај 14951: 16, kaþkoþ sþMþ0 i {þoþ mþJþslþJþ Бај 14951: 16, sM
priþ[þli Бај 14971: 12.
Одрични облик у духу народног језика бележи се у примеру nesM platiþliþ Бај 14881:
11, док се у примеру nEsMtx imali Бај 14812: 14 уз народни фонетизам јавља
српскословенски наставак.
Дужи облици помоћних глагола у духу српскословенског језика јављају се у
четирма писмима султана Бајазита II, као и у четирма писмима писарске канцеларије
султана Сулејмана I:
EsMþtþ%q& slM/ili Бај 1481: 4/5, EsM poslali Бај 1481: 7, sMtx oþsþtali Бај 14811: 14,
sMtq pominMli Бај 1487: 14, sMtx Mmþoþrili Бај 14891: 6/7, eeþsþMþtþq doneþsþli i preþdþali Сул
1520–15663: 12, eesMþtþq doþ[þli i preþdþali Сул 1520–15663: 14, eesMþtþq wpoþsþlMvali Сул
1520–15663: 14/16, eesMþtþq celiþvþali Сул 1520–15663: 14/17, eesMþtþq pohodili i po[liþJþ
Сул 1520–15663: 14/17/18, esMþtþx sqvar[iþlJþ Сул 1520–1566: 13, eeþsþMþtþx donesli Сул
1520–15665: 12, eeþsþMþtþq preþdþaþlþi Сул 1520–15665: 13, eeþsþMþtþq poslovaþlþi Сул 1520–
15665: 13/14, eesMþtþq doþnþesqlii i preþdþali Сул 1520–15666: 17, eesMtx doþ[þxli i poþ[þxli
Сул 1520–15666: 20.
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Једино су у писму Бај 1481 потврђени и народни и српскословенски облици: sM
posilali 34 према EsMþtþ%q& slM/ili 4/5, EsM poslali 7.
Насупрот горенаведеним, треба издвојити и примере перфекта без помоћног
глагола:
i zapisþyþ zapisali po zakonþMþ0 Мех 1458: 9/10, tei dMkatþeþ caþrþstva mJ skMpiþlþ(i)0 i
prydali sklavM mþJþ u rMþkþ(M) Мех 1468: 35/36, pþoþrM;alJ Мех 14785: 10, ako li biste inako
M;inili00 i ne þdþali0 da znatj0þdþali Бај 14861: 48, i k vaþmþ(q) posiþlþal(q) i govoriþlþ(q) Бај
14992: 16, napokoþnþ(q)0 emiþnþ(q) mþMþstafa po[aw da vaþmþ(q) soknice slaniþ;þke zape;ati
maistora Бај 14992: 18, kaþlþafat;iE na[aþdþ(q) poslalJ i prydalJ Бај 1481–1512: 10,
naþtþragq wþpþxravili i pohoþdiþli Сул 1520–1566: 15/16, zakoþnþni hara;a posilaþlþ(q) Сул
1520–15664: 10, wþdþ(q) porþtþe carskoee þmiþ wþpþetq poþvþraþtþili ii tamoiþiþ kx vaþmþi
povraþtþili Сул 1520–15665: 15/16, MM ;eþsþtiþtþoii þpþorqþtþe rizqnicMM preþdþalii pake saþsþ(q)
bþlþagoþsþoviþmþx carþsþtqva þmþi wþpþetx povxraaþtiþli Сул 1520–15666: 18/19.
Како показују досадашња истраживања српских средњовековних споменика, крњег
перфекта има у Струшком препису Душановог законика (уп. Грицкат 1975: 136), а у
усамљеним примерима потврђен је у Хиландарском медицинском кодексу (уп. Јовић 2011:
211), као и у повељама и писмима Српске деспотовине (уп. Поломац 2016: 299).
5.2.2. ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ. Иако је у анализираној грађи забележен мали број
потврда, у највећем броју примера срећу се конструкције са перфектом помоћног глагола
бити и радним глаголским придевом (партиципом перфекта): (а) 1. л. јд. м. р.: smx prþoþdaw
biw Мех 1468: 7/8; (б) 3. л. јд. м. р.: E bilx wþstþavilx Бај 14852: 6, E bilq posþtþavilq Бај 14861:
21, e bilq zalo/ilq Мур 1430: 32, E biw prodaw Мех 1468: 30, þEþ biw proda(o) Мех 14682: 7, þEþ
biw proda(o) Мех 14682: 7, E biw dw[w Мех 1471: 7/8, E bio okrivio Мех 14793: 15, E bio primo
Мех 14793: 47, E bio zalo/þJþo Мех 14793: 72/73; (в) 3. л. јд. с. р.: E bilo poslalo Бај 1482: 5/6;
(г) 3. л. јд. ж. р.: E bila prodavala Бај 1481–1482: 7; (д) 1. л. мн. м. р.: smo bili poslali Бај
14863: 10/11; (ђ) 2. л. мн. м. р.: Eþsþte bili poslali Мех 14712: 6, Eþsþte bili poslali Мех 1480: 4,
þsþte bili potratili Мех 1480: 14, þsþte bili poslali Бај 14811: 5, ste bilJ na[xli i nþaþpravJli Бај
1485: 11/12; (е) 3. л. мн. м. р. sM prodali bili Мех 1468: 8/9, sM biþlþ(i) kupiþlþ(i) Мех 1468: 13,
sM bili M;inili Мех 14712: 10, sþMþ bili þsþkþMþpili0 Бај 1486: 4.
Старије форме са имперфектом помоћног глагола бити и радним глаголским
придевом (партиципом перфекта) јављају се само у пет писама: (а) 3. л. јд. м. р.: be[e bio
Мех 14793: 17; (б) 3. л. јд. с. р.: be[e se zapovedalo Бај 1489: 6, be Mglavilo Бај 14892: 5/6, be[e
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zapoveþdþalw Бај 1485: 5, be[þeþ þzapoveþdþalw Бај 1485: 9/10, be[e poslalo Бај 1481–1512: 8; (в) 3.
л. јд. ж. р.: be poslaþlaþ Мех 14802: 7, be[e pisala Бај 1481–1482: 8/9, be wþtþpisala Бај 1481–
1482: 10/11, (г) 2. л. мн. м. р.: beþsþte poslali Мех 14802: 5; (д) 3. л. мн. м. р.: biþhþM imali Бај
1481: 45, beþhMþ dþoþ[lþJþ Бај 14951: 6.
Овде посебно истицање заслужује усамљени пример biþhþM imali Бај 1481: 45,
будући да се овакав облик имперфекта глагола бити бележи и раније (уп. Даничић 1874:
305), а као део плусквамперфекта потврђен је и у крајишничким писмима (уп. Nakaš 2011:
318).
5.2.3. ФУТУР I. У категорији 1. л. јд. овог глаголског времена потврђен је веома
мали број примера. Конструкција од енклитичког облика презента помоћног глагола
хтети и инфинитива у духу народног језика јавља се у четирма писмима: dati k} СMур
1430: 27, k} Mzet%i& Мех 14784: 19/20, k} Mzet(i) Мех 14785: 21, k} znati Бај 14862: 17. Поред
наведених, у двама примерима забележена је употреба пуног облика презента глагола
хтети: ho:M brisati Мех 1453–1463: 16, povratiti ho:M Мех 1453–1463: 16.
У категорији 2. л. јд. јавља се само усамљен пример: keþsþ(q) naitJ Бај 1481–1512: 14.
И у 3. л. јд. највише је примера у духу народног језика: ke M;iniþtþ%i& Мур 14301: 35,
ky reki Мур 1431: 15, biti ke Бај 14821: 26, ke hodiþtþ(q) Мех 1463: 11, ke trqgovati Мех 1463:
11/12, ;e M;iniþtþ%i& Мех 1453–1463: 29, kj svrq[iþtþ%i& Мех 14681: 12, ke bitJ Мех 14712: 30, kj
po/jti Мех 1472: 27, biti mi ke /aw Мех 1478: 26, se tj prodaþsþti Мех 14793: 64, ke se
sxþvþrx[iti Мех 1480: 11, kE se platiti Мех 14801: 19, hwke pþoþhvatþJþt(i) Бај 14951: 16/17, ke
znaþtþ(q) Бај 14991: 20, ke biti Бај 1481–1512: 28.
Овде посебно треба издвојити облик prideþtþ%q& ke Сул 1520–15664: 7, који је и данас,
без уметнутог везника да, карактеристичан за читаву призренско-тимочку дијалекатску
област (уп. Павловић 1970: 121; Реметић 1996: 503).
У енклитичким облицима keþtþ%q& slM/iti Бај 1481: 71 и keþtþ%q& biti Бај 1489: 22,
препознаје се утицај српскословенског језика.
Конструкције са пуним обликом помоћног глагола јављају се само у писарској
канцеларији султана Мурата II: hoke imaþtþ%i& Мур 14301: 38, hoke naki Мур 14301: 39.
У категорији 1. л. мн. овог глаголског времена бележи се само пример: hokemþoþ
deliþtþ(q) Бај 14992: 31.
258

Највише потврда са енклитичким обликом помоћног глагола хтети у духу
народног језика бележи се и у категорији 2. л. мн.: keþtþ(e) uznaþtþ%i& Мех 1458: 10, kete
imþatþ(i) Мех 14785: 22, kþjþte Mznqti Мех 1465: 12/13, keþtþ(e) imati Мех 1471: 13, keþtþ%e&
M;in{iti} Мех 14712: 29, kjtj da nj Mpadjtj Мех 1472: 19, kete da ne prjstMpitj Мех 1477: 25,
kete imat%i& Мех 14784: 21, kete imþatþ(i) Мех 14785: 22, keþtþ(e) uznaþtþ%i& Мех 1458: 10, keþtþ(e)
Mznaþtþ(q) Мех 1481: 9, kete Mlesti Бај 14861: 49, док се конструкције са пуним обликом овог
глагола бележе у писарској канцеларији султана Мехмеда II: ho:ete povratiti Мех 1453–
1463: 14/15/16, ho:ete dobiti Мех 1453–1463: 18, ho:ete izgMbiti Мех 1453–1463: 19.
Овде се посебно издвајају две хибридне форме у којима се очитују народни
фонетизам и српскословенски наставак: nekeþtþ%q& biti Бај 14812: 26 и verovati vi se nikeþtþ(q)
Бај 1481–1512: 27.
Одрични облици потврђени су у укупно шест писама: neke w;tetiþtþ%i& Мур 14301: 38,
neke se primiþtþ(q) Мех 1463: 8, ne ho:e biti Мех 1453–1463: 13/14, neke biti Бај 14861: 18, neke
biti Бај 14862: 18, verovatJ vi se nEþkþ(e) Бај 1481–1512: 25, уз напомену да посебан коментар
захтевају примери nete da mi vrate Мех 14771: 11 и hþoþke da pþoJþge Бај 14951: 8, у којима се
препознаје се аналитички тип футура I, с напоменом да се једино уместо енклитичког
облика глагола хтети, овде употребљава пун облик, док „други део конструкције чине
везник да и презентски облик главног глагола у одговарајућем лицу” (Милорадовић 2007:
362). Процес аналитизације који је захватио ово глаголско време, како показује савремена
дијалекатска ситуација, познат је говорима призренско-тимочког, косовско-ресавског, као
и западнијој зони смедеревско-вршачког дијалекта, док се у већини херцеговачкокрајишких, шумадијско-војвођанских и зетско-сјеничких говора у футурској конструкцији
уместо везе да+презент употребљава инфинитив (уп. Милорадовић 2007: 366). Футур I са
глаголом хтети сматра се балканистичком цртом у српскохрватском књижевном језику, и
поред тога што се појављује и у старословенском, а потврђен је и у средњовековним
чакавским споменицима (Попов 1984: 30)63, а колико нам је познато, на основу
досадашњих проучавања српских средњовековних споменика, ова појава није забележена.
Облици se tj prodaþsþti Мех 14793: 64 и nete da mi vrate Мех 14771: 11 још једном
заслужују посебно истицање, будући да се, како показује савремена дијалекатска
63
У ранијим проучавањима, А. Белић долази до закључка да је на изједначење инфинитива са
личним глаголским обликом утицао, пре свих, грчки језик (уп. Белић 1958: 116‒117).
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ситуација, бележе и у говорима косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске
зоне (уп. Ивић 2009: 170; Младеновић 2007: 320‒321).
5.2.4. ФУТУР II. Од трију потврђених облика, два су у духу народног језика: bMde bila
robin] Мех 1477: 20, bMdj Mkrala Мех 1477: 22, док један пример долази са
српскословенским обликом: {bM}dMtx M;inili Мех 14712: 16/17.
5.2.5. ПОТЕНЦИЈАЛ. Сви забележени облици у духу су српског народног језика: (а) 3.
л. јд. м. р.: bi Mzeþlþ%q& Бај 1481: 48, bi po[eþlþ%q& Бај 1481: 48, bi Mmreo Бај 1481: 50, bi nai[eo
Бај 1481: 56, bi dw[qlq Бај 14851: 13, bJq nþaþrM;i%l&q Бај 14852: 8, þbþi hoþtþelq Бај 1489: 7/8; (б)
3. л. јд. с. р.: bi sto]lo Бај 1486: 19, ne bi pravo takoi biþlþo Бај 1486: 21, bi imalo Бај 1481: 52,
bi se zadenow Мех 1463: 17, bi Mstrybovalo Бај 1481–1512: 16, moglo bi se naitJ Бај 1481–1512: 16;
(в) 3. л. јд. ж. р.: bi bila vol] caþrsþtva mi Мех 14793: 23, bi zapovedala Бај 14881: 13/14, ako ne
þbþi biþlþa ;teþtþa momþMþ iman}0 Бај 1485: 7; (г) 1. л. мн. м. р.: biþsþmo po;ekali Бај 14841: 11; (д) 2.
л. мн. м. р.: biste zvali Бај 14851: 15, biste M;inili Бај 14861: 48, biste zvali Бај 14851: 15,
bþJþstj htjli Мех 14784: 10, MhvatilJ biste Мех 14784: 11, bJstj htjli Мех 14784: 10, MhvatilþJþ
biste Мех 14784: 11, biste zvali Бај 14851: 15, biste M;inili Бај 14861: 48, biste wþdþqgovoriþlþ(q)
Бај 1481–1512: 24; (ђ) 3. л. мн. м. р.: bi wþdþqgovoriþlþJ Бај 1481–1512: 27, bi kupovalJ Бај 14992:
10.
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IV. ЗАКЉУЧАК
IV.1. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ГРАФИЈИ И ПРАВОПИСУ

1.

ГРАФИЈА И ПРАВОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ ПИСАМА ПОРТИНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

1.1. УВОДНЕ

НАПОМЕНЕ.

Како

писменост

Портине

канцеларије

одликује

неуједначеност правописних манира, те појава хибридних решења насталих услед мешања
црта различитих графиjских традиција ‒ рашкe и босанскo-хумске, као и ресавске и
босанско-хумске, примарни циљ прегледа који следи биће истицање свих важних
обележја ортографских манира забележених у анализираним писмима.
1.2. ГРАФИЈСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ ПИСМА СУЛТАНА МУРАТА II
Мур 1430. Мешање црта рашког и ресавског правописа, уз преовладавање одлика
рашке ортографије. Од особина рашког правописа бележе се: (1) лигатура ] у функцији
обележавања поствокалске групе %ја&; (2) лигатура E у функцији обележавања гласовне
групе %је& у иницијалном (укупно два примера) и поствокалском положају (укупно четири
примера); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) преовлађује стара
интерпункција са тачком на средини реда. Од ресавских одлика јављају се: (1) усамљени
пример са графемом a у функцији обележавања гласовне групе %ја& у поствокалској
позицији; (2) графеме e и j у функцији обележавања гласовне групе %је& у иницијалном
(укупно пет примера) и поствокалском положају (укупно седам примера); (3) употреба
двоструке варије у изолованим примерима. Од осталих црта треба издвојити (1) спој ke у
функцији обележавања гласовне групе %ће&; (2) колебања у обележавању група %ља&, %ња&;
%ље& и %ње&: l], n], le и ne; (3) обележавање гласовних група %ђу& и %ћу& спојевима g} и kM.
Мур 14301. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство ресавских црта.
Одлике рашке ортографије: (1) гласовна група %ја& у иницијалној и поствокалској позицији
обележава се лигатуром ]; (2) гласовна група %је& у иницијалном и поствокалском
положају обележава се лигатуром E и графемом e (само један пример више са графемом e у
иницијалном и један пример више са лигатуром E у поствокалском положају); (3) јавља се
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само осмеричко i; (4) стара интерпункција са тачком на средини. Од осталих особина
треба издвојити: (1) колебања у обележавању група %ље& и %ње& спојевима lE, le односно nE
и ne; (2) обележавање гласовних група %ћа& и %ће& помоћу графијских спојева ka и ke.
Мур 1431. У кратком писму преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство
ресавских црта. Од карактеристика рашког правописа издвајају се: (1) лигатура ] у
функцији обележавања гласовне групе %ја& у поствокалској (само један потврђени пример);
(2) лигатура E у функцији обележавања гласовне групе %је& у поствокалском положају; (3)
осмеричко i; (4) спој k] у функцији обележавања гласовне групе %ћа&. Од одлика ресавског
правописа присутне су: (1) графема e у функцији обележавања гласовне групе %је& у
иницијалном положају (само један потврђен пример); (2) присуство двоструке варије у
трима примерима; (3) преовлађује нова интерпункција. Од осталих особина треба
издвојити спој ly у функцији обележавања гласовне групе %ље&.
1.3. ГРАФИЈСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ ПИСМА СУЛТАНА МЕХМЕДА II
Мех 1458. У кратком писму преовлађују одлике рашког правописа уз усамљене
црте ресавске ортографије. Рашке одлике: (1) гласовна група %ја& у поствокалској позицији
обележава се лигатуром ] (само један потврђени пример); (2) гласовна група %је& у
иницијалном и поствокалском положају обележава се лигатуром E; (3) бележи се само
осмеричко i; (4) стара интерпункција. Од одлика ресавског правопса издваја се употреба
spiritus lenisа, оксије и двоструке варије у изолованим примерима.
Мех 1459. Кратко писмо у коме преовладава рашка ортографија са усамљеним
одликама ресавског правописа. Од особина рашке ортографије бележе се: (1) лигатура ] у
функцији обележавања гласовне групе [ја] у иницијалној и поствокалској позицији; (2)
лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског [је]; (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/; (4) стара интерпункција са тачком на средини
реда. Од ресавских особина бележе се: (1) графема a у функцији обележавања
поствокалског %ја& у усамљеном примеру; (2) spiritus lenis, оксија и двострука варија у
изолованим примерима. Од осталих особина издваја се графијски спој ku у функцији
обележавања гласовне групе %ћу&.
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Мех 1463. Израженије одлике рашке ортографије уз усамљене ресавске манире.
Рашке одлике: (1) лигатура ] у функцији обележавања гласовне групе %ја& у поствокалској
позицији; (2) лигатура E у функцији обележавања гласовне групе %је& у иницијалној и
поствокалској позицији; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) спој
nE у функцији обележавања %ње&; (5) стара интерпункција са тачком на средини реда. Од
ресавских црта издвајају се: (1) грчко слово T; (2) употреба акценатских знакова ‒ spiritus
lenisа, положеног spiritus asperа и оксије у изолованим примерима. Од осталих особина
треба издвојити и: (1) колебања при обележавању група %ља& и %ље& спојевима l] и la
односно le и lE, као и (2) употребу графеме o на месту етимолошког /у/ у усамљеном
примеру.
Мех 1453–1463. Мешање црта ресавског, рашког и босанско-хумског правописа.
Од карактеристика ресавског правописа забележене су: (1) графема x (највише у финалној
позицији, три примера у функцији обележавања /а/); (2) графеме e и j у функцији
обележавања гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији; (3) употреба
десетеричког J у функцији обележавања редукованог /и/; (5) један забележен пример са
графемом M у функцији обележавања гласовне групе %ју&. Рашке особине: (1) лигатура E у
функцији обележавања иницијалне групе [је] (само један пример); (2) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/ (један пример). Од особина босанско-хумског
правописа присутни су спојеви :e и :M за обележавање гласовних група %ће& и %ћу&. Од
осталих особина треба издвојити усамљени пример са графемом o на месту етимолошког
/у/.
Мех 1465. Подједнако су заступљене одлике рашке и ресавске ортографије. Од
одлика рашке ортографије забележене су: (1) само један пример са лигатуром ] у
функцији обележавања гласовне групе %ја& у поствокалској позицији; (2) употреба лигатуре
E у функцији обележавања гласовна група %је& у иницијалној и поствокалској позицији; (3)
спој lE за обележавање гласовне групе %ље&; (4) преовлађује стара интерпункција. Од
карактеристика ресавске ортографије присутне су: (1) десетеричко J у функцији
обележавања редукованог /и/ (само у једном примеру, али нема примера са осмеричким i);
(2) грчко слово T; (3) од акценатских знакова јављају се у усамљеним примерима spiritus
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lenis, положени spiritus asper, оксија и двострука варија. Од осталих особина издваја се
спој kj у функцији обележавања гласовне групе %ће&.
Мех 1466. Подједнако су заступљене одлике рашке и ресавске ортографије. Од
особина рашког правописа забележене су: (1) лигатуром ] у функцији обележавања
гласовне групе [ја] у усамљеном примеру у поствокалској позицији; (2) лигатура E у
функцији обележавања иницијалног и поствокалског %је&; (3) употреба осмеричког i у
функцији обележавања редукованог /и/ (само два потврђена примера); (4) преовлађује
стара интерпункција са тачком на средини реда. Од ресавских особина бележе се: (1)
графема a у функцији обележавања гласовнe групe %ја& у поствокалској позицији; (2)
употреба десетеричког J у функцији обележавања редукованог /и/; (3) од акценатских
знакова употребљава се само двострука варија (укупно пет примера). Од осталих црта
треба указати на колебања у обележавању група %ље& и %ње&: lE и lqE односно nE и ne.
Мех 1468. Израженије су одлике рашке ортографије уз појаву црта ресавског
правописа. Од рашких особина јављају се: (1) доследна употреба лигатуре ] у финкцији
обележавања гласовне групе %ја& у поствокалској позицији; (2) употреба лигатуре E у
функцији обележавања гласовне групе %је& у иницијалном и поствокалском положају; (3)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ље& спојем
lE; (5) преовлађује стара интерпункција са тачком на средини реда. Од ресавских одлика
издвајају се: (1) графема x (највише у финалној позицији, дванаест примера у функцији
обележавања /а/, пет примера у групи rx); (2) употреба широког j у функцији обележавања
гласовне групе %је& у поствокалском положају (два забележена примера); (3) десетеричко J
у функцији обележавања редукованог /и/ у двама потврђеним примерима; (4) од
акценатских знакова бележи се употреба двоструке варије. Од осталих црта треба
издвојити: (1) колебања при обележавању група %ће& и %ње& спојевима kE, kj односно nE,
nxE, као и (2) два усамљена примера са омегом на месту етимолошког /у/.
Мех 14681. Мешање особина рашког, ресавског и босанско-хумског правописа. Од
црта рашке ортографије јављају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања гласовне групе
%ја& у поствокалској позицији (само један потврђени пример); (2) лигатура E у функцији
обележавања гласовне групе [је] у поствокалској позицији; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/ (потврђено је у само једном примеру); (4) преовлађује стара
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интерпункција са тачком на средини реда. Од ресавских одлика бележе се: (1) широко j у
функцији обележавања гласовне групе %је& у иницијалној позицији (само један потврђени
пример); (2) грчко слово T; (3) од акценатских знакова јављају се spiritus lenis и оксија у
изолованим примерима. Особина босанско-хумског правописа: усамљени пример са
спојем ly у функцији обележавања гласовне групе %ља&. Од осталих особина треба
издвојити споје kj у функцији обележавања гласовне групе %ће&.
Мех 14682. Преовлађују особине рашке ортографије уз појаву ресавских манира.
Од рашких особина издвајају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања гласовне групе
[ја] у поствокалској позицији (само два потврђена примера); (2) лигатура E у функцији
обележавања гласовне групе [је] у поствокалској позицији; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ље& и %ње& спојевима lE и nE; (5)
стара интерпункција са тачком на средини реда. Од црта ресавске ортографије бележе се:
(1) графема x (највише у финалној позицији, пет примера у функцији обележавања /а/, два
примера у групи rx); (2) графема e у функцији обележавања гласовнe групe %је& у
поствокалској позицији (само два потврђена примера); (3) од акценатских знакова јављају
се spiritus lenis, оксија и двострука варија. Од осталих особина треба издвојити усамљени
пример са омегом на месту етимолошког /у/.
Мех 1469. Кратко писмо у коме преовлађују црте ресавског правописа. Ресавске
особине: (1) графема a у функцији обележавања поствокалског [ја] (један забележен
пример); (2) графеме j и e у функцији обележавања иницијалног и поствокалског %је&; (3)
један пример са десетеричким J у функцији обележавања редукованог /и/; (4) нова
интерпункција. Рашке особине: (1) лигатура ] у у функцији обележавања иницијалне
групе [ја]; (2) стара интерпункција. Од осталих особина треба издвојити два усамљена
примера са омегом на месту етимолошког /у/.
Мех 1471. Кратко писмо у коме су заступљеније црте рашког правописа уз појаву
ресавских црта. Од рашких особина јављају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %ја& (само два потврђена примера); (2) лигатура E у функцији
обележавања иницијалног и поствокалског %је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (4) стара интерпункција. Од ресавских особина бележи се двострука
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варија. Од осталих особина треба издвојити спојеве le, ne, ka и ke у функцији обележавања
група %ље&, %ње& односно %ћа& и %ће&.
Мех 14711. Преовлађују одлике рашког правописа, уз појаву ресавских манира. Од
особина рашке ортографије издвајају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања гласовне
група %ја& у иницијалној и поствокалској позицији (само два потврђена примера); (2)
лигатура E у функцији обележавања гласовне групе %је& у поствокалској позицији; (3)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/, (4) стара интерпункција. Од одлика
ресавске ортографије бележи се двострука варија. Од осталих особина издваја се спој ne за
обележавање групе %ње&.
Мех 14712. Преовладавају одлике рашког правописа уз примере са ресавским
манирима. Од одлика рашког правописа бележе се: (1) лигатура ] у функцији
обележавања гласовне групе %ја& у поствокалској позицији; (2) лигатура E у функцији
обележавања гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији; (3) осмеричко i
у функцији обележавања редукованог /и/; (4) спој k] за обележавање групе %ћа&; (5)
обележавање групе %ње& спојем nE; (6) преовладава стара интерпункција. Од особина
ресавске ортографије јављају се: (1) графема x (највише у финалној позицији, два примера
у функцији обележавања /а/); (2) од акценатских знакова присутна је само оксија. Од
осталих особина издвајају се: (1) спој ke за обележавање групе %ће&; (2) спој le у функцији
обележавања групе %ље&.
Мех 14713. Преовлађују одлике рашке ортографије, уз присуство ресавских манира.
Од рашких особина јављају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања гласовне групе %ја&
у поствокалској позицији; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
спој l] за обележавање гласовне групе %ља&. Од особина ресавског правописа присутне су:
(1) графема x (највише у финалној позицији, један пример у групи rx); (2) графема j у
функцији обележавања гласовне групе %је& у поствокалској позицији. Од осталих црта
треба напоменути да изостаје обележавање знакова интерпункције.
Мех 1472. Доследније изражене одлике рашког правописа, уз присуство ресавских
манира. Од карактеристика рашке ортографије заступљене су: (1) један пример са
лигатураом ] у функцији обележавања поствокалског %ја&; (2) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (3) стара интерпункција. Од ресавских особина присутне су:
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(1) графема x (највише у корену речи); (2) графема j у функцији обележавања
поствокалског %је&. Од осталих особина издвајају се спојеви la, lj, nj, ka и kj у функцији
обележавања гласовних група %ља&, %ље& и %ње& односно %ћа& и %ће&.
Мех 1474. Доследније су изражене црте рашког правописа, уз присуство ресавских
особина. Од одлика рашке ортографије потврђене су: (1) лигатура ] у функцији
обележавања гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској позицији (само два
потврђена примера); (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) спој k]
у функцији обележавања гласовне групе %ћа&; (4) спој l] за обележавање гласовне групе
%ља&; (5) преовлађује стара интерпункција. Од ресавских одлика јављају се: (1) графема x
(највише у корену речи, два примера у функцији обележавања /а/); (2) графеме e и j у
функцији иницијалног и поствокалског %је&. Од осталих особина издвајју се: (1) спој ke у
функцији обележавања гласовне групе %ће&; (2) колебање при обележавању гласовне групе
%ље& спојевима le и lj; (3) колебање у обележавању гласовне групе %ћу&: k} и kM;
Мех 14741. Доследније су изражене црте рашког правописа, уз присуство ресавских
особина. Од рашких црта бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања гласовне
групе %ја& у поствокалској позицији (један пример); (2) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (3) спој g} за обележавање гласовне групе %ђу&; (4) спој l] за
обележавање групе %ља&; (5) преовладава стара интерпункција. Од особина ресавске
ортографије јављају се: (1) графема x (највише у корену, три примера у функцији
обележавања /а/); (2) графеме e и j у функцији обележавања гласовне групе %је& у
иницијалној и поствокалској позицији; (3) грчко слово T. Од осталих црта издвајају се: (1)
спој le за обележавање групе %ље&; (2) колебање при обележавању гласовне групе %ње&: ne и
nj.
Мех 1475. Доследније су изражене црте рашког правописа, уз присуство ресавских
особина. Од рашких особина потврђене су: (1) лигатура ] у функцији обележавања
гласовне групе %ја& у поствокалској позицији (један пример); (2) лигатура E у функцији
обележавања гласовне групе %је& у иницијалној (забележен само један пример) и
поствокалској позицији; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/. Од
особина ресавске ортографије издвајају се: (1) употреба двоструке варије; (2) од
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интерпункцијских знакова присутне су само запете. Од осталих особина бележи се спој ne
у функцији обележавања гласовне групе [ње].
Мех 14751. Преовладавају карактеристике рашког правописа уз усамљене ресавске
одлике. Од одлика рашке ортографије бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
обележавање гласовне групе %ћу& спојем k}; (4) обележавање гласовне групе %ља& спојем l];
(5) стара интерпункција са тачком на средини реда. Од одлика ресавске ортографије
јављају се: (1) графема x (највише у финалној позицији, један пример у групи rx); (2)
графема j у функцији иницијалног (само један пример) и поствокалског %је&.
Мех 1476. Изразитије заступљене одлике рашког правописа уз присуство ресавских
манира. Од црта рашког правописа јављају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
иницијалног (један забележен пример) и поствокалског %ја&; (2) лигатура E и графема e у
функцији иницијалног %је& (по један пример), колебања у обележавању поствокалског %је&
лигатуром E (два примера), графемом e (један пример) и графемом j (три примера); (3)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање гласовних група
%ља& и %љу& спојевима l] и l}; (5) стара интерпункција. Од црта ресавске ортографије
присутна је графема x (највише у корену речи, два примера у функцији обележавања /а/,
два примера у групи rx). Од осталих црта издвајају се: (1) спој ke у функцији обележавања
гласовне групе %ће&; (2) колебања у обележавању групе %ње& спојевима ne и nj (само по један
пример).
Мех 14761. Кратко писмо у коме преовлађује рашки правопис уз усамљене
ресавске одлике. Од рашких особина бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %ја& (по један забележен пример); (2) лигатура E функцији
обележавања иницијалног и поствокалског %је&; (3) колебања при обележавању гласовне
групе %ју& лигатуром } и графемом M; (4) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (5) спој l] у функцији обележавања гласовне групе %ља&; (6) стара интерпункција. Од
ресавских особина потврђена је употреба двоструке варије. Од осталих црта издвајају се:
спојеви le и ke за обележавање групе %ље& и %ће&; (2) колебања при обележавању гласовне
групе %ћа&: k] и ka.
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Мех 1477. Доминира рашки правопис: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског %ја& (два забележена примера); (2) лигатура E функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (4) обележавање гласовних група %ља&, %ња&, %ње& и %њу& спојевима l], n], nE и n}; (5)
стара интерпункција. Од осталих особина издваја се спој ke за обележавање групе %ће&.
Мех 14771. Доследније су изражене особине рашке ортографије, уз присуство
усамљених ресавских особина. Рашке особине: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског %ја& у (по један забележен пример); (2) лигатура E функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је& (један пример са графемама e и j у функцији
обележавања поствокалског %је&); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (4) обележавање гласовних група %ља& и %љу& спојевима l] и l}; (5) стара
интерпункција. Од ресавских црта бележи се само графема x (највише у средини речи,
један пример у групи rx). Од осталих особина издваја се спој te у функцији обележавања
групе %ће&.
Мех 14772. Преовлађују црте ресавског правописа уз присуство рашких особина.
Особине ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, један пример
у функцији обележавања /а/); (2) графема e у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %је&; (3) од акценатских знакова забележена је само двострука варија.
Одлике рашке ортографије: (1) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (2)
спој k} за обележавање групе %ћу&; (3) стара интерпункција. Остале црте: (1) графема \ у
функцији обележавања вокала а (влашко-молдавска особина); (2) употребе графеме M на
месту етимолошког /о/ у усамљеном примеру; (3) обележавање гласовних група %ље& и
%љу& спојевима le и lM.
Мех 1478. Забележено је више одлика ресавског правописа, уз присуство рашких
особина. Ресавске карактеристике: (1) графема x (највише у финалној позицији, један
пример у функцији обележавања /а/); (2) графема a у функцији обележавања
поствокалског %ја& (један забележен пример); (3) графема e у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је& (један пример са графемом j у функцији обележавања
поствокалског %је&); (4) од акценатских знакова забележена је само двострука варија.
Особине рашке ортографије: (1) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/
269

(један забележен пример); (2) обележавање гласовне групе %ћа& спојем k]; Остале особине:
(1) графема \ у функцији обележавања вокала а (влашко-молдавска особина); (2) нема
интерпункцијских знакова; (3) обележавање гласовне групе %ће& спојем ke; (4) обележавање
гласовне групе %ње& спојем ne.
Мех 14781. Кратко писмо у коме преовлађују особине рашког правописа уз
примесе ресавских црта. Рашке особине: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског %ја& (два примера); (2) лигатура E у функцији обележавања поствокалског
%је& (један пример) са лигатуром E и графемама e и j у овој функцији); (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/ (један забележен пример); (4) преовлађује стара
интерпункција. Ресавске особине: (1) графема x (највише у финалној позицији, један
пример у функцији обележавања /а/); (2) графеме e и j у функцији обележавања
поствокалског %је& (по један потврђен пример).
Мех 14782. Преовлађују особине ресавског правописа уз примесе рашког. Ресавске
одлике: (1) графема x (највише у финалној позицији); (2) графема a у функцији
обележавања поствокалског %ја& (два забележена примера); (3) графема e у функцији
обележавања поствокалског %је& (два примера); (4) обележавање гласовне групе %ље& спојем
le. Рашке црте: (1) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/ (један забележен
пример); (2) преовлађује стара интерпункција. Остале особине: (1) графема \ у функцији
обележавања вокала а (влашко-молдавска особина); (2) усамљени пример са графемом o на
месту етимолошког /у/; (3) колебања при обележавању гласовних групе %ћа& и %ће&: k] и ke.
Мех 14783. Писмо у коме преовлађују особине ресавског правописа уз примесе
рашког. Од ресавских особина издвајају се: (1) графема x (највише у финалној позицији);
(2) графема a у функцији обележавања поствокалског %ја& (један забележен пример); (3)
графема e у функцији обележавања иницијалног и поствокалског %је& (по један забележен
пример). Од рашких особина издвајају се: (1) усамљени пример са лигатуром E у функцији
обележавања поствокалског %је&; (2) спој g} за обележавање групе %ђу&; (3) преовлађује
стара интерпункција. Остале особине: графема \ у функцији обележавања вокала а
(влашко-молдавска особина).
Мех 14784. Писмо у коме преовлађују особине рашког правописа уз примесе
ресавског. Одлике рашке ортографије: (1) осмеричко i у функцији обележавања
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редукованог /и/ (један забележен пример); (2) обележавање гласовних група %ћа& и %ћу&
спојевима k] и k}; (3) обележавање гласовне групе %ња& спојем n]; (4) преовлађује стара
интерпункција. Одлике ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији,
један пример у функцији обележавања /а/); (2) графема e у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је&. Остале црте: (1) обележавање гласовне групе %ће& спојем
ke; (2) обележавање гласовне групе %ље& спојем le.
Мех 14785. Писмо у коме преовлађују особине ресавског правописа уз примесе
рашког. Особине ресавског правописа: (1) графема x (највише у финалној позицији, један
пример у функцији обележавања /а/); (2) графема a у функцији обележавања
поствокалског %ја& (два забележена примера); (3) графеме e у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је& (у једном примеру у функцији обележавања иницијалног
%је& јавља се графема j). Особине рашке ортографије: (1) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/ (један забележен пример); (2) обележавање група %ћа& и %ћу&
спојевима k] и k}; (3) стара интерпункција. Остале особине: (1) графема \ у функцији
обележавања вокала а (влашко-молдавска црта); (2) обележавање групе %ће&: ke; (3)
обележавање гласовне групе %ље& спојем le.
Мех 1479. Преовладавају особине рашког правописа уз присуство ресавских црта.
Од рашких особина присутне су: (1) лигатура ] у функцији обележавања поствокалског
%ја& (два примера); (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
%је& лигатуром (четири примера); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/;
(4) спој k} у функцији обележавања гласовне групе %ћу&; (5) спој g} за обележавање групе
%ђу&; (6) спој l] за обележавање групе %ља&; (7) преовлађује стара интерпункција. Одлике
ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, четири примера у
функцији обележавања /а/, два примера у групи rx); (2) обележавање поствокалског %ја&
лигатуром графемом a (два примера); (3) обележавање иницијалног %је& графемом j и
поствокалског %је& графемом e (по један забележен пример). Од осталих особина издваја се
спој ke у функцији обележавање гласовне групе %ће&.
Мех 14791. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Одлике рашке ортографије: (1) лигатура E у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
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/и/; (3) обележавање гласовне групе %ње& спојем nE; (4) преовлађује стара интерпункција.
Одлике ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, два примера у
функцији обележавања /а/, два примера у групи rx); (2) графема a у функцији обележавања
поствокалског %ја& (један пример). Од осталих особина издвајају се спојеви la и le у
функцији обележавања гласовних група %ља& и %ље&.
Мех 14792. Преовладавају особине рашког правописа уз присуство ресавских
манира. Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског %ја& (један пример); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је&
лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање
групе %ће& спојем kE; (5) обележавање гласовне групе %ћу& спојем k}; (6) спој l] за
обележавање групе %ља&; (7) стара интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1)
графема x (највише у финалној позицији, четири примера у функцији обележавања /а/, три
примера у групи rx); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом e (по
један забележен пример са графемом e у обема позицијама). Од осталих особина издваја се
спој kj у функцији обележавања гласовне групе %ће&.
Мех 14793. Преовладавају особине рашког правописа уз појаву ресавских манира.
Рашке одлике: (1) лигатура ] у функцији обележавања поствокалског %ја& (један пример);
(2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског %је&; (3) осмеричко i
у функцији обележавања редукованог /и/; (4) колебања при обележавању гласовне групе
%ју& лигатуром } и графемом M; (5) спој k] за обележавање групе %ћа&; (6) колебања у
обележавању гласовне групе %ђа& спојевима k] и g]; (7) спој g} за обележавање групе %ђу&;
(8) обележавање групе %ћу& спојем k}; (9) графијски спојеви l] и nE за обележавање група
%ља& и %ње&; (10) стара интерпункција са тачком на средини реда и запетама. Одлике
ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, шест примера у
функцији обележавања /а/, један пример у групи rx); (2) од акценатских знакова
забележена је оксија у усамљеним примерима. Од осталих особина треба издвојити: (1)
графема o на месту етимолошког /у/ у двама усамљеним примерима; (2) обележавање
групе %ће& спојем ke; (3) спој le за обележавање групе %ље&.
Мех 1480. Преовлађује рашки правопис уз присуство ресавских црта. Одлике
рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
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%ја& (по један забележен пример за обе појаве); (2) лигатура E у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (4) обележавање групе %ћа& спојем k]; (5) спој g} за обележавање групе %ђу&; (6) спојеви
l] и nE за обележавање група %ља& и %ње&; (7) преовлађује стара интерпункција. Одлике
ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, два примера у
функцији обележавања /а/, два примера у групи rx); (2) од акценатских знакова забележена
је оксија. Од осталих собина издвајају се: (1) обележавање групе %ће& спојем ke; (2) спој le
за обележавање групе %ље&.
Мех 14801. Преовлађује рашки правопис уз присуство црта ресавске ортографије.
Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %ја&; (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
%је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање гласовних
група %ћа& и %ће& спојевима k] и kE; (5) спој g} за обележавање групе %ђу&; (6) спојеви l] и l}
за обележавање групе %ља& и %љу&; (7) преовлађује стара интерпункција. Одлике ресавске
ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, осам примера у функцији
обележавања /а/, девет примера у групи rx); (2) од акценатских знакова забележена је
оксија.
Мех 14802. Кратко писмо у коме преовлађује рашки правопис уз присуство одлика
ресавске ортографије. Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији
обележавања поствокалског %ја& (један пример); (2) лигатура E у функцији обележавања
иницијалног (један пример) и поствокалског %је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (4) спој l} за обележавање групе %љу&; (5) стара интерпункција. Одлике
ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, пет примера у
функцији обележавања /а/, један примера у групи rx); (2) од акценатских знакова
забележена је оксија у изолованим прмерима. Од других особина издваја се спој le за
обележавање групе %ље&.
Мех 14803. Преовлађује рашки правопис уз присуство особина ресавске
ортографије. Од црта рашке ортографије јављају се: (1) лигатура ] у функцији
обележавања поствокалског %ја& (три примера); (2) лигатура E у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %је& (један пример са графемом e у функцији обележавања
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поствокалског %је&); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) спојеви
k] и k} у функцији обележавања гласовних група %ћа& и %ћу&; (5) спој l} за обележавање
групе %љу&; (6) стара интерпункција. Одлике ресавске ортографије: (1) графема x (највише
у финалној позицији, једанаест примера у функцији обележавања /а/, пет примера у групи
rx); (2) од акценатских знакова забележена је оксија у изолованим примерима. Од осталих
особина треба издвојити обележавање гласовне групе %ће& спојем ke.
Мех 1481. Кратко писмо у коме је изражена ресавска ортографија уз присуство
рашких и босанско-хумских црта. Особине ресавске ортографије: (1) графема a за
обележавање гласовне групе %ја& у поствокалској позицији; (2) један пример са графемом j
у функцији обележавања поствокалског %је&; (3) грчко слово T; (4) од акценатских знакова
јављају се spiritus lenis, оксија и двострука варија. Особине рашке ортографије: (1) бележи
се само осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (2) стара интерпункција са
тачком на средини реда. Од особина босанско-хумског правописа јавља се графијски спој
ly у функцији обележавања гласовне група [ља] у усамљеном примеру. Од осталих
особина треба издвојити: (1) усамљени пример са графемом o на месту етимолошког /у/;
(2) спојем ne у функцији обележавања гласовне групе [ње]; (3) спој ke у функцији
обележавања гласовне групе %ће&; (4) графијски спој ly у функцији обележавања гласовне
група [ље] у усамљеном примеру.
1.4. ГРАФИЈСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ ПИСМА СУЛТАНА БАЈАЗИТА II
Бај 1481. Преовлађују одлике рашког правописа уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке особине: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %ја&; (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
%је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ћа&,
%ћу&, %ђу& спојевима k], k}, g}; (5) спој l] за обележавање групе %ља&; (6) преовлађује стара
интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1) графема x (највише у функцији
обележавања /а/, четрнаест примера у групи rx, једанаест примера у финалној позицији);
(2) од акценатских знакова забележена је оксија. Од осталих особина треба издвојити: (1)
колебања при обележавању гласовне групе %ју& лигатуром } и графемом M; (2) колебања
при обележавању гласовне групе %ље& и %љу& спојевима le, lE односно l} и lM; (3)
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обележавање групе %ће& спојем ke; (4) спојеви na и ne за обележавање група %ња& и %ње&; (5)
обележавање група %ље& и %љу& спојевима le и lM.
Бај 14811. Преовлађују особине рашког правописа уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке одлике: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (2) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (3) обележавање група %ћу& и %ђу& спојевима k} и g}; (4)
обележавање групе %љу& графијским спојем l}; (5) преовлађује стара интерпункција.
Особине ресавске ортографије: (1) графема x (у финалној позицији); (2) од акценатских
знакова забележена је само оксија у изолованим примерима. Од осталих особина издваја
се обележавање групе %ље& спојем le.
Бај 14812. Преовлађују особине рашког правописа уз присуство црта ресавске
ортографије. Особине рашке ортографије: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ];
(2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/ (један пример са десетеричким J у овој функцији); (4)
обележавање групе %љу& спојем l}; (5) стара интерпункција. Особине ресавске
ортографије: (1) графема x (у функцији обележавања /а/, један пример у групи rx, у
финалној позицији ); (2) од акценатских знакова забележена је само оксија. Од осталих
црта издвајају се: (1) колебања при обележавању групе %ње&: nE и ne; (2) обележавање групе
%ће& спојем ke.
Бај 1481–1482. Преовлађују особине рашког правописа, уз појаву ресавских црта:
(1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) обележавање
иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E (у поствокалској позицији само један
пример); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група
%ње& и %љу&: nE и l}; (5) преовлађује стара интерпункција. Од ресавских бележе се оксија у
усамљеним примерима. Од осталих особина издваја се графијски спој le у функцији
обележавања гласовне групе [ље].
Бај 1482. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке особине: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром
]; (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E (само један пример у
иницијалној позицији); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4)
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обележавање групе %ћа&: k]; (5) преовлађује стара интерпункција. Одлике ресавске
ортографије: (1) графема x (четири примера у функцији обележавања /а/, у финалној
позицији ); (2) од акценатских знакова забележена је само оксија у усамљеним примерима.
Бај 14821. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство ресавских црта.
Рашке особине: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ] (један
пример са грефемом a у функцији поствокалског %ја&); (2) обележавање иницијалног и
поствокалског %је& лигатуром E (један пример са грефемом e у функцији поствокалског %ја&);
(3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) преовлађује стара
интерпункција. Одлике ресавске ортографије: графема x (највише у финалној позицији,
два примера у функцији обележавања /а/, један пример у групи rx). Од осталих особина
издвајају се: (1) графијски спој lxa у функцији обележавања групе %ља&; (2) колебања у
обележавању групе %ље& спојевима le и lj.
Бај 1483. Кратко писмо у коме преовлађују особине ресавског правописа, уз појаву
рашких црта. Ресавске одлике: (1) графема x (највише у финалној позицији, један пример
у функцији обележавања /а/); (2) графема a у функцији обележавања поствокалског %ја& у
усамљеном примеру; (3) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом j; (4)
десетеричко J у функцији обележавања редукованог /и/; (5) од акценатских знакова
забележени су spiritus lenis, оксија, варија, двострука варија. Рашке црте: (1) обележавање
поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/ у
усамљеном примеру; (3) обележавање групе %љу& спојем l}; (4) преовлађује стара
интерпункција.
Бај 1484. Кратко писмо у коме преовлађују одлике рашког правописа уз присуство
особина ресавске ортографије. Рашке особине: (1) обележавање поствокалског %ја&
лигатуром ]; (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E (само један
пример у иницијалној позицији); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (4) обележавање групе %ћу& спојем k}; (5) обележавање групе %ља& спојем l]; (6)
преовлађује стара интерпункција. Одлике ресавске ортографије: (1) графема x (највише у
финалној позицији, један пример у функцији обележавања /а/, четири примера у групи rx);
(2) од акценатских знакова забележена је само оксија у усамљеним примерима. Од
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осталих особина треба истаћи следеће: (1) у изолованом примеру бележи се употреба
графеме M на месту етимолошког /о/; (2) гласовна група %ће& бележи се спојем ke.
Бај 14841. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског [ја]; (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
%је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) графијски спој g} за
обележавање гласовне групе %ћу&; (5) графијски спој l} за обележавање гласовне групе
%љу&; (6) преовлађује стара интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1) графема x (у
финалној позицији, три примера у функцији обележавања /а/); (2) од акценатских знакова
забележена је само оксија. Од осталих особина треба истаћи: (1) обележавање групе %ће&
спојем ke; (2) обележавање групе %ље& спојем le.
Бај 1485. Преовлађују карактеристике рашког правописа, уз присуство ресавских
манира. Рашке особине: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ]
(по један забележен пример); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром
E (три примера у иницијалној и један у поствокалској позицији); (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ђу& спојем g}; (5)
обележавање група %љу& и %њу& спојевима l} и n}; (6) стара интерпункција. Особине
ресавске ортографије: (1) графема x (највише у корену речи и у финалној позицији). Од
осталих особина треба издвојити: (1) спој nqE у функцији обележавања гласовне групе
[ње]; (2) спојеве la и le у функцији обележавања група %ља& и %ље&.
Бај 14851. Преовлађују одлике рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке особине: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E (само један пример у
иницијалној и два у поствокалској позицији); (3) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (4) обележавање групе %љу& споје l}; (5) преовлађује стара интерпункција.
Особине ресавске ортографије: графема x (један пример у корену речи). Од осталих
особина треба издвојити: (1) обележавање група %ћа&, %ђе& и %ђа& спојевима ka, ke и ga; (2)
обележавање групе %ље& спојем lj.
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Бај 14852. Писмо у коме се мешају особине босанско-хумског, рашког и ресавског
правописа. Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања
поствокалског [ја]; (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
%је&; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ђу&
спојем g}; (5) обележавање групе %љу& спојем l}; (6) преовлађује стара интерпункција.
Особине ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, три примера у
функцији обележавања /а/, три примера у групи rx). Од особина босанско-хумског
правописа јавља се спој :i за обележавање групе %ћи&. Од осталих особина издвајају се: (1)
графијски спој ly за обележавање гласовне групе %ље&; (2) спојеви ga и ke у функцији
обележавања група %ђа& и %ће&; (2) спојеви le и nj у функцији обележавања група %ље& и %ње&.
Бај 1486. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке одлике: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
обележавање поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (4) обележавање групе %ђу& спојем g}; (5) преовлађује стара
интерпункција. Црте ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији и
у корену); (2) од акценатских знакова забележен je spiritus lenis у усамљеним примерима.
Од осталих особина издвајају се: (1) обележавање групе %ња& спојем na; (2) колебања у
обележавању групе %ње& спојевима ne, nqE, nxE; (3) обележавање групе %ће& спојем ke; (4)
обележавање групе %ња& спојем na.
Бај 14861. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке особине: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ђу& и %ње& спојевима g} односно nE,
nxE; (5) обележавање групе %љу& спојем l}; (6) преовлађује стара интерпункција. Одлике
ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, један пример у
функцији обележавања /а/). Од осталих особина треба издвојити: (1) два усамљена
примерa са графемом o на месту етимолошког /у/, као и један пример са графемом M на
месту етимолошког /о/; (2) обележавање групе %ће&, %ље& спојевима ke, le; (2) колебања у
обележавању група %ђу& и %ње& спојевима gM односно ne.
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Бај 14862. Кратко писмо у коме преовлађују одлике рашког правописа, уз
присуство особина ресавске ортографије. Од рашких особина јављају се: (1) лигатура ] у
функцији обележавања поствокалског [ја] (два примера); (2) лигатура E у функцији
обележавања иницијалног и поствокалског [је]; (3) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/ (један пример); (4) спој k} за обележавање гласовне групе [ћу]; (5)
преовлађује стара интерпункција, али појављују се запете и две тачке. Одлике ресавске
ортографије: (1) графема x (два примера у финалној позицији). Од осталих особина треба
издвојити: (1) усамљени пример са графемом o на месту етимолошког /у/; (2) обележавање
групе %ње& спојем nqE; (3) обележавање групе %ће& спојем ke; (4) обележавање група %ља& и
%ље& спојевима la, le.
Бај 14863. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство ресавских црта.
Рашке особине: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) обележавање
иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E (само један пример у иницијалној позицији);
(3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља& и
%љу&: l] и l}; (5) стара интерпункција. Ресавске особине: (1) графема x (један пример у
финалној позицији, један пример у функцији обележавања /а/); (2) од акценатских знакова
забележена је оксија у изолованим примерима.
Бај 1487. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Особине рашке ортографије: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ];
(2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља& и %љу&: l] и l}; (5) преовлађује
стара интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1) графема x (један пример у
финалној позицији, један пример у функцији обележавања /а/); (2) од акценатских знакова
забележена је оксија у усамљеном примеру.
Бај 1488. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ] (један пример); (2)
обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %љу&: l}; (5) преовлађује стара
интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1) графема x (један пример у финалној
позицији); (2) од акценатских знакова забележена је оксија у усамљенoм примеру. Од
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осталих особина треба издвојити усамљени пример са графемом o на месту етимолошког
/у/.
Бај 14881. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Особине рашке ортографије: (1) обележавање иницијалног и поствокалског
%је& лигатуром E (један забележен пример са графемом j у овој функцији у иницијалној
позицији); (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање
групе %ње& спојем nE; (4) обележавање групе %љу& спојем l}; (5) преовлађује стара
интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1) графема x (три примера у финалној
позицији); (2) од акценатских знакова забележена је оксија у усамљеном примеру. Од
осталих особина треба издвојити обележавање групе %ће& спојем ke.
Бај 1489. Преовлађују карактеристике рашког правописа, уз присуство особина
ресавске ортографије. Особине рашког правописа: (1) обележавање поствокалског %ја&
лигатуром ]; (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља& и %љу&
спојевима l] и l}; (5) преовлађује стара интерпункција. Особине ресавске ортографије: (1)
графема x (један пример у финалној позицији); (2) од акценатских знакова забележена је
оксија у усамљеном примеру. Од осталих особина издвајају се: (1) обележавање групе %ће&
спојем ke; (2) обележавање групе %ље& спојем le;
Бај 14891. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство одлика ресавске
ортографије. Рашке црте: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ђу& спојем g}; (5) обележавање групе
%љу& спојем l}; (6) преовлађује стара интерпункција. Ресавске црте: (1) графема x (један
пример у финалној позицији); (2) од акценатских знакова забележена је оксија у
изолованим примерима. Од осталих особина издваја се спој le у функцији обележавања
групе %ље&.
Бај 14892. Преовлађују одлике рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Особине рашке ортографије: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ];
(2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ђу& спојем g}; (5) обележавање група
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%љу& спојем l}; (6) стара интерпункција. Од особина ресавске ортографије бележе се: (1)
употреба оксије у усамљеном примеру. Од осталих црта треба издвојити графијски спој na
у функцији обележавања гласовне групе [ња].
Бај 14893. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство црта ресавске
ортографије. Рашке особине: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ] (два
примера); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& лигатуром E; (3) осмеричко i
у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %љу& спојем l}; (5)
преовлађује стара интерпункција. Ресавске особине: (1) графема x (два примера у корену
речи); (2) од акценатских знакова забележени су оксија и двострука варија.
Бај 1492. Подједнак однос особина рашког и ресавског правописа. Особине рашке
ортографије: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) обележавање
поствокалског %је& графемом e (један пример); (3) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (4) обележавање група %ћа&, %ћу& спојевима k], k}; (5) стара интерпункција.
Особине ресавске ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, два примера у
функцији обележавања /а/); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом j
(један пример у иницијалној позицији и три у поствокалској). Од осталих особина
издвајају се: (1) обележавање групе %ју& графемом M; (2) обележавање групе %ће& спојевима
ke, tj; (3) обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 1493. Мешање особина босанско-хумског, рашког и ресавског правописа.
Особине ресавске ортографије: (1) графема x (два примера у корену речи, три примера у
финалној позицији); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом e.
Особине рашке ортографије: (1) обележавање поствокалског %ја& лигатуром ] (два
примера); (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/. Од босанско-хумских
особина овде треба издвојити графијски спој k: за обележавање африкате ћ, при чему би
спој k: био заправо резултат мешања рашких и босанско-хумских црта. Од осталих
особина издвајају се спојеви la и le у функцији обележавања обележавање група %ља& и
%ље&.
Бај 14931. Мешање особина ресавског, рашког и босанско-хумског правописа.
Ресавске особине: (1) графема x (два примера у финалној позицији и два примера у корену
речи); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом e. Од рашких црта
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јављају се: (1) графијски спој g} за обележавање гласовне групе [ђу]; (2) стара
интерпункција. Од босанско-хумских црта овде се бележи хибридни спој :} у функцији
обележавања гласовне групе [ћу]. Од осталих црта треба издвојити: (1) спој ke у функцији
бележавања групе %ће&; (2) спојеве la, le, lM и ne у функцији обележавања група %ља&, %ље&,
%љу& и %ње&.
Бај 1495. Мешање особина босанско-хумског, рашког и ресавског правописа.
Особине ресавске ортографије: (1) графема x (два примера у финалној позицији); (2)
обележавање поствокалског %ја& графемом a (два примера); (3) обележавање иницијалног и
поствокалског

%је&

графемом

e.

Особине

рашке

ортографије:

(1)

обележавање

поствокалског %ја& лигатуром ] (један пример); (2) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (3) обележавање групе %ђу&: g}; (4) стара интерпункција. Од босанскохумских особина овде треба издвојити графијски спој k: за обележавање африкате ћ, уз
напомену да овакав спој прецизније представља резултат мешања рашких и босанскохумских црта. Од осталих црта треба издвојити: (1) спој ke у функцији oбележавања групе
%ће&; (2) спој la у функцији бележавања групе %ља&.
Бај 14951. Преовлађују особине ресавског правописа, уз присуство рашких црта.
Ресавске особине: (1) графема x (један пример у корену речи); (2) обележавање
иницијалног и поствокалског %је& графемом e; (3) десетеричко J у функцији обележавања
редукованог /и/ (један забележен пример). Рашке особине: (1) лигатура ] у функцији
обележавања поствокалског %ја& (један пример); (2) стара интерпункција. Од осталих црта
издвајају се: (1) спој ke у функцији обележавања групе %ће&; (2) спојеви la, le и ne у
функцији обележавања група %ља&, %ље& и %ње&.
Бај 14952. Подједнак однос ресавских и рашких црта. Ресавске особине: (1)
графема x (три примера у финалној позицији и један у корену речи); (2) обележавање
иницијалног и поствокалског %је& графемом e; (3) десетеричко J у функцији обележавања
редукованог /и/ (један забележен пример). Особине рашке ортографије: (1) обележавање
поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/
(један забележен пример); (3) преовлађује стара интерпункција. Од осталих особина треба
указати на обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.

282

Бај 1496. Мешање црта рашког, ресавског и босанско-хумског правописа. Особине
ресавске ортографије: (1) графема x (у финалној позицији); (2) обележавање
поствокалског %је& графемом e (један забележен пример); (4) десетеричко J у функцији
обележавања редукованог /и/ (један пример). Рашке особине: (1) обележавање
иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) обележавање групе %ћу& спојем k}; (3)
преовлађује стара интерпункција. Од босанско-хумских особина издваја се графијски спој
k: за обележавање африкате ћ, уз напомену да овакав спој прецизније представља резултат
мешања рашких и босанско-хумских црта. Од осталих особина треба издвојити: (1)
усамљени пример са омегом на месту етимолошког /у/; (2) обележавање групе %ља& спојем
la.
Бај 1497. Преовлађују особине рашке ортографије, уз појаву ресавских особина.
Рашке особине: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
обележавање иницијалног %је& лигатуром E (један забележен пример); (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/; (4) стара интерпункција. Особине ресавске
ортографије: (1) графема x (највише у финалној позицији, један пример у функцији
обележавања /а/, два примера у групи rx); (2) обележавање иницијалног %је& графемом e
(један забележен пример), док се поствокалско %је& бележи графемама e и j (по један
забележен пример). Од осталих особина треба издвојити: (1) обележавање групе %ће&
спојем ke; (2) обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 14971. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
особина. Особине рашке ортографије: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја&
лигатуром ]; (2) обележавање иницијалног %је& лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља& и %љу& спојевима l] и l}.
Ресавске особине: (1) графема x највише у финалној позицији, три примера у функцији
обележавања /а/, три примера у групи rx); (2) обележавање поствокалског %је& графемама e
и j (по један забележен пример). Од осталих црта треба истаћи: (1) обележавање групе %ће&
спојем ke; (2) обележавање група %ље& и %ње& спојевима le и ne; (3) изостанак бележења
знакова интерпункције.
Бај 1498. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
особина. Рашке црте: (1) обележавање иницијалног %ја& лигатуром ] (један забележен
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пример); (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање група
%ља& и %љу& спојевима l] и l}; (4) преовлађује стара интерпункција. Ресавске црте: (1)
графема x (највише у финалној позицији, пет примера у функцији обележавања /а/, један
пример у групи rx); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом e. Од
осталих особина треба издвојити: (1) обележавање групе %ће& спојем ke; (2) обележавање
група %ље& спојем le.
Бај 1499. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
особина. Рашке особине: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ];
(2) обележавање поствокалског %је& графемом лигатуром E (један забележен пример); (3)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ћа& спојем
k]; (5) обележавање групе %ља& спојем l]; (6) стара интерпункција. Ресавске особине: (1)
графема x (највише у финалној позицији, шест примера у функцији обележавања /а/, један
пример у групи rx); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемом e. Од
осталих особина треба издвојити: (1) усамљени пример са графемом o на месту
етимолошког /у/; (2) обележавање групе %ће& спојем ke; (3) обележавање група %ље& и %ње&
спојевима le и ne.
Бај 14991. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
особина. Рашке црте: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ]; (2)
лигатура E у функцији обележавања поствокалског [је] (два примера); (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља& и %љу& спојевима l] и
l}; (5) стара интерпункција. Ресавске црта: (1) графема x (највише у финалној позицији,
пет примера у функцији обележавања /а/); (2) графема e за обележавање иницијалног и
поствокалског %је&. Од осталих особина треба издвојити: (1) обележавање групе %ће& спојем
ke; (2) обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 14992. Провлађују особине рашког правописа, уз појаву ресавских манира. Од
особина рашког правописа бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %ја&; (2) лигатура E за обележавање иницијалног и
поствокалског %је& (три примера у иницијалној и седам у поствокалској позицији); (3)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља&, %ље& и
%љу& спојевима l], lE, l}; (5) преовлађује стара интерпункција. Од особина ресавског
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правописа заступљени су: (1) графема x (највише у финалној позицији, дванаест примера у
функцији обележавања /а/, шест примера у групи rx); (2) један забележен пример са
графемом a у функцији обележавања потвокалског [ја]; (3) обележавање поствокалског %је&
графемама e и j (седам примера са графемом e и један пример са широким j у овој
позицији). Од осталих особина издвајају се: (1) спојевима ke, ga и dM у функцији
обележавања гласовних група %ће&, %ђа& и %ђу&; (2) спојеви le и ne у функцији обележавања
група %ље& и %ње&.
Бај 1500. Преовлађује рашки правопис, уз присуство ресавских особина. Рашке
особине: (1) обележавање иницијалног и поствокалског %ја& лигатуром ]; (2) лигатура E у
функцији обележавања поствокалског [је] у усамљеном примеру; (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ћа& и %ћу& спојевима k] и
k}; (5) обележавање група %ља&, %љу& и %ње&: l], l} и nE; (6) стара интерпункција. Одлике
ресавског правописа: (1) графема x (највише у финалној позицији, дванаест примера у
функцији обележавања /а/, шест примера у групи rx); (2) обележавање иницијалног и
поствокалског %је& графемом e. Од осталих особина треба издвојити: (1) обележавање групе
%ће& спојем ke; (2) обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 1501. Преовлађује рашки правопис, уз присуство ресавских црта. Од рашких
особина бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања поствокалског [ја]; (2)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање група %ћа& и %ћу&
спојевима k] и k}; (4) обележавање групе %ља& спојем l]; (5) стара интерпункција. Одлике
ресавског правописа: (1) графема x (највише у финалној позицији, пет примера у функцији
обележавања /а/, један пример у групи rx); (2) обележавање иницијалног и поствокалског
%је& графемом e (један пример са j у поствокалском положају). Од осталих особина треба
издвојити: (1) обележавање групе %ће& спојем ke; (2) обележавање групе %ље& спојем le.
Бај 15011. Подједнак однос особина рашког и ресавског правописа. Рашке особине:
(1) обележавање гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској позицији лигатуром ];
(2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање групе %ћа&
спојем k]; (4) обележавање групе %ља& спојем l]; (5) преовлађује стара интерпункција.
Одлике ресавског правописа: (1) графема x (највише у финалној позицији, седам примера
у функцији обележавања /а/, један пример у групи rx); (2) обележавање иницијалног и
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поствокалског %је& графемом e (један пример са j у поствокалском положају). Од осталих
особина треба издвојити: (1) обележавање групе %ће& спојем ke; (2) обележавање групе %ље&
спојем le.
Бај 1502. Преовлађују одлике рашког правописа, уз присуство ресавских црта.
Рашке особине: (1) обележавање гласовне групе %ја& у поствокалској позицији лигатуром
]; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање група %ђу&
спојем g}; (4) обележавање група %ља& и [љу] спојевима l] и l}; (5) стара интерпункција.
Ресавске особине: (1) графема x (највише у финалној позицији, три примера у функцији
обележавања /а/, два примера у групи rx); (2) обележавање гласовне групе %ја& у
поствокалској позицији графемом a (један забележен пример); (3) обележавање
иницијалног и поствокалског %је& лигатуром графемом e; (4) десетеричко J у функцији
обележавања редукованог /и/ (један забележен пример). Од осталих особина треба
издвојити: (1) усамљени пример са графемом o на месту етимолошког /у/; (2) обележавање
група %ћа& и %ће& спојевима ka, и ke; (3) обележавање групе %ље& спојем le.
Бај 1503. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских манира.
Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %ја&; (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
[је] (у иницијалној позицији два примера са лигатуром E); (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање група %ља& и %ње& спојевима l] и nE; (5)
преовлађује стара интерпункција. Од особина ресавског правописа присутни су: (1)
графема x (највише у финалној позицији, два примера у функцији обележавања /а/); (2)
графеме e и j у функцији обележавања иницијалног и поствокалског [је] (у иницијалној
позицији два примера са графемом e и један пример са графемом j, док се у поствокалској
позицији бележи само један пример са графемом e). Од осталих особина треба издвојити:
(1) обележавање групе %ће& спојем ke; (2) обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 1507. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских манира.
Особине рашке ортографије: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %ја&; (3) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и поствокалског
поствокалског %је& (у иницијалној позицији један пример, а у поствокалској позицији
четири примера); (4) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/ (шест
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примера); (5) обележавање групе %ља& спојем l]; (6) преовлађује стара интерпункција.
Ресавске особине: (1) графема x (највише у финалној позицији, два примера у функцији
обележавања /а/); (2) обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској
позицији графемом e (у иницијалној позицији три примера, а у поствокалској четири); (4)
десетеричкио J у функцији обележавања редукованог /и/ (пет примера). Од осталих
особина треба издвојити: (1) обележавање група %ћа& и %ће& спојевима ka и ke; (2)
обележавање група %ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 1510. Мешање особина рашке, ресавске и босанско-хумске ортографије. Рашке
особине: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и поствокалског [ја]; (2)
обележавање поствокалског %је& лигатуром E (један забележен пример); (3) осмеричко i у
функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ља&: l]; (5) преовлађује
стара интерпункција. Од особина ресавског правописа присутне су: (1) графема x (највише
у финалној позицији); (2) графема a у функцији обележавања поствокалског [ја] (два
забележена примера); (3) обележавање поствокалског %је& лигатуром E (један забележен
пример); (4) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (5) обележавање
поствокалског %је& графемом e (један забележен пример). Од особина босанско-хумског
правописа присутни су спојеви :a и :i у функцији обележавања гласовних група %ћа& и %ћи&.
Од осталих особина треба издвојити: (1) усамљени пример са графемом o на месту
етимолошког /у/; (2) обележавање гласовне групе %ће& спојем ke; (3) обележавање група
%ља& и %ље& спојевима la и le.
Бај 1481–1512. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
црта. Рашке особине: (1) обележавање гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској
позицији лигатуром ]; (2) обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској
позицији лигатуром E (пет забележених примера у иницијалној и осам у поствокалској
позицији); (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4) обележавање
групе %ћу& спојем k}; (5) обележавање група %ње& и %љу& спојевима nE и l}; (6) стара
интерпункција. Ресавске особине: (1) графема x (у финалној позицији); (2) графеме e и j у
функцији обележавања иницијалног и поствокалског [је] (два примера са графемом e у
иницијалној и шест примера са графемом j у иницијалној позицији, као и један пример са
графемом e у поствокалској позицији); (3) један пример са десетеричким J у функцији
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обележавања редукованог /и/; (4) од акценатских знакова забележена је само двострука
варија. Од осталих особина треба издвојити: (1) обележавање група %ђа&, %ће& и %ћу&
спојевима ga, ke, kM; (2) обележавање група %ље&, %ње&, %њу& спојевима le, ne, nM;
Бај 1481–15121. Преовлађују одлике рашке ортографије, уз присуство ресавских
црта. Рашке особине: (1) обележавање гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској
позицији лигатуром ]; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
обележавање групе %ља& спојем l]; (4) стара интерпункција. Ресавске особине: (1) графема
x (највише у корену речи, два примера у функцији обележавања /а/, један пример у групи
rx); (2) обележавање иницијалног и поствокалског %је& графемама e и j. Од осталих особина
треба издвојити: (1) обележавање групе %ље& спојем le; (2) спој ke у функцији обележавања
групе %ће&.
Бај 1481–15122. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
црта. Особине рашке ортографије: (1) гласовна група %ја& поствокалској позицији
обележава се лигатуром ] (два забележена примера); (2) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (3) обележавање група %ља& и %љу& спојевима l] и l}; (4)
стара интерпункција са тачком на средини реда. Одлике ресавске ортографије: (1) графема
x (највише у корену речи, три примера у функцији обележавања /а/); (2) обележавање
иницијалног и поствокалског %је& графемом j. Од осталих особина треба издвојити: (1)
обележавање групе %ље& спојем le; (2) гласовна група %ће& обележава се спојем ke.
Бај 1481–15123. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство ресавских
црта. Рашке особине: (1) обележавање гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској
позицији лигатуром ]; (2) лигатура E у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског [је] (у иницијалној позицији два примера са лигатуром E, док се у
поствокалској позицији бележи пет примера са лигатуром E); (3) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (4) обележавање групе %ља& спојем l]; (5) стара
интерпункција. Ресавске особине: (1) графема x (највише у финалној позицији, један
пример у функцији обележавања /а/); (2) графемама e и j у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског [је] (у иницијалној позицији два примера са графемом j, док
се у поствокалској позицији бележе два примера са графемом e); (3) десетеричким J у
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функцији обележавања редукованог /и/ (три примера). Од осталих особина издваја се спој
le у функцији обележавања групе %ље&.
Бај 1481–15124. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских
црта. Рашке особине: (1) обележавање гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској
позицији лигатуром ]; (2) обележавање гласовне групе %ја& у иницијалној и поствокалској
позицији лигатуром E; (3) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (4)
преовлађује стара интерпункција. Од карактеристика ресавског правописа заступљене су:
(1) графема x (два примера у финалној позицији). Од осталих особина издвајају се: (1) спој
ke у функцији обележавања гласовне групе %ће&; (2) спојеви la и le у функцији обележавања
група %ља& и %ље&.
1.5. ГРАФИЈСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ ПИСМА СУЛТАНА СЕЛИМА I
Сел 1513. Израженије су одлике рашког правописа, уз присуство ресавских црта.
Од особина рашког правописа бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (3) преовлађује стара интерпункција са тачком на средини реда. Од ресавских особина
издвајају се: (1) графема x (у највећем броју примера у финалној позицији, два примера у
функцији обележавања /а/); (2) графема e у функцији обележавања гласовне групе %је& у
иницијалном и поствокалском положају. Од осталих особина треба издвојити: (1) три
примера са графемом o на месту етимолошког /у/, као и усамљени пример са графемом M
на месту етимолошког /о/; (2) графијски спој ka за обележавање гласовне групе %ћа&; (3)
графијски спојеви la и le у функцији обележавања гласовних група %ља& и %ље&.
Сел 1514. Преовладавају одлике рашког правописа, уз присуство ресавских
особина. Карактеристике рашке ортографије: (1) један пример са лигатуром ] у функцији
обележавања иницијалне групе %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (3) преовлађује стара интерпункција са тачком на средини реда. Од одлика ресавског
правописа забележене су: (1) графема x (у највећем броју примера у финалној позицији,
један пример у функцији обележавања /а/); (2) графема e за обележавање гласовне групе
%је& у иницијалној и поствокалској позицији. Од осталих особина треба издвојити: (1) пет
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примера са графемом o на месту етимолошког /у/; (2) обележавање група %ља& и %ље&: la и
le.
Сел 1516. Преовладавају одлике рашког правописа, уз присуство ресавских
особина. Од црта рашког правописа издвајају се: (1) један пример са лигатуром ] у
функцији обележавања иницијалне групе %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања
редукованог /и/; (3) обележавање групе %љу& спојем l}; (4) преовлађује стара
интерпункција. Одлике ресавског правописа: (1) графема x (у највећем броју примера у
финалној позицији, један пример у функцији обележавања /а/); (2) графема e за
обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији; (3) један
забележен пример са десетеричким J у функцији обележавања редукованог /и/. Од осталих
особина треба издвојити: (1) пет примера са графемом o на месту етимолошког /у/; (2)
обележавање групе %ља& спојем la.
Сел 1517. Преовладавају одлике рашког правописа, уз присуство ресавских
особина. Рашке особине: (1) два примера са лигатуром ] у функцији обележавања
иницијалне групе %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
обележавање групе %љу& спојем l}; (4) преовлађује стара интерпункција. Од ресавских
особина јављају се: (1) графема x (у највећем броју примера у финалној позицији); (2)
графема e за обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији (у
једном примеру за обележавање групе %је& у поствокалској позицији забележена је графема
j). Од осталих особина треба издвојити: (1) четири примера са графемом o на месту
етимолошког /у/; (2) графијски спојеви la и le за обележавање гласовних група %ља& и %ље&
Сел 1512–1520. Краће писмо у коме преовладавају одлике рашког правописа, уз
присуство ресавских особина. Карактеристике рашког правописа: (1) лигатура ] у
функцији обележавања иницијалног и поствокалског %ја& (по један забележен пример); (2)
осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање групе %љу& спојем
l}; (4) преовлађује стара интерпункција. Ресавске особине: (1) графема x (у највећем броју
примера у финалној позицији); (2) графема e за обележавање гласовне групе %је& у
иницијалној и поствокалској позицији. Од осталих особина треба издвојити: (1) појаву
графеме o на месту етимолошког /у/ у четирма примерима; (2) обележавање групе %ља&
спојем la.
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1.6.

ГРАФИЈСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ ПИСМА СУЛТАНА СУЛЕЈМАНА I

Сул 1517. Кратко писмо у коме се мешају црте босанско-хумског, рашког и
ресавског правописа. Особине рашке ортографије: (1) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/; (2) обележавање групе %љу& спојем l}. Од особина ресавске
ортографије: (1) графема j за обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и
поствокалској позицији. Од особина босанско-хумске ортографије бележи се употреба
графеме y у функцији обележавања иницијалног и поствокалског %ја& (један забележен
пример у иницијалној и два у поствокалској позицији). Од осталих црта треба напоменути:
(1) изостанак бележења интерпункцијских знакова; (2) обележавање гласовне групе %ља&
спојем la.
Сул 1525. Преовлађују особине рашке ортографије, уз присуство ресавских црта.
Од рашких особина издвајају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалне групе
%ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) обележавање групе %ља&
спојем l]; (4) преовлађује стара интерпункција. Од особина ресавске ортографије бележе
се: (1) графема e за обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској
позицији (у једном примеру за обележавање групе %је& у поствокалској позицији
забележена је графема j); (2) десетеричко J у функцији обележавања редукованог /и/ (само
један забележен пример). Од осталих особина треба указати на обележавање гласовне
групе %ље& спојем le.
Сул 1520–1566. Подједнак однос особина рашке и ресавске ортографије. Ресавске
одлике: (1) графема x (у највећем броју примера у финалној позицији); (2) графема a у
функцији обележавања поствокалског %ја& (у двама забележеним примерима); (3) графема e
за обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији. Од црта рашке
ортографије бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
обележавање групе %љу& спојем l}. Од осталих особина издвајају се: (1) обележавање
групе %ље& спојем le; (2) колебања у обележавању гласовне групе %ње& спојевима ne и nxe; (3)
изостанак бележења интерпункцијских знакова (само знак сличан наводницима на почетку
писма).
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Сул 1520–15661. Преовлађују особине рашке ортографије, уз појаву ресавских
црта. Од црта рашке ортографије бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
иницијалног и поствокалског %ја& (један пример у иницијалној и три примера у
поствокалској позицији); (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
обележавање групе %ља& спојем l]. Од особина ресавског правописа присутне су: (1)
графема x (у највећем броју примера у финалној позицији); (2) графема e за обележавање
гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији. Од осталих особина издвајају
се: (1) обележавање групе %ље& спојем lqe; (2) изостанак бележења интерпункцијских
знакова (само знак сличан наводницима на почетку писма).
Сул 1520–15662. Преовлађују рашке особине, уз присуство ресавских црта. Од црта
рашке ортографије бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалне групе
%ја& (један пример); (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3)
обележавање групе %љу&: l}; (4) преовлађује стара интерпункција. Ресавске особине: (1)
графема x (у финалној позицији, у трима примерима у функцији обележавања /а/); (2)
графема e за обележавање гласовне групе %је& у поствокалској позицији (у једном примеру
у овој функцији забележена је графема j). Од осталих особина треба издвојити: (1) седам
примера са графемом o на месту етимолошког /у/, као и један пример са графемом M на
месту етимолошког /о/; (2) обележавање група %ља& и %ље& спојевима la, le.
Сул 1520–15663. Подједнак однос особина рашког и ресавског правописа. Од црта
рашке ортографије јављају се: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалног и
поствокалског %ја& (један забележен пример у иницијалној и два у поствокалској позицији);
(2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог /и/; (3) преовлађује стара
интерпункција. Ресавске одлике: (1) графема x (у финалној позицији и корену речи); (2)
обележавање поствокалског %ја& графемом a (један пример); (3) графема e у функцији
обележавања гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији (у двама
примерима за обележавање групе %је& у поствокалској позицији забележена је графема j).
Од осталих особина треба издвојити: (1) три примера са графемом o на месту етимолошког
/у/; (2) обележавање гласовних група %ља& и %ње& спојевима la и ne.
Сул 1520–15664. Преовлађују особине рашког правописа, уз присуство ресавских
црта. Од црта рашке ортографије бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања
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иницијалног и поствокалског %ја&; (2) осмеричко i у функцији обележавања редукованог
/и/; (3) преовлађује стара интерпункција. Ресавске одлике: (1) графема x (у највећем броју
примера у финалној позицији, један пример у функцији обележавања /а/); (2) графема e за
обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији. Од осталих
особина треба истаћи: (1) у изолованом примеру бележи се употреба графеме M на месту
етимолошког /о/; (2) обележавање гласовне група %ља& спојем la.
Сул 1520–15665. Заступљеније су одлике ресавског правописа, уз присуство црта
рашке ортографије. Од ресавских особина јављају се: (1) графема x (само у финалној
позицији, један пример у функцији обележавања /а/); (2) графема a у функцији
обележавања поствокалског %ја& (један пример); (3) графема e за обележавање гласовне
групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији (у двама примерима у овим функцијама
забележена је графема j). Од црта рашке ортографије бележе се: (1) лигатура ] у функцији
обележавања иницијалне групе %ја& (један забележен пример); (2) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/. Од осталих особина бележе се: (1) спој la у функцији
обележавања гласовне групе %ља&; (2) изостанак бележења интерпункцијских знакова
(само знак сличан наводницима на почетку писма).
Сул 1520–15666. Подједнак однос особина рашке и ресавске ортографије. Од црта
рашке ортографије јављају се: (1) по један пример са лигатуром ] у функцији
обележавања иницијалне и поствокалске групе %ја&; (2) осмеричко i у функцији
обележавања редукованог /и/. Од ресавских црта бележе се: (1) графема x (у највећем
броју примера у финалној позицији); (2) графема e за обележавање гласовне групе %је& у
иницијалној и поствокалској позицији (у трима примерима у поствокалској позицији
забележена је графема j). Од осталих особина издвајају се: (1) употреба графеме M на месту
етимолошког /о/ у двама примерима; (2) изостанак бележења интерпункцијских знакова
(само знак сличан наводницима на почетку писма).
1.7. ЗАКЉУЧНЕ

НАПОМЕНЕ.

Према степену присуства ортографских црта у

појединачним документима, писма турских султана могу се поделити у неколико група:
(1) писма у којима су присутне црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз
преовладавање црта рашког правописа; (2) писма у којима у којима су присутне црте
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рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање црта ресавског правописа; (3)
писма у којима су подједнако заступљене црте рашке и ресавске ортографске праксе; (4)
писма у којима се мешају црте босанско-хумске, рашке и ресавске ортографије.
На основу наведене поделе писама Портине канцеларије према степену присуства
графијско-правописних црта у појединачним документима, стање забележено у писарским
канцеларијама изгледа овако:
(1) У писарској канцеларији султана Мурата II бележимо писма у којима су присутне
карактеристике рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање особина
рашког правописа: Мур 1430, Мур 14301, Мур 1431.
(2) У писарској канцеларији султана Мехмеда II издвајају се: (а) писма у којима су
присутне особине рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање особина
рашког правописа: Мех 1458, Мех 1459, Мех 1463, Мех 1468, Мех 14682, Мех 1471,
Мех 14711, Мех 14712, Мех 14713, Мех 1472, Мех 1474, Мех 14741, Мех 1475, Мех
14751, Мех 1476, Мех 14761, Мех 1477, Мех 14771, Мех 14781, Мех 14784, Мех 1479,
Мех 14791, Мех 14792, Мех 14793, Мех 1480, Мех 14801, Мех 14802, Мех 14803; (б)
писма у којима у којима су присутне црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз
преовладавање црта ресавског правописа: Мех 1469, Мех 14772, Мех 1478, Мех
14783, Мех 14782, Мех 14785; (в) писма у којима су подједнако заступљене црте
рашке и ресавске ортографске праксе: Мех 1465, Мех 1466; (г) писма у којима се
мешају црте босанско-хумске, рашке и ресавске ортографије: Мех 14681, Мех 1481,
Мех 1453–1463.
(3) У оквиру писарске канцеларије султана Бајазита II издвајају се: (а) писма у којима
су присутне црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање црта
рашког правописа: Бај 1481, Бај 14811, Бај 14812, Бај 1481–1482, Бај 14821, Бај 1484,
Бај 14841, Бај 1485, Бај 14851, Бај 1486, Бај 14861, Бај 14862, Бај 14863, Бај 1487, Бај
1488, Бај 14881, Бај 1489, Бај 14891, Бај 14892, Бај 14893, Бај 1485, Бај 1497, Бај
14971, Бај 1498, Бај 1499, Бај 14991, Бај 14992, Бај 1500, Бај 1501, Бај 1502, Бај 1503,
Бај 1507, Бај 1481–1512, Бај 1481–15121, Бај 1481–15122, Бај 1481–15123, Бај 1481–
15124; (б) писма у којима су присутне црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз
преовладавање црта ресавског правописа: Бај 1483, Бај 14951; (в) писма у којима су
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подједнако заступљене црте рашке и ресавске ортографске праксе: Бај 1492, Бај
14952, Бај 15011; (г) писма у којима се мешају црте босанско-хумске, рашке и
ресавске ортографије: Бај 14852, Бај 1493, Бај 14931, Бај 1495, Бај 1496, Бај 1510.
(4) Писарској канцеларији султана Селима I припадају писма у којима су присутне
црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање црта рашког
правописа: Сел 1513, Сел 1514, Сел 1516, Сел 1517 и Сел 1512–1520.
(5) Писарској канцеларији султана Сулејмана I припадају: (а) писма у којима су
присутне црте рашке и ресавске ортографске праксе, уз преовладавање црта рашког
правописа: Сул 1525, Сул 1520–15661, Сул 1520–15662, Сул 1520–15664; (б) писма у
којима су подједнако заступљене црте рашке и ресавске ортографске праксе: Сул
1520–1566, Сул 1520–15666; као и (в) писмо у коме се мешају црте босанскохумске, рашке и ресавске ортографије: Сул 1517.
У вези са претходно наведеном поделом, од велике је важности истаћи најважније
правописне црте забележене у писмима Портине канцеларије, будући да је, како је већ и
истакнуто,

у

овим

документима

забележено

присуство

особина

свих

трију

средњовековних ортографских пракси.
Иако потврђене углавном у изолованим примерима, од особина босанско-хумског
правописа издвајају се: (1) графема y у функцији обележавања иницијалног [ја] у
усамљеном примеру у писму Сул 1517; (2) графема y у функцији обележавања
поствокалског [ја] у двама примерима у писму Сул 1517; (3) графијски спој ly у функцији
обележавања гласовне групе [ља] у усамљеним примерима у писмима Мех 14681 и Мех
1481; (4) употреба графеме : у функцији обележавања африкате /ћ/ и у вези с тим
гласовних група [ћа, ће, ћи, ћу] у писмима Мех 1453–1463, Бај 1493, Бај 1510 и Сел 1513.
Од особина рашке ортографије забележених у писмима Портине канцеларије
бележе се: (1) лигатура ] у функцији обележавања иницијалне групе [ја] у свим писарским
канцеларијама; (2) лигатура ] у функцији обележавања поствокалског [ја] у свим
писарским канцеларијама; (3) лигатура E у функцији обележавња гласовне групе %је& у
иницијалној позицији у писмима султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II; (4) лигатура
E у функцији обележавња гласовне групе %је& у поствокалској позицији у писмима султана
Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II; (5) употреба осмеричког i у функцији обележавања
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редукованог /и/ (није забележено једино у писму Бај 1493, док се бележи у свим осталим
документима); (6) графијски спојеви k], kE и k} односно g], gE и g} у функцији
обележавања гласовних група [ћа, ће, ћу] односно [ђа, ђе, ђу] у писмима султана Мурата
II, Мехмеда II и Бајазита II; (7) графијски спојеви l], lE и l} односно n], nE и n} у
функцији обележавања гласовних група [ља, ље, љу] односно [ња, ње, њу] у писмима
султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II, док се у писмима султана Селима I бележи
само графијски спој l}, а у писмима султана Сулејмана I графијски спојеви l] и l}; (8)
употреба старе интерпункције са тачком на средини реда.
Од особина ресавске ортографије, у писмима Портине канцеларије потврђене су:
(1) употреба дебелог јер (не бележи се једино у писмима султана Мурата II); (2) графема a
у функцији обележавања гласовне групе %ја& у поствокалском положају у писмима Мур
1430, Мех 1459, Мех 1466, Мех 1469, Мех 1478, Мех 14783, Мех 14785, Мех 1479, Мех
14791, Мех 1481, Бај 14821, Бај 1483, Бај 1495, Бај 14992, Бај 1502, Бај 1510, Сул 1520–
1566, Сул 1520–15663, Сул 1520–15665; (3) графеме e и j у функцији обележавања гласовне
групе %је& у иницијалном положају у свим писарским канцеларијама (изузетак представља
једино канцеларија султана Мурата II, у којој се бележи само у усамљеном примеру); (4)
графеме e и j у функцији обележавања поствокалског %је& у писарским канцеларијама
султана Мехмеда II и Бајазита II, Селима I и Сулејмана I; (5) употреба графеме J у
функцији обележавања редукованог /и/ у писмима Мех 1466, Мех 1468, Бај 14812, Бај
1483, Бај 14952, Бај 1502, Бај 1507, Бај 1481–1512, Бај 1481–15123, Бај 1481–1512, Сел
1516, Сул 1525; (6) употреба акцената и спирита од којих се бележе spiritus lenis (у једном
писму султана Мурата II, пет писама султана Мехмеда II и двама писмима султана
Бајазита II), положени spiritus lenis (у трима писмима султана Мехмеда II), положени
spiritus aspera (у двама писмима султана Мехмеда II), оксија и варија (бележе се у
канцеларијама султана Мехмеда II и Бајазита II), као и двострука варија (бележи се у
канцеларијама султана Мурата II, Мехмеда II и Бајазита II); (7) нова интерпункција са
тачком на доњој линији и запетом.
Поред претходно реченог, овде је неопходно указати и на појаву графијских
спојева, који настају као последица укрштања особина рашке и босанско-хумске, као и
босанско-хумске и ресавске ортографије, те као резултат имамо хибридне рашко-босанске
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и босанско-ресавске спојеве: (1) графијски спој k:} за обележавање гласовне групе %ћу&
забележен у писму Бај 1493; (2) графијски спој k: за обележавање африкате /ћ/ забележен у
писму Бај 1493; (3) графијски спој :q за обележавање африкате /ћ/ забележен у писму Сел
1513; (4) графијски спој kx за обележавање африкате /ћ/ забележен у писму Мех 14772: 32.
Коначно, неопходно је истаћи и неколико забележених примера у којима се
евентуално може препознати страни утицај односно утицај арапског писма, а реч је о
бележењу графема o или w на месту етимолошког /у/ у усамљеним примерима у писмима
Мех 1463, Мех 1453–1463, Мех 1468, Мех 14682, Мех 1469, Мех 1476, Мех 14782, Мех
14793, Мех 1481, Бај 14861, Бај 14862, Бај 1488: 12, Бај 1496: 16, Бај 1499, Бај 1502, Бај
1510, Сел 1513, Сел 1514, Сел 1516, Сел 1517, Сел 1512–1520, Сул 1520–15662, Сул 1520–
15664, као и бележењу графеме M на месту етимолошког /о/ у усамљеним примерима у
писмима Мех 14772, Бај 1484, Бај 14861, Сел 1513, Сул 1520–15662, Сул 1520–15664, Сул
1520–15666.
Узимајући у обзир изложени преглед најважнијих графијско-правописних
карактеристика појединачних докумената Портине канцеларије, пресек стања забележен у
свакој појединачној канцеларији, преглед најважнијих босанско-хумских, рашких и
ресавских црта, хибридних решења, те особина насталих као последица страног утицаја,
можемо доћи до закључка да се у писмима Портине канцеларије бележи одсуство
стабилизације искључиво једног типа ортографског манира и потврђује присуство
неуједначених и несистематичних решења која се огледају у мешању црта свих трију
средњовековних ортографских пракси.
Објашњење за изсотанак стабилизације ортографских норми у анализираним
писмима можемо потражити у неколиким чињеницама: (1) припадности анализираних
докумената жанру световног карактера, (2) територијалној удаљености од средишта
ресавске ортографије, као и наше средњовековне писмености, будући да је реч о
канцеларији која је деловала ван матичног подручја наше средњовековне писмености, (3)
престижним статусом рашке ортографске праксе, која се као таква у Дубровнику остварује
још од друге четвртине XIII века, као и (4) непознавању правописног канона, што је могло
бити условљено припадношћу писара другачијој језичкој и уједно правописној традицији.

297

2. ОПШТИ ПОГЛЕД НА ГРАФЕМСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ
2.1. ОПШТИ

ПОГЛЕД НА ОДНОС ФОНЕМА И ГРАФЕМА.

Однос графема и фонема у

писмима Портине канцеларије представили смо у табели која следи.
Табела: Фонеме и њихове графијске реализације у писмима турских султана
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На основу датог прегледа може се закључити да су се фонеме /б/, /в/, /г/, /д/, /ж/, /з/,
/к/, /л/, /м/, /н/, /п/, /с/, /ф/, /х/, /ц/, /ч/ увек обележавале на исти начин, док је за фонеме /а/,
/ђ/, /е/, /и/, /ј/, /љ/, /њ/, /о/, /р/, /т/, /ћ/, /у/, /џ/, /ш/, потврђено више начина обележавања.
Док су графеме за фонеме /б/, /в/, /г/, /д/, /к/, /л/, /м/, /н/, /п/, /с/, /ф/ преузете из
грчког унцијалног писма, фонеме /ж/, /з/, /х/, /ц/ и /ч/ представљју типичне словенске
гласове.

Заграда означава да се графема не јавља у свим писмима.
Цртицом се означава да се графема уз коју стоји јавља у комбинацији са наредном графемом чија
гласовна вредност подразумева палаталну реализацију гласа који јој претходи.
66
Коса заграда означава да графема подразумева сложену гласовну вредност.
64
65
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У оквиру групе фонема које су имале више начина обележавања неопходно је
указати још на следеће: (а) фонема /т/ обележава се и помоћу грчког слова T, (б) у оквиру
гласовне групе %шт&, фонеме /ш/ и /т/ обележавају се лигатуром {, (в) различити начини
обележавања вокалских фонема условљени су наслеђеним стањем из старословенске
ћирилице, као и променама које су се догодиле у вокалском систему током историјског
развоја нашег језика, (г) обележавање сугласника /ј/, /љ/, /њ/, /ђ/, /ћ/ и /џ/ на различите
начине условљено је одсуством графемских обележја за типичне штокавске гласове, како
у старословенској тако и у српској ћирилици.
2.2. ГРАФИЈА

И ПРАВОПИС У ЕВОЛУТИВНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ.

На основу проведене

анализе графијских и правописних карактеристика писма Портине канцеларије, да се
извести неколико закључака:
(1) Варијантност графијског и правописног система условљена је мешањем црта
свих трију типова средњовековних ортографских пракси, при чему често, уз појаву
босанско-хумских, рашких и ресавских карактеристика, долази и до њиховог укрштања на
плану појединачних црта, што доводи до појаве својеврсних хибридних рашко-босанских
и босанско-ресавских решења.
(2) Иако се хронолошки надовезују на писменост Српске деспотовине, где се
стабилизација ресавског правописа може пратити већ од краја треће деценије XV века (уп.
Поломац 2016: 432), у највећем броју писама Портине канцеларије може се забележити
преовладавање особина рашке ортографије, а стабилизација ових ортографских црта може
се интензивно пратити кроз све писарске канцеларије.
(3) Извесна тежња ка стабилизацији појединих карактеристика ресавског правописа
може се пратити од последње деценије XV века и то кроз нека од најмлађих докумената
султана Бајазита II, преко писарских канцеларија султана Селима I и Сулејмана I, при
чему овде под стабилизацијом ресавских особина сматрамо: (а) употребу графеме x, (б)
употребу графеме a у функцији обележавања поствокалског %ја&; (в) употребу графеме e
или j за обележавање гласовне групе %је& у иницијалној и поствокалској позицији; (г)
употребу десетеричког J за обележавање редукованог /и/; док из наведеног списка
изостављамо употребу акцената и спирита (због њиховог несистематског бележења),
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употребу грчких слова (будући да је забележена само у изолованим примерима), као и
употребу новије интерпункције са тачком на доњој линији и запетом.

IV. 2. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ЈЕЗИЧКИМ ОДЛИКАМА
1. ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПИСАМА ПОРТИНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ. У прегледу који следи дата је систематизација најважније
фонетских, фонолошких и морфолошких одлика појединачних писама Портине
канцеларије. Како је језик преписке турских султана и Дубровника био старосрпски,
изузетне српскословенске црте заступљене у појединим писмима могле би представљати
сведочанство о томе да су писари на Порти били упознати и са српскословенсом нормом.
Због несистематског и ненормализованог бележења, а у вези с тим и немогућности да се
изведу прецизнији закључци, прозодијске црте изузете су из прегледа.
1.2. ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПИСАМА СУЛТАНА МУРАТА II
Мур 1430. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) промена /ə/ > /а/, уз појаву
усамљених примера са заменом /ə/ > /е/ односно /ə/ > /о/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је дао одређени рефлекс, (г) покретно
/е/ у везнику јере и прилогу јоште. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) чува се /л/ на крају слога, (б)
забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/
и /ђ/, (г) бележи се ново јотовање у групи -јд- у облицима дођу (3. л. мн. през.) и дођуть (3.
л. мн. през.), (д) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (ђ) изостаје метатеза групе -вс-.
ИМЕНИЦЕ: (а) неутрализација дистинкције између падежа правца и падежа места: да
запале земљу што је на двор, на адријанопољ (може упутити на косовско-ресавске и
призренско-тимочке говоре), (б) аналитизам падежног система: од непријатеље.
ЗАМЕНИЦЕ: (а) поред наглашеног облика акуз. јд. лич. зам. 1. лица мне, потврђен је и
енклитички облик ме, (б) аналитизам падежног система: међу себе, од моју земљу, (в)
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аналошки наставак -ах у лок. мн. ж. р. зам. мој: мојах земљах. ПРИДЕВИ: (а) наставак -ога у
ген. јд. м. и с. р. придева, уз усамљени примери са српскословенским наставак -аго и то у
придеву који се јављају у уводној дипломатичкој формули при интитулацији адресанта,
(б) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
усамљене примере са наставком -им у овом падежу. ГЛАГОЛИ: (а) наставак -у у 1. л. јд.
през., (б) народни облици 3. л. јд. през., уз појаву усамљеног српскословенског примера
јесть, (в) подједнак број народних и српскословенских облика 3. л. мн. през., (д) наставак
-ле ум. наставка -ли у облику м. р. мн. радног гл. придева (може представљати македонски
утицај), (д) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и данас присутан у призренско-тимочком
дијалекту), (ђ) усамљени пример парт. през. пасива.
Мур 14301. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, уз усамљене примере са
променом /y/ > /ије/ односно /y/ > /и/, (б) промена /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који
би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-),
(в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) ново јотовање у групи -јт- у облику наћи,
(д) усамљени пример јекавског јотовања у примеру гњев, (д) извршена метатеза у групама
-кт- и -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) синкретизам ген. и лок. мн. им. некадашње промене *-јŏ-, (б)
наставак -е у акуз. мн. им. м. р. на -ин и -ар, (в) лична зам. 1. л. у ном. јд.: ја, (г) усамљени
српскословенски облик јего у ген. јд. лич. зам. 3. л., у функцији посесивне зам., (д) у акуз.
јд. ж. р. лич. зам. 3. лица потврђена је енклитика је, (ђ) наставак -ога у ген. јд. м. и с. р.
придева одређеног вида, (е) усамљени српскословенски облик јего. КОНЈУГАЦИЈА: српски
облици 3. л. јд. и мн. през.
Мур 1431. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) промена /ə/ > /а/, уз
појаву усамљених примера са потврђеном промена /ə/ > /е/ односно /ə/ > /о/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно

/е/ у везнику јере.

КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) неутрализација опозиције између
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падежа правца и падежа места: на чоку на планину (може упутити на косовско-ресавске и
призренско-тимочке говоре), (б) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *ā-, (в) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -у у 1. л. јд. през., (б) народни облици
3. л. јд. през., уз усамљене српскословенске облике узмет и веселит, (в) наставак -хмо у 1.
л. мн. аориста.

1.3.

ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПИСАМА СУЛТАНА МЕХМЕДА II

Мех 1458. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, уз усамљени пример са
променом /y/ > /и/, (б) промена /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним
сонантом /л/, као ни примера у којима је дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у
везницима јере и тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини
/л/ на крају слога, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања
бележи се /ћ/, (г) бележи се ново јотовање у групи -јд- у облицику дођоше (3. л. мн. аор.),
(д) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (ђ) метатеза групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у
акуз. мн. им. м. р. *-ŏ- промене, (б) српскословенски наставак -аго у ген. јд. м. р. придева и
то искључиво у онима који се јављају у уводној формули при интитулацији адресанта, (в)
наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -им у дат. мн. ж. р.
придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) наставак -хмо
у 1. л. мн. аориста, (в) облици перф. без помоћног глагола.
Мех 1459. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно

/е/ у везнику јере.

КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) промена
/ж/ > /р/ у везнику јере, (д) метатеза групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) акузативна енклитика га
за 3. л. јд., (б) народни облик ном. јд. пок. прид. зам. с. р.: тој, (в) српскословенски
наставак -аго у ген. јд. м. р. придева и то искључиво у онима који се јављају у уводној
формули при интитулацији адресанта, (г) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног
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вида, (д) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни
облици 3. л. јд. през., (б) у 1. л. мн. аориста бележи се наставак -смо, уз усамљени пример
са наставком -хмо.
Мех 1463. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) контракција у вокалској групи -уо-, (д)
покретно /е/ у речци годе и прилогу куде. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би
сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, уз усамљени пример са очуваном групом шт, (г)
метатеза групе -вс-, (д) извршена метатеза у групи -кт- у примеру тко, уз изостанак
метатезе у примеру некто. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње
промене *-ā-, (б) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) наставак ију у инстр. јд. им. некадашње промене *-ῐ-, (г) наставак -и у ген. мн. им. ж. р. некадашњих
промена *-ā--јā-, (д) инстр. јд. рефлексивне заменице: собом, (ђ) наставак -ој у лок. јд.
придева ж. р. одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. и 3. л. мн. през.
Мех 1453–1463. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ >
/а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је
овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везнику јере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) чува се /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-) са двама
усамљеним примерима из клишеизиране датумске формуле у којима изостаје народни
фонетизам у предлогу въ, (в) супституција африкате /ћ/ африкатом /ч/ у двама примерима;
(г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) превласт примера са метатезом групе -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -у у лок. јд. им. м. р. некадашње *-ŏ- промене, (б) наставак -ом
у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) народни облик акуз. јд. пок. прид. зам. с.
р.: оној, (г) синкретизам инстр. мн. са дат. мн. м. р. прис. прид. зам.: мојим, (д) уклањање
дистинкције између падежа правца и падежа места у примеру: тере сте отнели у вашем
граду, (ђ) наставак -ој у дат. јд. придева ж. р. одређеног вида, (е) српскословенски наставак
-аго у ген. јд. м. р. придева и то искључиво у усамљеном облику који се јавља у уводној
формули при интитулацији адресанта. КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. и 3. л. мн.
през.
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Мех 1465. ВОКАЛИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини старосрп.
вокала јат, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним
сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс,
(г) покретно /е/ у везнику јере и речци такођере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који
би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) изостаје ново јотовање у групи -јд- у примеру дојде (3. л.
јд. през.), (д) доследна метатеза у групи -вс-, (ђ) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (е)
супституција сугласника х сугласником к у примеру кристос. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак е у лок. јд. им. с. р. некадашње *-јŏ- промене, (б) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (в) српскословенски наставак -аго у ген. јд. м. р. придева и то
искључиво у двама усамљеним облицима који се јављају у уводној формули при
интитулацији адресанта, (г) наставак -ом у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (д)
аналитичка конструкција: до први дан. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и 3. л.
мн. през., (б) наставак -хмо у 1. л. јд. аориста.
Мех 1466. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс,

(г) покретно /е/ у везнику јере.

КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), (в) превласт примера са метатезом групе -вс-, (г) метатеза групе -кт-у
примеру тко, (д) промена /ж/ > /р/ у везнику јере. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у дат. јд.
им. *-ā- основа (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) ген. јд. зам. 1. л.: мене, (в)
инстр. јд. зам. 1. л.: мном, (г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, и то
искључиво у двама усамљеним облицима који се јављају у уводној формули при
интитулацији адресанта, (д) дат. јд. м. р. прис. прид. зам. његову, (ђ) наставак -ој у дат. јд.
придева ж. р. одређеног вида, (е) наставак -им у дат. мн. м. р. придева одређеног вида.
КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -у у 1. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. јд. през.
Мех 1468. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, уз усамљени пример са
променом /y/ > /и/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у
корену дуг-, (г) покретно /а/ у прилогу када, (д) покретно /е/ у прилогу јоште, везнику јере
и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, уз присуство усамљеног
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примера у коме до промене није дошло, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) није извршена метатеза у групи -вс-, (д) промена /ж/ > /р/
у везнику јере, (ђ) асимилација по месту творбе у предлогу ш њим. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак
-е у акуз. мн. им. м. р. *-ŏ- промене, (б) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене
*-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (в) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-јā-, (г) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (д)
наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (ђ) наставак -а у ген. мн. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) акузативна енклитика га за 3. л. јд., (б) акузативна
енклитика хи у двама примерима, (в) народни облицима пок. прид. зам.: тој (ном. јд. с. р.),
тогај (ген. јд. м. р.), тој (акуз. јд. с. р.), теј (акуз. мн. ж. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.). ПРИДЕВИ:
(а) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ех у ген. мн. м. р.
придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (в) наставак -им у дат. мн. м. р.
придева одређеног вида. ГЛАГОЛИ: (а) народни облици 3. л. јд. през, (б) наставак -мо у 1. л.
мн. през. атематског гл. дати, (в) облици перф. без помоћног глагола.
Мех 14681. ВОКАЛИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини старосрп.
вокала јат, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним
сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс,
(г) покретно /е/ у везнику јере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о
судбини /л/ на крају слога, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) изостаје ново јотовање у групи -јд- у усамљеном примеру
дојдоше (3. л. мн. аор.), (д) није извршена метатеза у групи -вс-, (ђ) промена /ж/ > /р/ у
везнику јере. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -и у акуз. мн. им. м. р. *-ŏ- промене, (б) наставак -ом у
инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) наставак -и у усамљеном примеру у акуз.
мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) наставак -и у ген. мн. им. ж. р. некадашње
промене *-ā- промене. ПРИДЕВИ: (а) наставак -аго у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, и
то искључиво у двама усамљеним облицима који се јављају у уводној формули при
интитулацији адресанта, (в) наставак -ему у усамљеном примеру дат. јд. м. р. придева
одређеног вида, (в) наставак -их у ген. мн. м. р. придева одређеног вида. ГЛАГОЛИ: народни
облици 3. л. јд. през.
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Мех 14682. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-, (г) покретно /а/ у прилогу када.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, уз усамљени пример у коме се чува, (б)
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) ново јотовање у
групи -јд- у примеру дођете (2. л. мн. през.), (д) асимилација по месту творбе у предлогу
ш њим, (ђ) није извршена метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн.
им. м. р. *-ŏ- промене, (б) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (в) наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *ā-, (г) народни облици пок. прид. зам.: тој (ном. јд. с. р.), тогај (ген. јд. с. р.), тој (акуз. јд.
с. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), (д) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ)
наставак -ому у усамљеном примеру дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -их
у ген. мн. м. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. и мн. през.
Мех 1469. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, уз усамљени пример са
променом /y/ > /и/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним
сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/, (г) метатеза у групи -кт, (д) није извршена метатеза у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-ā- (може упутити на косовско-ресавско подручје), (б) наставак -ју у
инстр. јд. им. некадашње промене *-ῐ- у усамљеном примеру, (г) наставак -а у ген. мн. им.
м. р. некадашње промене *-ŏ-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик лична зам. 1. л. у ном. јд.: ја,
(б) инстр. јд. рефлексивне заменице: собом, (в) акузативна енклитика хи у усамљеном
примеру, (г) партикула зи у облицима акуз. јд. пок. прид. зам.: овзи (акуз. јд. м. р.), овози
(акуз. јд. м. р.). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ому у усамљеном примеру дат. јд. м. р. придева
одређеног вида. ГЛАГОЛИ: (а) наставак -м у 1. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. јд. през.
Мех 1471. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) сажимање у групи -оо-, (д) покретно /е/ у
везнику јере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало о, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у
резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) асимилација по месту творбе у предлогу ш
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њим и глаголу пошљете, (д) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (ђ) нема примера који
сведоче о судбини група -кт- и -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева
одређеног вида, (б) наставак -ем у дат. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (в) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. през.
Мех 14711. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало
о, уз усамљени пример у коме се чува, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) изостаје ново јотовање у групи -јд- у примеру дојдоше
(3. л. мн. аор.), (д) нема примера који сведоче о судбини група -кт- и -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА:
(а) народни облик пок. прид. зам.: тој (акуз. јд. с. р.), (б) наставак -ога у ген. јд. м. р.
придева одређеног вида. Овде се могу издвојити и особине које упућују на косовскоресавски дијалекат: (а) наставак -ем у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ех
у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, (в) наставак -ем у лок. јд. редног броја први.
КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. през.
Мех 14712. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, уз усамљени пример са
променом /y/ > /ије/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним
сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс,
(г) покретно /е/ у везнику јере и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би
сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са
српскословенским фонетизмом у предлогу вь, (в) у резултату старог јотовања бележи се
/ћ/, (г) у усамљеном примеру њесу бележи се јекавско јотовање, (д) асимилација по месту
творбе у глаголу пошљете, (ђ) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (е) по један пример са
извршеном и неизвршеном метатезом у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд.
им. ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити косовско-ресавско подручје), (б)
наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) народни облици пок. прид.
зам.: тогај (ген. јд. м. р.), тој (акуз. јд. с. р.), теј (акуз. мн. м. р.), (г) наставак -ога у ген.
јд. м. р. придева одређеног вида, уз присуство примера са наставком -аго и то искључиво у
трима облицима који се јављају у уводној формули при интитулацији адресанта, (д)
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наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -им у дат. мн. ж. р.
придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) српскословенски облици 2. л. мн. през.
атематских глагола: дасте, (б) српскословенски облици 3. л. јд. през., уз усамљени пример
са народним обликом, (в) облици гл. прилога прошлог, (г) облик парт. през. пасива.
Мех 14713. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ >
/а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је
овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који
би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са
српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се
/ћ/, (г) извршено ново јотовање у групи -јд- у примеру дођоше (3. л. мн. аор.).
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (в)
усамљени пример синкретизма дат. и инстр. мн. у придевској промени, (г) наставак -ех у
ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (г) синкретизам дат.
и инстр. мн. код придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у дат. јд. редног броја први
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. през.
Мех 1472. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/,
(в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ:
(а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-),
(в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА:
(а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е у дат. мн. им.
ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) народни облик акуз. јд. с. р. пок. прид. зам.: тој, (г)
наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида у усамљеном примеру, (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни облици
3. л. јд. и мн. през.
Мех 1474. ВОКАЛИЗАМ: (а) забележена је промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /е/,
(в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) сажимање у групи -оо-, (д) покретно /е/ у
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речци годе и везнику јере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, уз усамљени
пример у коме се чува, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се
/ћ/, (г) промена -вљ- > -љ- у примеру постаљено, (д) асимилација по месту творбе у
глаголу пошљете, (ђ) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (е) нема метатезе у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е
у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити на косовско-ресавско подручје),
(в) народни облици пок. прид. зам.: теј (ген. јд. ж. р.), тој (акуз. јд. с. р.), (г) облик техи у
ген. мн. пок. прид. зам., (д) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ)
наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (е)
наставак -ем у дат. јд. редног броја први (упућује на косовско-ресавски дијалекат).
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн. през, (б) усамљени пример парт. през.
пасива.
Мех 14741. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно

/е/ у везнику јере.

КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), (в) асимилација по месту творбе у глаголу пошљете, (г) промена /ж/
> /р/ у везнику јере, (д) усамљени пример са неизвршеном метатезом у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на
косовско-ресавско подручје), (б) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-,
(в) инстр. јд. рефлексивне заменице: собом, (г) народни облици пок. прид. зам.: тогај (ген.
јд. с. р.), тој (акуз. јд. с. р.), туј (акуз. јд. ж. р.), теј (акуз. мн. ж. р.), (д) наставак -ога у ген.
јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн.
през, (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Мех 1475. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ:
(а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-),
(б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) изостанак новог јотовања у групи -јд- у
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примеру дојде (3. л. јд. през.), (г) доследна метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити на косовскоресавско подручје), (б) инстр. јд. рефлексивне заменице: собом, (в) народни облици пок.
прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), тој (акуз. јд. с. р.), туј (акуз. јд. ж. р.), теј (акуз. мн. ж. р.),
(г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р.
придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни
облици 3. л. јд. през.
Мех 14751. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би
сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) изостанак новог јотовања у групи -јд- у примеру дојдоше (3. л.
мн. аор.), (д) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -а у ген. мн. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -ога у ген. јд. придева м. р. одређеног вида, уз
усамљени пример са наставком -аго који се јавља у уводној формули при интитулацији
адресанта, (в) наставак -ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), (г) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовскоресавска иновација), (д) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) усамљени српскословенски облик 3. л. јд.
през, (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Мех 1476. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у антропониму Вук. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у
резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у групи -јд- у примерима дође,
нађе и пређе (3. л. јд. през.), (г) метатезе у групи -кт-, (д) нема метатезе у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (б) наставак -и
у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) народни облици пок. прид. зам.: тогај
(ген. јд. с. р.), тој (акуз. јд. с. р.), туј (акуз. јд. ж. р.), (г) облици инстр. мн. прис. прид.
зам.: вашеми и нашеми (упућују на косовско-ресавски дијалекат), (д) наставак -ога у ген.
јд. придева м. р. одређеног вида, уз усамљени пример са наставком -аго, који се јавља у
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уводној формули при интитулацији адресанта, (ђ) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева
одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (е) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (ж) конгруенција броја сто у
примеру две сте (карактеристично за призренско-тимочке говоре), (е) наставак -еми у
инстр. мн. редног броја први (може упутити на косовско-ресавску зону). КОНЈУГАЦИЈА: (а)
народни облици 3. л. јд. и мн. през., (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Мех 14761. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс лу у примеру длуг (може упутити на призренскојужноморавски терен), (г) покретно /е/ у везнику јере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера
који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (в) изостаје ново јотовање у групи -јд- у примеру дојде (3. л.
јд. през.), (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) нема примера који сведоче о судбини
група -кт- и -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) лична зам. 1. л. у ном. јд.: ја, (б) народни облик ном.
јд. с. р. пок. прид. зам.: тој, (в) наставком -аго у ген. јд. м. р. придева одређеног вида и то
у двама примерима који се јављају у уводној формули при интитулацији адресанта, (г)
наставак -ем у дат. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. през.
Мех 1477. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант л дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у речци годе.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у
групи -јд- у примеру изнађете (2. л. мн. през.), док у усамљеном примеру дојде (3. л. јд.
през.) оно изостаје, (г) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд.
им. ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити на косовско-ресавско подручје), (б)
наставак -и у ген. мн. у усамљеном примеру им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) народни
облик ген. јд. пок. прид. зам.: овогај, (г) наставком -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног
вида, (д) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. през.
Мех 14771. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена y > е, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) слоготворни
сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало
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о, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) нема метатезе у
групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā(упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ-, (в) наставак -а у ген. мн. у им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) народни
облик акуз. мн. пок. прид. зам.: теј, (д) наставком -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног
вида, уз усамљени пример са српскословенским наставком -аго, који се јавља у уводној
формули при интитулацији адресанта, (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног
вида, (е) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска
иновација), (ж) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн. през, (б) усамљени
пример гл. прилога прошлог, (в) аналитички тип футура I.
Мех 14772. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда, (г) покретно /е/
у везнику тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, уз усамљени пример у
коме се чува, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г)
супституција консонанта /в/ сугласником /ф/, (д) изостајање новог јотовања у примерима
најдоше (3. л. мн. аор.) и најду (3. л. мн. през.), уз појаву усамљеног примера најђосмо (1.
л. мн. аор.), (ђ) асимилација по месту творбе у предлогу ш њим и глаголу пошљете, (е)
метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ-, (б) наставак -у у лок. јд. им. м. р. некадашње промене *-ῐ-, (в) акузативна
енкилитика хи у усамљеном примеру, (г) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с.
р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), онеј (акуз. мн. м. р.), (д) наставком -ога у ген. јд. м. р. придева
одређеног вида, (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ех у
ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (ж) наставак -ем у
дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат).
КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през. атематског гл. дати, (б) народни облици 3. л.
јд. и мн. през, (в) наставак -смо у 1. л. мн. аориста, (г) усамљени пример гл. прилога
садашњег.
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Мех 1478. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везнику тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) супституција консонанта /в/ сугласником /ф/, (д) изостаје
ново јотовање у групи -јд- у примеру најдоше (3. л. мн. аор.), (ђ) један пример са
извршеном метатезом у групи -вс- и један пример у коме метатеза изостаје. ИМЕНИЦЕ: (а)
наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -ом у инстр. јд. им.
ж. р. некадашње промене *-ῐ-. ЗАМЕНИЦЕ (а) акузативна енклитика га за 3. л., (б) народни
облици пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), тогај (акуз. јд. м. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), онеј
(акуз. мн. м. р.), (в) аналитизам падежног система: до некоје место. ПРИДЕВИ: (а)
наставком -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ем у лок. јд. м. р.
придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавску зону), (г) наставак -ем у дат. мн. ж.
р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). ГЛАГОЛИ: (а)
наставак -м у 1. л. јд. през. атематског гл. дати, (б) народни облици 3. л. јд. и мн. през.
Мех 14781. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонантом /л/ даје рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у
резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида. Овде пак треба истаћи и облике који упућују на косовскоресавски дијалекат: (а) наставак -ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак
-ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, (в) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни наставак -мо у 1. л. мн. атематског глагола
дати, (б) усамљени пример гл. прилога прошлог.
Мех 14783. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, са усамљеним примером у коме се
очитује промена /y/ > /и/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу напреда, (г) покретно /е/ у везнику тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
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фонетизам у < вь(-) уз усамљени пример из клишеизиране датумске формуле у коме
изостаје народни фонетизам у предлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(г) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -ми у инстр. мн. им. м. р. на -ар,
аналошки проширен од именица м. р. некадашње *-ĭ- промене, (б) акузативна енклитика
га за 3. л., (в) народни облици пок. прид. зам.: тај (ген. јд. м. р.), тогај (ген. јд. с. р.), тој
(акуз. јд. с. р.), уз усамљени облик то, (г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног
вида, (д) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска
иновација), (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн. през., (б) наставак смо у 1. л. јд. аор.
Мех 14782. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везнику тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) забележена је супституција консонанта /в/ сугласником
/ф/, (д) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) народни облици пок. прид. зам.: тој
(ном. јд. с. р.), тогај (ген. јд. с. р.), теј (ген. јд. ж. р.), туј (акуз. јд. ж. р.), (б) наставак -ога
у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (в) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног
вида, (г) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска
иновација), (д) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през. атематског гл. дати, (б)
народни облици 3. л. јд. през., (в) наставак -смо у 1. л. јд. аор.
Мех 14784. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везницима јере и тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) нема метатезе у
групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б)
наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (в) синкретизам ген. и лок. мн.
им. м. р. некадашње промене *-јŏ-, (г) губитак опозиције између падежа правца и падежа
места: неје дошао у дубровнику (може упутити на косовско-ресавске и призренско314

тимочке говоре), (д) акузативна енклитика га за 3. л., (ђ) народни облици пок. прид. зам.:
теј (акуз. мн. м. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), уз примере тога (ген. јд. с. р.) и те (акуз. мн. м.
р.) у којима енклитика изостаје, (е) наставак -ем у инстр. јд. м. р. прис. прид. зам.: вашем
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), (ж) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева
одређеног вида, (з) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (и) наставак -ех у
ген. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (ј) наставак -ем у дат.
мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА:
народни облици 3. л. јд. и мн. през.
Мех 14785. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда, (д) покретно /е/
у везницима јере и тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) фонетизам
у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере,
(д) преовлађују примери са метатезом у групи -вс-, метатеза изостаје само у усамљеном
примеру. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б)
наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) акузативна енклитика га за
3. л., (г) губитак опозиције између падежа правца и падежа места: је доходио у дубровнику
(може упутити на косовско-ресавске и призренско-тимочке говоре), (д) народни облици
пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. м. р.), теј (акуз. мн. м. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), уз усамљени
пример те (акуз. мн. м. р.) у коме енклитика изостаје, (ђ) наставак -ога у ген. јд. м. р.
придева одређеног вида, (е) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ж)
наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) усамљени пример гл. прилога прошлог, (б) облици перф. без
помоћног глагола.
Мех 1479. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би
сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (б) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у групи -јд- у примеру дођоше (3. л. мн. аор.), (г)
метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене
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*-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -ем у дат. мн. ж. р. опште зам.:
васем, (в) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -ому у дат. јд.
м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз усамљени пример у коме се бележи наставак
-им у овом падежу, (ђ) аналитичка конструкција: до први дан. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни
облици 3. л. јд. през. (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Мех 14791. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /е/, уз присуство
примера у којима се препознаје промена /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је
дало /о/, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) ново
јотовање у групи -јд- у примеру дођоше (3. л. мн. аор.), (д) нема примера који би
посведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-,
(в) народни облици пок. прид. зам. с. р. у акуз. јд.: тој, (г) наставак -ем у дат. мн. ж. р.
опште зам.: васем, (д) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни
облици 3. л. јд. през. (б) усамљени пример гл. прилога прошлог.
Мех 14792. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, уз присуство
примера са променом /ə/ > /е/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-,
(г) покретно /е/ у прилогу кьда. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б)
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) нема метатезе у
групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б)
наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (в) наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) аналитизам
падежног система у примеру без ниједну, (д) наставак -ем у дат. мн. ж. р. опште зам.:
васем, (ђ) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ому у дат. јд.
м. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -их у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, (з)
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наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3.
л. јд. и мн. през. (б) примери гл. прилога прошлог.
Мех 14793. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, уз присуство
усамљених примера са променом /ə/ > /е/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у
корену дуг-, (г) покретно /е/ у прилогу јоште и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на
крају слога је дало /о/, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се
/ћ/, (г) губљење сугласника х, (д) десоноризација у примерима дук и залок, (ђ) асимилација
по месту творбе у примерима пошљем и пошљете, (е) нема метатезе у групи -вс-.
ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -ам у дат. мн. именица децам и унучијам, (б) наставак -е у акуз. мн.
им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (в) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашњих промена
*-ā--јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (г) аналошки наставак -ије у акуз. мн.
им. ж. р. некадаше промене *-ā-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облици пок. прид. зам.: тој (акуз.
јд. с. р.), овеј (акуз. мн. м. р.), оној (акуз. јд. с. р.), онеј (акуз. мн. м. р.), (б) аналитизам
падежног система у примеру од оној кућије, (в) облик прис. прид. зам.: њихним (дат. мн. с.
р.). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ем у дат. мн. ж. р. опште зам.: васем, (б) наставак -ога у ген. јд.
м. и с. р. придева, уз усамљени примери са српскословенским наставак -аго и то у придеву
који се јављају у уводној дипломатичкој формули при интитулацији адресанта, (в)
наставак -ем у дат. јд. с. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (г) наставак -их у ген. мн. м. р. придева одређеног вида у усамљеном примеру,
(д) наставак -им у дат. мн. м. р. придева одређеног вида. ГЛАГОЛИ: (а) превласт народних
облика 3. л. јд. и мн. през., уз усамљене српскословенске облике, (б) примери гл. прилога
прошлог и садшњег, (в) усамљени пример парт. през. пасива, (г) гл. енклитика те у
грађењу футура I.
Мех 1480. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализацијом /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везнику јере и
прилогу јоште. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на
крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз три усамљена примерима из клишеизираних
формула у којима изостаје народни фонетизам у предлогу въ, (б) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (в) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (г) један пример са извршеном
метатезом у групи -вс- и један пример у коме она изостаје. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у
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лок. јд. им. ж. р. некадашњих промена *-ā--јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат),
(б) наставак -и у ген. мн. ж. р. им. некадашње промене *-ā-, (в) наставак -аго у ген. јд. м. р.
придева одређеног вида и то у двама примерима који се јављају у уводној дипломатичкој
формули при интитулацији адресанта, док су два примера забележена изван ове формуле,
(г) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ех у ген. мн. м. р.
придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), уз два усамљена примера са
наставком -их, (ђ) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а)
превласт народних облика 3. л. јд. през., уз усамљен српскословенски облик пишет, (б)
усамљени облици гл. прилога прошлог и парт. през. пасива.
Мех 14801. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, уз присуство
усамљених примера са променом /ə/ > /е/ и ə > о, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у речци годе и прилогу куде. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на
крају слога чува се у усамљеном примеру, (б) преовладава фонетизам у < вь(-), уз три
примерима из клишеизираних формула у којима изостаје народни фонетизам у предлогу
въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) преовладавају примери са метатезом у
групи -вс-, док у двама примерима она изостаје. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) аналитизам падежног
система: с њих иманије (може бити одлика призренско-тимочког, али и косовско-ресавског
дијалекта), (б) лична зам. 1. л. у ном. јд.: ја, (в) акузативна енклитика га за 3. л., (г)
народни облици пок. прид. зам.: тој (акуз. јд. с. р.), тогај (акуз. јд. м. р.), (д)
неутрализација дистинкције између падежа места и падежа правца у примеру: у своју руку
и у своју заповест (може упутити на косовско-ресавске и призренско-тимочке говоре), (ђ)
наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ем у лок. јд. м. р. редног
броја први (упућује на косовско-ресавски дјалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд.
през. атематског гл. дати, (б) превласт народних облика 3. л. јд. и мн. през., уз присуство
и српскословенских форми.
Мех 14802. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би
сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (б) асимилација по месту
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творбе у предлогу ш њим, и глаголу пошљете, (в) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
аналитизам падежног система: до време (може бити одлика призренско-тимочког, али и
косовско-ресавског дијалекта), (б) народни облици пок. прид. зам.: тој (акуз. јд. с. р.), овеј
(акуз. мн. м. р.), (в) наставак -ој у дат. јд. ж. р. прис. прид. зам.: вашој, (г) наставак -аго у
ген. јд. м. р. придева одређеног вида и то у двама примерима који се јављају у уводној
дипломатичкој формули при интитулацији адресанта, док су два примера забележена
изван ове формуле, (д) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак их у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида, (ж) наставак -ем у лок. јд. м. р. редног броја први (упућује на косовскоресавски дјалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през., (б) народни облици 3. л.
јд. през., (в) наставак -смо у 1. л. мн. аор., (г) усамљени облици гл. прилога прошлог и
парт. през. пасива.
Мех 14803. ВОКАЛИЗАМ: (а) промена /y/ > /е/, (б) вокализацијом /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у прилогу јоште.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), уз три усамљена примерима из клишеизираних формула у којима
изостаје народни фонетизам у предлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
уз примере са очуваним групама шт и жд, (г) метатеза у групи -вс-, уз усамљени пример у
коме метатеза изостаје. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашњих
промена *-ā--јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -е у ген. мн. им. м.
р. некадашње промене *-ŏ-, (в) наставак -аго у ген. јд. м. р. придева одређеног вида и то у
двама примерима који се јављају у уводној дипломатичкој формули при интитулацији
адресанта, док су два примера забележена изван ове формуле, (г) наставак -ому у дат. јд.
м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) наставак -мо у 1. л.
мн. през. атематских глагола, (в) наставак -смо у 1. л. мн. аор., (г) усамљени облик гл.
прилога прошлог.
Мех 1481. ВОКАЛИЗАМ: (а) два примера са променом /y/ > /и/, (б) вокализација /ə/ >
/а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је
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овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који
би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) употреба облика инстр.
мн. уместо дат. мн. у примеру к нами (што може бити сведочанство о процесу
преструктурирања множинских падежа након губљења двојине), (б) српскословенски
облик ген. јд. м. р. прис. прид. зам.: вашего, (в) наставак -аго у ген. јд. м. р. придева
одређеног вида и то у двама примерима који се јављају у уводној дипломатичкој формули
при интитулацији адресанта, док су два примера забележена изван ове формуле.
КОНЈУГАЦИЈА: наставак -хмо у 1. л. мн. аор.

1.4.

ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПИСАМА СУЛТАНА БАЈАЗИТА II

Бај 1481. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз присуство два примера у којима се
препознаје промена /y/ > /и/, (б) полугласник /ə/ > /а/, уз појаву усамљених примера са
заменом /ə/ > /е/ односно /ə/ > /о/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену
дуг-, (г) покретно /е/ у прилозима кьда и јоште и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на
крају слога је дало /о/, уз два примера у којима се чува, (б) забележен је фонетизам у < вь(), уз три примера са српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) у резултату старог
јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) бележи се ново јотовање у групи -јд- у облицима дођуть
(3. л. мн. през.), (д) превласт примера у којима изостаје метатеза у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ:
(а) наставак -е у акуз. јд. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е у лок. јд. им. ж.
р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (в) аналитизам
падежног система: с турке, по градове. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик ном. јд. лич. зам. 1.
л.: ја, (б) акузативна енклитика га у 3. л., (в) народни облици пок. прид. зам. тој (акуз. јд.
с. р.), овогај (ген. јд. с. р.), оногај (ген. јд. м. р.), уз усамљене примере то (акуз. јд. с. р.) и
тога (ген. јд. с. р.), (г) аналитизам падежног система: с овогај, с своји верни поклисари, (д)
неутрализација дистинкције између падежа правца и падежа места у примеру по сву
земљу, би пошел у дубровнику (може упутити на косовско-ресавске и призренско-тимочке
говоре). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ога у ген. јд. м. и с. р. придева, уз усамљени примери са
српскословенским наставак -аго, (б) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида,
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(в) наставак -им у усамљеном примеру у инстр. јд. с. р. придева одређеног вида, уз појаву
усамљеног примера са наставком -ем у овом падежу (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (г) превласт примера са наставком -их у ген. мн. м. р. придева одређеног вида,
уз појаву великог броја примера и са наставком -ех у овом падежу (косовско-ресавска
иновација), (д) наставци -им у дат. мн. м. р. придева, уз усамљене примере са наставком ем у овом падежу код придева ж. р., (ђ) аналитизам падежног система који се огледа у
употреби ном. мн. уместо акуз. мн. у примеру јесу послали верни и поштени властеле
(може упутити на косовско-ресавске и призренско-тимочке говоре). БРОЈЕВИ: наставак -ем
у лок. јд. м. р. редног броја први (упућује на косовско-ресавски дијалекат). ГЛАГОЛИ: (а)
превласт српскословенских облика 3. л. јд. и мн. през., (б) усамљени пример гл. прилога
прошлог.
Бај 14811. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен фонетизам у < вь(-),
уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у предлогу вь, (в) у резултату
старог јотовања бележе се /ћ/, (г) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. јд. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е у
лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (в)
аналитизам падежног система: од тај дуг (може упутити на косовско-ресавски и на
призренско-тимочки дијалекат), (г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева, (д) наставак -ому
у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног
вида (косовско-ресавска иновација), (е) наставак -им у дат. мн. м. р. придева одређеног
вида. ГЛАГОЛИ: (а) превласт народних облика 3. л. јд. през., уз појаву усамљене
српскословенске форме, (б) наставак -смо у 1. л. мн. аор., (в) усамљени пример гл. прилога
прошлог и парт. през. пасива.
Бај 14812. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, уз усамљене примере са променом /ə/ > /е/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у речци такођере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају
слога је дало /о/, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
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јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) јекавско јотовање у усамљеном примеру њесут, (д) нема
метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) аналитизам падежног система: с царство, с моју
пресветлост, с моју висоту (може упутити на косовско-ресавски и на призренскотимочки дијалекат), (б) наставак -е у акуз. јд. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (в)
наставак -и у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) наставак -е у дат. мн. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (д) народни облици пок. прид. зам.: тој (ном. јд. с. р.), теј (акуз.
мн. м. р.), (ђ) синкретизам лок. и инстр.: по сим, (е) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева,
(ж) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (з) наставци -им у дат. мн. м. р.
придева. КОНЈУГАЦИЈА: (а) превласт српскословенских облика 3. л. јд. и мн. през., (б)
усамљени пример гл. прилога прошлог и парт. през. пасива, (в) хибридна форма са
народним фонетизмом и српскословенским наставком: нићет.
Бај 1481–1482. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација
полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г)
покретно /е/ у везнику тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) забележен је искључиво фонетизам у <
вь(-), (б) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) народни
облици пок. прид. зам.: овогај (ген. јд. с. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), (б) аналитизам падежног
система: с вашу мудрост, с људи, (в) наставак -еју у усамљеном примеру инстр. јд. ж. р.
придева одређеног вида, (в) наставци -им у дат. мн. м. р. придева, (г) наставак -ога у ген.
јд. основног броја један. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., уз појаву
усамљених српскословенских форми, (б) народни облици 3. л. мн. през., (в) наставак -ете
у 2. л. мн. императива (и данас се чува у призренско-тимочком дијалекту), (г) усамљени
пример гл. прилога прошлог и парт. през. пасива.
Бај 1482. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен фонетизам у <
вь(-), уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) изостаје ново јотовање у групи -јд- у примеру дојдоше
(3. л. мн. аор.), (д) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
наставак -е у акуз. мн. им. м. р. на -ин, (б) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње
промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву усамљеног примера са
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наставком -и у овом падежу, (в) народни облици пок. прид. зам.: овози (ном. јд. с. р.), (г)
наставак -еју у усамљеном примеру у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (д) наставак
-ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева
одређеног вида, (е) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), у усамљеном примеру у овом падежу бележи се наставак их, (ж) наставак -им у дат. мн. м. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни
облици 3. л. јд. през., уз појаву усамљеног српскословенског облика, (б) усамљени пример
парт. през. пасива.
Бај 14821. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-, (г) покретно /а/ у
прилогу кьда, (д) покретно /е/ у везнику јере и речци такођере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на
крају слога је дало /о/, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (б) у резултату
старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (в) ново јотовање у групи -јд- у примеру дође (3. л. јд.
през.), (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) нема примера који би сведочили о судбини
групе -вс-, (д) метатеза у групи -тк-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. с. р.
некадашње промене *-јŏ-, (б) наставак -а у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, уз
усамљени пример са наставком -и у овом падежу, (в) народни облици пок. прид. зам.: овој
(акуз. јд. с. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), оногај (акуз. јд. м. р.), (г) наставак -ога у ген. јд. м. р.
придева одређеног вида, (д) наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през.,
(б) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и данас се чува у призренско-тимочком
дијалекту).
Бај 1483. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везнику јере и
прилогу куде. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (г) нема примера који би
сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) акузативна енклитика га за 3. л., (б)
народни облици пок. прид. зам.: онуј (акуз. јд. ж. р.), (в) наставак -ога у ген. јд. м. р.
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придева одређеног вида, (г) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. през.
Бај 1484. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) забележен
је фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у предлогу
въ, (б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у групи -јд- у примеру
дођоше (3. л. мн. аор.), (г) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā--јā- (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (в)
наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), у усамљеном примеру у овом падежу јавља се наставак -их, (г) наставак -им у
дат. мн. ж. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през, (б)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14841. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, уз појаву усамљеног примера у коме се препознаје промена /ə/ > /е/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у коренима дуг- и пун-, (г) покретно /е/ у прилогу
јоште. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало о, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/ уз појаву усамљеног
примера у коме је очувана група жд, (г) ново јотовање у групи -јд- у примеру дођете (2. л.
мн. през.), (д) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
аналитизам падежног система: с закон и харач (може упутити и на косовско-ресавски и на
призренско-тимочки дијалекат), (б) наставак -е у акуз. јд. им. м. р. некадашње промене *ŏ-, (в) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (упућује на косовскоресавски дијалекат), уз усамљени пример са наставком -и у овом падежу код им.
некадашње промене *-ā-, (г) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (д)
народни облици пок. прид. зам.: теј (акуз. мн. м. р.), овогај (ген. јд. с. р.), (ђ) наставак -ому
у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног
вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), у двама примерима у овом падежу јавља се
наставак -их, (ж) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а)
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народни облици 3. л. јд. през, (б) наставак -смо у 1. л. мн. аор., (в) облици гл. прил.
прошлог, (г) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1485. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу када,
(д) покретно /е/ у везницима јере и тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува,
(б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележе се
/ћ/ и /ђ/, (г) асимилација по месту творбе у предлогу ш њими, (д) метатеза у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. на -ин, (б) наставак -е у дат. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (в) народни облик пок.
прид. зам.: тој (акуз. јд. с. р.), овогај (ген. jд. с. р.), ови (акуз. jд. м. р.), теј (акуз. мн. м. р.),
онеј (акуз. мн. ж. р.), (г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: народни облици 3. л. јд. и мн.
през.
Бај 14851. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда,
(д) покретно /е/ у везницима јере и тере, као и у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на
крају слога се чува, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) асимилација по месту творбе у предлогу ш њими, (д) метатеза у
групи -кт-, (ђ) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. јд. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (б) народни облици пок. прид. зам.: теј (акуз. мн. м. р.), (в)
нардни облици. прис. прид. зам.: њихнем (лок. јд. м. р.), њихни (ном. мн. м. р.).
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн. през, (б) наставак -мо у 1. л. мн. през.
атематског гл. дати.
Бај 14852. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везнику јере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува, (б) забележен је искључиво фонетизам у <
вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) промена /ж/ > /р/ у везнику
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јере, (д) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак
-е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат),
(б) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (а) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) дат. јд. лич.
зам. 1. л.: мене (и данас карактеристика косовско-ресавских и призренско-тимочких
говора), (г) народни облик дат. мн. м. р. прис. прид. зам.: мојем (може упутити на
косовско-ресавски и призренско-тимочки дијалекат), (д) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (е) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -мо у 1. л. мн. през.
атематског гл. дати, (б) народни облици 3. л. јд. през, (в) облици гл. прил. прошлог, (г)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1486. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворним сонант /л/ дао je рефлекс /у/ у корену дуг-, (г) покретно /е/ у
везнику тере и речци годе, (д) покретно /у/ у везнику теру. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) ново јотовање у
групи -јд- у примеру нађе (3. л. јд. през.), (д) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (а) дат. јд. личне зам. 1. л.: мене (и
данас карактеристика косовско-ресавских и призренско-тимочких говора), (г) народни
облик инстр. јд. с. р. прис. прид. зам.: вашем (може упутити на косовско-ресавски
дијалекат), (д) народни облик пок. прид. зам.: овој (акуз. јд. с. р.), (ђ) наставак -ому у дат.
јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, а
у једном примеру исти наставак се јавља код пок. прид. зам.: тех (упућује на косовскоресавски дијалекат), (ж) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -мо у 1. л. мн. през. атематског
гл. дати, (б) народни облици 3. л. јд. и мн. през.
Бај 14861. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз појаву усамљеног примера у коме се
бележи промена /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/
дао je рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /а/ у прилогу кьда, (д) покретно /е/ у
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везницима јере и тере, као и у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува,
(б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се
/ћ/, (г) губљење сугласника /х/, (д) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (ђ) метатеза у групи вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) аналитизам падежног система: с царство (може упутити и на косовскоресавски и на призренско-тимочки дијалекат), (б) наставак -е у акуз. јд. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (а) наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в)
наставак -ју у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) енклитика хи у
акуз. мн. личне зам. за 3. л. (може упутити на источније и јужне српске говоре), (б)
народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. м. р.), тој (акуз. јд. с. р.), овогај (ген. јд. с.
р.), овој (акуз. јд. с. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), онеј (акуз. мн. м. р.), у усамљеном примеру
тому (дат. јд. м. р.) изостаје партикула, (в) изостајање партикуле у ном. јд. м. р. пок. прид.
зам.: ова (може упутити на косовско-ресавски и призренско-тимочки дијалекат), (г)
народни облик дат. јд. прис. прид. зам.: мојој. ПРИДЕВИ: (а) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида, (б) наставак -ему у лок. јд. м. р. придева одређеног вида, (в)
наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (г) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат). БРОЈЕВИ: наставак -ем у лок. јд. с. р. основног броја један (упућује на
косовско-ресавски дијалекат). ГЛАГОЛИ: (а) наставак -мо у 1. л. мн. през. атематског гл.
дати, (б) народни облици 3. л. јд. и мн. през. (в) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и
данас се чува у призренско-тимочком дијалекту), (г) облици перф. без помоћног глагола.
Бај 14862. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда,
(д) покретно /е/ у везницима јере и у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који
би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-),
(в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (ђ)
метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) акузативна енклитика га у 3. л., (б) народни
облици пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), (в) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева
одређеног вида, (г) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ем у
дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат).
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КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -мо у 1. л. мн. през. атематског гл. дати, (б) наставак -у у 1. л.
јд. през. у усамљеном примеру, (в) народни облици 3. л. јд. през.
Бај 14863. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) у усамљеном примеру чува се група жд, (г) ново јотовање у групи
-јд- у примеру нађете (2. л. мн. през.), (д) доследна метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА:
(а) акузативна енклитика га у 3. л. јд., (б) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. м.
р.), овогај (ген. јд. с. р.), (в) народни облик инстр. јд. м. р. пок. прид. зам.: тем (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (г) аналитизам падежног система: до ваше племенство
(може упутити на призренско-тимочку зону), (д) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева
одређеног вида, (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ем у
дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву
усамљеног примера са наставком -им у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3.
л. јд. през, (б) један народни и један српскословенски облик 3. л. мн. през., (в) наставак смо у 1. л. мн. аор., (г) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1487. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) забележен
је искључиво фонетизам у < вь(-), (б) ново јотовање у групи -јд- у примеру нађете (2. л.
мн. през.), (в) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (б) неутрализација опозиције између падежа правца и падежа
места: на туј работу (карактеристика косовско-ресавских и призренско-тимочких говора),
(в) ген. мн. м. р. пок. прид. зам.: ветхи (може упутити на косовско-ресавски дијалекат), (г)
народни облик пок. прид. зам.: теј (акуз. мн. м. р.), (д) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву примера са наставком -им у овом падежу, (е)
наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), као и у ген. мн. м. р. редног броја први. КОНЈУГАЦИЈА: (а) превласт
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српскословенских облика 3. л. јд. през., (б) српскословенски облици 2. л. мн. през.
атематских глагола: дасте, (в) искључиво српскословенски облици 3. л. мн. през., (г)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1488. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонанант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
нема примера који сведоче о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у
групи -јд- у примеру дође (3. л. јд. през.), (г) нема примера који би сведочили о судбини
групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз усамљени пример са наставком -и у овом
падежу код им. некадашње промене *-ā-, (б) акузативна енклитика га у 3. л. јд., (в)
наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -им у дат. мн. ж. р.
придева одређеног вида, (д) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14881. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у
прилогу јоште. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога jе дало /o/, (а) забележен је
искључиво фонетизам у < вь(-), (б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) метатеза
у групи -вс-, (д) десоноризација у примеру сут. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) аналитизам падежног
система: од тој имање, с вашу верност, до ваше племенство (може упутити и на
косовско-ресавски и на призренско-тимочки дијалекат), (б) усамљени пример са
наставком -и у лок. jд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) наставак -ом у инстр. јд. им.
ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) народни облик пок. прид. зам.: тoј (акуз. jд. с. р.), теј
(акуз. мн. м. р.), овој (акуз. јд. с. р.), (д) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног
вида, (ђ) наставак -ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), (е) наставак -еју усамљеном примеру у инстр. јд. ж. р. придева
одређеног вида, (ж) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (з) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида,
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и
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данас се чува у призренско-тимочком дијалекту), (в) облици гл. прилога прошлог и
садашњег, (г) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1489. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, уз усамљени пример са променом /ə/ > /е/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера
који би сведочили о промени /л/ на крају слога у о, (б) забележен је искључиво фонетизам
у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) бележи се ново јотовање у
групи -јд- у облицима дође (3. л. јд. през.), (д) десоноризација у примеру сут, (ђ) доследна
метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) аналитизам падежног система: од вашу верност
(може упутити и на косовско-ресавски и на призренско-тимочки дијалекат), (б) народни
облик пок. прид. зам.: тoј (ном. jд. с. р.), овогај (ген. јд. с. р.), (г) наставак -ому у дат. јд. м.
р. придева одређеног вида, (в) наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (г) наставак -еју усамљеном примеру у инстр. јд. ж. р.
придева одређеног вида, (д) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида.
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) облици гл. прилога прошлог и
садашњег, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14891. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, уз усамљени пример са променом /ə/ > /е/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о промени /л/ на
крају слога у /о/, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) бележи се ново јотовање у групи -јд- у облицима дође (3. л. јд.
през.) и нађут (3. л. мн. през.), (д) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-,
(ђ) десоноризација у примеру сут. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (б) усамљени пример са наставком -и у лок. jд. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (в) енклитички облик дат. јд. лич. зам. 3. л.: муј, (г) народни
облик пок. прид. зам.: тoј (акуз. jд. с. р.), теј (акуз. мн. м. р.), овој (акуз. jд. с. р.), (д)
народни облик. инстр. јд. м. р. прис. прид. зам.: вашем (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ој у лок.
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јд. ж. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -еју усамљеном примеру у инстр. јд. ж. р.
придева одређеног вида, (з) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида.
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. (б) народни облици 3. мн. през., уз три
усамљена српскословенска облика, (в) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и данас се
чува у призренско-тимочком дијалекту), уз појаву и облика са наставком -ите, (г) облици
гл. прилога прошлог и садашњег, (д) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14892. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз усамљени пример са променом /y/ >
/и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, уз усамљени пример са променом /ə/ > /е/, (в)
нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (в) покретно /а/ у прилогу када.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува, (б) забележен је искључиво фонетизам у <
вь(-), (б) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (в) бележи се ново јотовање у
групи -јд- у облику нађут (3. л. мн. през.), (г) нема примера који би сведочили о судбини
групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) аналитизам падежног система: од половицу, с вашу верност,
до вашу верност (може упутити и на косовско-ресавски и на призренско-тимочки
дијалекат), (б) неутрализација опозиције између падежа правца и падежа места: на међу
новску (карактеристика косовско-ресавских и призренско-тимочких говора), (в) наставкак
-е у лок. jд. им. ж. р. некадашње промене *-јā-, (г) народни облик пок. прид. зам.: тoј
(акуз. jд. с. р.), туј (акуз. јд. ж. р.), тој (лок. jд. ж. р.), теј (акуз. мн. м. р.), (д) наставак ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -еју усамљеном примеру у инстр.
јд. ж. р. придева одређеног вида, (е) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида.
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през. уз усамљени српскословенски облик, (б)
облици гл. прилога прошлог (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14893. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, уз два усамљена примера са променом /ə/ > /е/, (в) нема примера са очуваним
слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао
одређени рефлекс, (в) покретно /а/ у прилогу када. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога
је дало о, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (б) у резултату старог јотовања
бележи се /ђ/, (в) бележи се ново јотовање у групи -јд- у облицима нађе, пође (3. л. јд.
през.) и нађут (3. л. мн. през.), (в) нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-.
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ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (а) наставкак
-е у лок. jд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
два усамљена примера са наставком -и у овом падежу, (б) народни облик пок. прид. зам.:
тoј (ном. jд. с. р.), томуј (дат. јд. м. р.), тогај (ген. jд. м. р.), овогај (ген. јд. с. р.), (г)
наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (в) наставак -еју усамљеном примеру
у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (е) наставак -им у дат. мн. ж. р. придева
одређеног вида, (ж) наставак -ем у лок. јд. м. р. основног броја један (упућује на косовскоресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -мо у 1. л. мн. през. атематског гл., (б)
усамљени спскословенски облик у 2. л. мн. през. атематског гл. дати, (б) народни облици
3. л. јд. през. (б) усамљени облик гл. прил. прошлог, (в) усамљени пример парт. през.
пасива.
Бај 1492. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) нема метатезе у
групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (а)
наставкак -е у лок. jд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), уз два усамљена примера са наставком -и у овом падежу, (б) наставак -ога у
ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (в) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног
вида. Овде наводимо и облике који упућују на косовско-ресавско подручје: (а) наставак ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ех у ген. мн. ж. р. придева
одређеног вида, (в) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -ем у
лок. јд. м. р. основног броја један. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1493. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је фонетизам у <
вь(-), уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) у резултату
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старог јотовања бележи се /ћ/, (г) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: бележе се облици
који упућују на косовско-ресавски дијалекат: (а) наставак -ем у инстр. јд. придева
одређеног, (б) наставак -ех у ген. мн. ж. р. придева одређеног вида, (в) наставак -ем у дат.
мн. м. р. придева одређеног вида. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн. през., (б)
облици гл. прилога прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14931. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-, (г) покретно /а/ у
прилогу када, (д) покретно /е/ у везницима јере и тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) забележен је искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) забележена је супституција консонанта /в/ сугласником /ф/, (г)
ново јотовање у групи -јд- у примерима дојђе (3. л. јд. през.) и најђут (3. л. мн. през.), (г)
промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) метатеза у групи -кт- у примеру нетко, (ђ) нема
примера који би сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) акузативна еклитика хи
за 3. л. (може упутити на косовско-ресавски дијалекат), (б) народни облик пок. прид. зам.:
тoј (ном. jд. с. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), (в) облик ген. мн. м. р. пок. прид. зам.: техи, (г)
наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) један
народни и један српскословенски облик 3. л. мн. през., (в) усамљени пример гл. прил.
прошлог.
Бај 1495. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
/л/ на крају слога се чува, (б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) изостаје ново јотовање у групи -јд- у примеру најдоше
(3. л. мн. аор.), (г) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) аналитизам падежног система:
од новску склалу, од теј харачи (може упутити на косовско-ресавски и призренскотимочки дијалекат), (б) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (в) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-,
(г) наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (д) народни облик пок. прид.
зам.: тoгај (ген. jд. с. р.), теј (акуз. мн. м. р.), овуј (акуз. јд. ж. р.), (г) облик ген. мн. м. р.
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пок. прид. зам.: техи, (ђ) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак
-ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ех у ген.. мн. м. р. придева
одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (ж) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева
одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни
облици 3. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. мн. през., уз усамљену српскословенску
форму, (б) наставак -смо у 1. л. мн. аор., (в) усамљени пример гл. прил. прошлог, (г)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14951. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу када,
везницима паке и тере, као и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува,
(б) забележен је искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се
/ћ/, (г) супституција сонанта /в/ сугласником /ф/, (г) губљење сугласника /х/, (д) ново
јотовање у групи -јд- у примерима дојђе, пређе, појђе (3. л. јд. през.), (ђ) метатеза у групи вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставкак -е у лок. jд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (б) синкретизам ген. мн. и лок. мн. им. ж. р. некадашње
промене *-ā-, (в) народни облик пок. прид. зам.: тoгај (ген. jд. с. р.), (г) наставак -ех у ген.
мн. ж. р. пок. прид. зам. та (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз усамљени пример
са наставком -их у овом падежу, (д) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида,
(ђ) наставак -ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (е) наставак -ех у ген.. мн. м. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска
иновација), (ж) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), (з) наставак -ех у лок. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн. през., (б)
примери гл. прил. прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива, (г) аналитички тип
футура I.
Бај 14952. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везницима јере
и тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) забележен је искључиво
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фонетизам у < вь(-), (б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у
групи -јд- у примеру пређе (3. л. јд. през.), (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) метатеза
у групи –вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) синкретизам ген. мн. и лок. мн. им. ж. р. некадашње
промене *-ā-, (б) ген. мн. ж. р. пок. прид. зам.: тех (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (в) народни облик пок. прид. зам.: овеј (ген. jд. ж. р.), (г) наставак -ога у ген. јд.
м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. и мн.
през., (б) примери гл. прил. прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1496. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везнику тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) један пример са фонетизмом у < вь(), као и један пример са српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (г) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у
акуз. мн. им. м. р. на -ин, (б) аналитизам падежног система: с тој прво (може упутити на
косовско ресавски и призренско-тимочки дијалекат), (в) народни облик пок. прид. зам.:
тој (ном. jд. с. р.), (г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ех
у ген. мн. ж. р. пок. прид. зам. та (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) наставак ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат).
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) примери гл. прил. прошлог, (в)
усамљени пример парт. през. пасива, (г) инфинитив без финалног -и (и данас присутан у
говорима косовско-ресавског дијалекта).
Бај 1497. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) један пример са фонетизмом у
< вь(-), (в) ново јотовање у групи -јд- у примеру пође (3. л. јд. през.), уз усамљени пример
дојде у коме оно изостаје, (г) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) акузативна
енклитика 3. л.: га, (б) народни облик пок. прид. зам.: тој (акуз. jд. с. р.), (в) наставак -ому
у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног
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вида, (д) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ем
у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву
усамљених форми са наставком -им у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л.
јд. през., (б) примери гл. прил. прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14971. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу када,
(д) покретно /е/ у везнику тере и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би
сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) нема
метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ-, (б) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. jд. с. р.), (в) наставак -ому у
дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева
одређеног вида, (д) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), уз појаву усамљених форми са наставком -им у овом
падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., уз усамљени српскословенски
облик, (б) народни облици 3. л. мн. през., (в) примери гл. прил. прошлог, (г) усамљени
пример парт. през. пасива.
Бај 1498. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у префиксу
въз-, (в) изостаје ново јотовање у групи -јд- у усамљеном примеру најдете (2. л. мн. през.),
(г) нема метатезе у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње
промене *-јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -ију у инстр. јд. им. ж.
р. некадашње промене *-ῐ-, (в) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-.
ЗАМЕНИЦЕ: (а) српскословенски облик лич. зам. 1. л.: азъ, (б) народни облик пок. прид.
зам.: тогај (ген. jд. с. р.), теј (акуз. мн. м. р.), овој (акуз. jд. с. р.). ПРИДЕВИ: (а) наставак ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева
одређеног вида, (в) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (г)
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наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (д) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), уз усамљен пример са наставком -им у овом падежу. БРОЈЕВИ:
синкретизам ген. мн. и лок. мн. редног броја други (упућује на косовско-ресавски
дијалекат). ГЛАГОЛИ: (а) подједнак број народних и српскословенских облика 3. л. јд.
през., (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1499. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у
резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
наставак -е у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (б) наставак -ију у инстр. јд. им. ж.
р. некадашње промене *-ῐ-, (в) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (г)
народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (д) облици инстр. мн. прис. прид. зам.: вашеми (упућују
на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида,
(е) наставак -ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида (упућују на косовско-ресавски
дијалекат), (ж) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (з)
наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (и) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), уз усамљен пример са наставком -им у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА:
(а) народни облици 3. л. јд. през., уз усамљене српскословенске форме, (б) усамљени
пример парт. през. пасива.
Бај 14991. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у прилогу кьда,
(д) покретно /е/ у везнику јере и речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало
о, (а) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у
префиксу въз-, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) изостајање новог јотовања
у групи -јд- у примеру појдут (3. л. мн. през.), (д) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (ђ)
метатеза у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене
*-ā-, (б) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућују на косовско337

ресавски дијалекат), (в) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (г)
наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-јŏ-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик
лич. зам. 1. л.: ја, (б) усамљени српскословенски облик јего у ген. јд. лич. зам. 3. л., у
функцији посесивне зам., (в) акузативна енклитика 3. л.: га, (г) облик ихо настао
аналогијом према енклитичком облику их у функцији посесивне заменице, (д) народни
облици пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), овомеј (инастр. јд. ж. р.), (ђ) аналитизам
падежног система: по туј цену, (е) неутрализација опозиције између падежа правца и
падежа места: по тај пут и по тај начин, на своју земљу (карактеристика косовскоресавских и призренско-тимочких говора). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ога у ген. јд. м. р.
придева одређеног вида, (б) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (в)
аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (г) наставак -им у ген.
мн. м. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз присуство примера са наставком -им у овом
падежу. ГЛАГОЛИ: (а) превласт српскословенских облика 3. л. јд. през., (б) усамљен
српскословенски облик 3. л. мн. през., (в) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и данас
присутан у призренско-тимочким дијалекту), (г) усамљени облик гл. прилога прошлог, (д)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 14992. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз усамљени пример са променом /y/ >
/и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним
сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс,
(г) покретно /а/ у прилогу кьда, (д) покретно /е/ у везнику тере и речци годе.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, уз присуство примера у којима се чува,
(б) фонетизмом у < вь(-), уз усамљени пример са српскословенским фонетизмом у
предлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) изостаје ново јотовање
у примеру појду (3. л. мн. през.), (д) превласт примера у којима нема метатезе у групи -вс-.
ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е у
дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (в)
наставак -ом у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) наставак -а у ген. мн. им. м.
р. некадашње промене *-јŏ-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (б)
акузативни облик њега, уз усамљени српскословенски облик јего, (в) акузативна
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енклитика 3. л.: га, (д) облик ихо настао аналогијом према енклитичком облику их у
функцији посесивне заменице, (ђ) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. jд. с. р.),
тојзи (лок. jд. ж. р.), онојзи (лок. jд. ж. р.), (е) аналитичке конструкције: по туј цену, по
закон. ПРИДЕВИ: (а) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (б) наставак -ој у
дат. јд. ж. р. придева одређеног вида, (в) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева
одређеног вида, (г) наставак -ом у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (д) наставак -ех
у ген. мн. ж. р. пок. прид. зам. та (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) наставак ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
усамљене примере са наставком -им у овом падежу. БРОЈЕВИ: (а) наставак -ој у лок. јд. ж.
р. редног броја први, (б) наставак -их у усамљеном примеру ген. мн. м. р. редног броја
други. ГЛАГОЛИ: (а) народни облици 3. л. јд. през., уз усамљене српскословенске облике
пишет, течет, будет, (б) народни облици 3. л. мн. през., уз усамљену српскословенску
форму, (в) примери гл. прил. прошлог и садашњег, (г) облици перф. без помоћног глагола.
Бај 1500. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз
усамљени пример са српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) изостајање новог јотовања у групи -јд- у примеру дојдоше (3. л.
мн. аор.), (д) нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р.
на -ин, (б) наставак -е у акуз. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) наставак -ију у
инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (г) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева
одређеног вида, (д) наставак -ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (ђ) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева
одређеног вида, (е) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (ж) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз присуство примера са наставком -им у овом
падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., уз усамљен српскословенски
облик, (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1501. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
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нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз
усамљени пример са српскословенским фонетизмом у предлогу въ, (в) изостајање новог
јотовања у групи -јд- у примеру дојдоше (3. л. мн. аор.), (г) нема метатезе у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -е у акуз. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-,
(в) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (г) српскословенски облик
лич. зам. 1. л.: азъ, (д) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак ем у инстр. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (е)
аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -ех у ген.
мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (з) наставак ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
присуство примера са наставком -им у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3.
л. јд. през., уз усамљени српскословенски облик, (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 15011. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену дуг-, (г) покретно /а/ у
прилогу кьда, (д) покретно /е/ у речци годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало
/о/, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) изостаје ново
јотовање у примеру дојде (3. л. јд. през.), (д) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
аналитичка конструкција: с царство (може упутити на косовско-ресавски и призренскотимочки дијалекат), (б) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā--јā- (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (в) наставак -е у акуз. мн. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (г) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (д)
наставак -а у ген. мн. им. с. р. некадашње консонантске промене, (ђ) акузативна енклитика
3. л.: га, (е) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), теј (акуз. мн. ж. р.), (ж)
наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (з) аналошки наставак -ију у инстр.
јд. ж. р. придева одређеног вида, (и) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз присуство примера са наставком -им у овом
падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., уз усамљен српскословенски
облик, (б) усамљени пример гл. прилога прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
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Бај 1502. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у
којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у везнику тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) фонетизам у < вь(-), (б) у резултату
старог јотовања бележи се /ћ/, (в) ново јотовање у групи -јд- у примеру приђе (3. л. јд.
през.), уз изостајање промене у примеру дојде (3. л. јд. през.), (г) нема метатезе у групи вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (упућује на
косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *ῐ-, (в) наставак -а у ген. мн. им. с. р. некадашње промене *-jŏ-, (г) српскословенски облик
ном. јд. лич. зам. 1. л.: азъ, (д) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), тој
(акуз. јд. с. р.), (ђ) облик дат. мн. м. р. прис. прид. зам.: вашем (упућује на косовскоресавски дијалекат), (е) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ж)
аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (з) наставак -ем у дат.
мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз присуство
примера са наставком -им у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през.,
уз усамљен српскословенски облик пишет, (б) народни облици 3. л. мн. през., уз два
српскословенска облика учињет и педепшут, (в) усамљени пример гл. прилога прошлог,
(г) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1503. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /а/ у
прилогу напреда, (д) покретно /е/ у везнику тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који
би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са
српскословенским фонетизмом у прдлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(в) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ-, (б) аналошки наставак -ом у инстр. јд. с. р. им. некадашње консонантске
промене, (в) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (г) наставак -а у
ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, као и у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *ā-, (д) усамљени српскословенски облик јего у ген. јд. лич. зам. 3. л., у функцији
посесивне зам., (ђ) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), теј (акуз. мн. м. р.),
(е) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -еју у инстр. јд. ж. р.
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придева одређеног вида, (з) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (и) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) подједнак број народних и
српскословенских облика 3. л. јд. през., (б) усамљени пример гл. прилога прошлог, (г)
усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1507. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација полугласника
/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а)
фонетизам у < вь(-), уз неколико примера са српскословенским фонетизмом у предлогу въ,
(б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) изостаје ново јотовање у групи -јд- у
примеру појдоше (3. л. мн. аор.), (г) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у
акуз. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (б) аналошки наставак -ом у инстр. јд. с. р. им.
некадашње консонантске промене, (в) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње
промене *-ῐ-, (г) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, у ген. мн. м. р.
некадашње консонантске промене, као и у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (д)
народни облик. ген. јд. м. р. прис. прид. зам.: нашега, (ђ) аналитичка конструкција: по
ваши праведни (може упутити на призренско-тимочки дијалекат), (е) наставак -ога у ген.
јд. м. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида,
(з) наставак -еју у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (и) наставак -ех у ген. мн. м. р.
придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (ј) наставак -ем у дат.
мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА:
(а) народни облици 3. л. јд. през., уз појаву српскословенских форми, (б) усамљени пример
гл. прилога прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Бај 1510. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз два клишеизирана примера из
датумске формуле у којима се очитује промена /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/
> /а/, уз усамљени пример са променом /ə/ > /е/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс
/у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на
крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г)
изостаје ново јотовање у групи -јд- у примерима доћи (инфинтив) и дојћи (инфинтив), (д)
метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ-, као и код им. на -ар, (б) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње
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промене *-ῐ-, (в) наставак -а у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) народни
облик. пок. прид. зам.: тој (акуз. јд. с. р.), (д) народни облик пок. прид. зам.: ови (ном. јд.
м. р.) (може упутити на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) народни облик ном. јд. лич. зам.
1. л.: ја, (е) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -еју у инстр.
јд. ж. р. придева одређеног вида, (з) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), (и) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева
одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву примера са наставком
-им у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през. код атематског глагола
дати, (б) усамљени српскословенски облик 3. л. јд. през.: пишет, (в) наставак -смо у 1. л.
мн. аор.
Бај 1481–1512. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз усамљени примера са променом
/y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс
/у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везницима јере и тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на
крају слога се чува, (б) фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(г) ново јотовање у групи -јд- у примеру пређе (3. л. јд. през.), уз изостајање промене у
примеру најти (инфинитив), (д) јекавско јотовање у примеру њесут, (ђ) промена /ж/ > /р/
у везнику јере, (е) метатеза у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -е у лок. јд. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (в)
наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (г) снкретизам ген. мн. и лок.
мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) српскословенски облик ном. јд. лич.
зам за 1. л.: азъ, (б) народни облици пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), томуј (дат. јд. м.
р.), теј (акуз. мн. м. р.), овогај (ген. јд. с. р.), (в) облици дат.лок. јд. с. р. пок. прид. зам.:
овем (упућује на косовско-ресавски дијалекат). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ому у дат.лок. јд. м.
р. придева одређеног вида, (б) наставак -еју у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (в)
наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (г) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), (д) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски дијалекат). ГЛАГОЛИ: (а) наставак -м у 1. л. јд. през., (б) народни облици
3. л. јд. през., уз усамљени српскословенски облик, (в) подједнак број српскословенских и
народних облика 3. л. мн. през., (г) облици гл. прилога прошлог, (д) усамљени пример
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парт. през. пасива, (ђ) облици перфекта без помоћног глагола, (е) хибридна форма са
народним фонетизмом и српскословенским наставком: нићет.
Бај 1481–15121. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз усамљени пример са променом
/y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс
/лу/ (може упутити на призренско-тимочку област), (г) покретно /е/ у везнику јере и речци
годе. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога,
(б) фонетизам у < вь(-), (в) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (г) нема метатезе у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у акуз. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е
у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
усамљени пример са наставком -и у овом падежу, (в) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-ῐ-, (г) наставак -а у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (д)
народни облик ном. јд. лич. зам. 1. л.: ја, (ђ) облик пок. прид. зам. ген. мн. ж. р.: техи, (е)
наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -еју у инстр. јд. ж. р.
придева одређеног вида, (з) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (и) наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву примера са наставком -им у овом
падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. јд. през., уз
усамљени српскословенски облик, (в) усамљен облик гл. прилога прошлог, (г) усамљени
пример парт. през. пасива.
Бај 1481–15122. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација
полугласника /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни
примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /а/ у
прилогу кьда. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува, (б) фонетизам у < вь(-), (в)
нема примера који би сведочили о судбини групе -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) акузативна
енклитика 3. л.: га, (б) инстр. јд. ж. р. пок. прид. зам.: овом, (в) наставак -ога у ген. јд. им.
м. р. придева одређеног вида, (г) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (д)
наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., уз усамљени српскословенски
облик, (б) усамљени пример парт. през. пасива.
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Бај 1481–15123. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација
полугласника /ə/ > /а/, (в) нема примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни
примера у којима је овај слоготворни сонант дао одређени рефлекс, (г) покретно /е/ у
везницима јере и тере, као и речцама годе и такождере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) чува се
група жд у усамљеном примеру, (г) промена /ж/ > /р/ у везнику јере, (д) доследна метатеза
у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, (б)
наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), (в) наставак -е у акуз. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) наставак -ију у
инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-, (д) синкретизам ген. и лок. мн. код им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (ђ) наставак -а у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-.
ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик ном. јд. лич. зам за 1. л.: ја, (б) народни облици пок. прид.
зам.: тој (акуз. јд. с. р.), (в) наставак непалаталне промене у ген. мн. ж. р. пок. прид. зам.:
тех (упућује на косовско-ресавски дијалекат). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ому у дат. јд. м. р.
придева одређеног вида, (б) наставак -еју у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (в)
наставак -ем у дат. мн. м. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат). ГЛАГОЛИ: (а) превласт српскословенских облика 3. л. јд. през., (б) усамљени
пример парт. през. пасива.
Бај 1481–15124. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз три усамљена примера са
променом /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је
рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везницку тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема
примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), (в) нема
метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) синкретизам ген. мн. и лок. мн. код им. м. р.
некадашње промене *-ŏ-, (б) наставак -е у акуз. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, док
се у усамљеном примеру јавља наставак -и у овом падежу, (в) снкретизам ген. мн. и лок.
мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (г) наставак -ију у инстр. јд. им. ж. р. некадашње
промене *-ῐ-, (д) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, у ген. мн. им. с.
р. некадашње консонантске промене, као и у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, уз
усамљени пример са наставком -и у овом падежу, (ђ) народни облик ном. јд. лич. зам за 1.
л.: ја, (ђ) народни облици пок. прид. зам.: тој (акуз. јд. с. р.), теј (акуз. мн. ж. р.), онеј
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(акуз. мн. ж. р.), (е) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -еју у
инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, (ж) наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног
вида упућује на косовско-ресавски дијалекат), (з) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева
одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (и) наставак -ем у дат. мн. м. р.
придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз појаву примера са
наставком -им у овом падежу, (ј) синкретизам ген. мн. и лок. мн. м. р. придева одређеног
вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) подједнак број
српскословенских и народних облика 3. л. јд. през., (б) усамљен пример гл. прилога
прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.

1.5.

ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПИСАМА СУЛТАНА СЕЛИМА I

Сел 1513. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /ије/, уз примере у којима се очитујe замена
/y/ > /е/, као и /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/
дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о
судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са
српскословенским рефлексом у предлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(г) губљење сугласника /х/, (д) нема примера који би сведочили о судбини у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) синкретизам дат. и инстр. мн. код им. м. р. на -ар, (б) наставак -и у лок.
јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā-, (в) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (г) народни
облик пок. прид. зам.: овој (акуз. јд. с. р.), (д) аналошли наставак -ију у инстр. јд. ж. р.
придева одређеног вида: божију, (ђ) наставци -ије(х) и -их у ген. мн. м. р. придева
одређеног вида, наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовскоресавски дијалекат), уз примере са наставком -ијем у овом падежу. КОНЈУГАЦИЈА: (а)
народни облици 3. л. јд. през., уз усамљени српскословенски облик биват, (б) облици гл.
прилога прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Сел 1514. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /ије/, уз примере у којима се очитује замена
/y/ > /е/, као и /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/
дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о
судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са
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српскословенским рефлексом у предлогу въ, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(г) губљење сугласника /х/, (д) нема примера који би сведочили о судбини у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. с. р. некадашње промене *-јŏ-, (б) народни
облик лич. зам. 1. л.: ја, (в) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), овој (акуз.
јд. с. р.), (г) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида: божију, (д)
наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставци -ије(х) и -их у ген. мн. м.
р. придева одређеног вида, (е) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида
(упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз примере са (и)јекавском заменом јата у овом
наставку. КОНЈУГАЦИЈА: (а) српскословенски облици 3. л. јд. през., (б) облици гл. прилога
прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Сел 1516. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /ије/, уз примере у којима се очитује замена
/y/ > /е/, као и /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/
дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о
судбини /л/ на крају слога, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) губљење сугласника /х/, (д) нема примера који би сведочили о
судбини у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) синкретизам дат. и инстр. мн. код им. м. р. на -ар,
(б) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (в) народни облик пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.),
овој (акуз. јд. с. р.), (г) аналошли наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида:
божију, (д) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставци -ије(х) и -их
у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног
вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз примере са (и)јекавском заменом јата у
овом наставку. КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., са усамљеним
српскословенским формама, (б) облици гл. прилога прошлог, (в) усамљени пример парт.
през. пасива.
Сел 1517. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /ије/, уз примере у којима се очитује замена
/y/ > /е/, као и /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/
дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о
судбини /л/ на крају слога, (б) фонетизам у < вь(-), уз усамљени пример са
српскословенским рефлексом у предлогу вь, (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/,
(г) губљење сугласника /х/, (д) нема примера који би сведочили о судбини у групи -вс-.
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ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (б) народни облик пок. прид. зам.:
тогај (ген. јд. с. р.), овој (акуз. јд. с. р.), (в) аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р.
придева одређеног вида: божију, (г) наставак -ому у дат.лок. јд. м. р. придева одређеног
вида, (д) наставци -ије(х) и -их у ген. мн. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у
дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
примере са (и)јекавском заменом јата у овом наставку. КОНЈУГАЦИЈА: (а) српскословенски
облици 3. л. јд. през., (б) усамљени пример парт. през. пасива.
Сел 1512–1520. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /ије/, уз примере у којима се очитује
замена /y/ > /е/, као и /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни
сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везнику тере.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога, (б)
фонетизам у < вь(-), (б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) губљење сугласника
/х/, (г) нема примера који би сведочили о судбини у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а)
синкретизам дат. и инстр. мн. код им. м. р. на -ар, (б) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (в)
аналошки наставак -ију у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида: божију, (г) наставак ому у лок. јд. м. р. придева одређеног вида, (д) наставци -ије(х) и -их у ген. мн. м. р.
придева одређеног вида, (ђ) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), уз примере са (и)јекавском заменом јата у овом наставку.
КОНЈУГАЦИЈА: (а) народни облици 3. л. јд. през., (б) облици гл. прилога прошлог, (в)
усамљени пример парт. през. пасива.

1.6.

ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПИСАМА СУЛТАНА СУЛЕЈМАНА I

Сул 1517. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз усамљене примере у којима се очитујe
промена замена /y/ > /ије/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) нема примера са
очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај слоготворни сонант
дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога је дало /о/, (б) искључиво
фонетизам у < вь(-), (б) метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -и у ген. мн. им.
ж. р. некадашње промене *-ā-, (б) наставак -ога у ген. јд. м. р. придева одређеног вида, (в)
наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
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дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. јд. и мн.
през., (в) наставак -ете у 2. л. мн. императива (и данас се чува у призренско-тимочком
дијалекту), (г) инфинитив без финалног -и (и данас присутан у говорима косовскоресавског дијалекта).
Сул 1525. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз примере у којима се очитује промена
/y/ > /ије/, као и усамљени пример са променом /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/
> /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/
на крају слога се чува, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања
бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) губљење сугласника /х/, (д) дисимилација у групи -мн- > -мл-, (ђ)
метатеза у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене
*-јā- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) хибридне форме настале укрштањем
инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ-:
милостијејум, (в) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, као и у ген. мн.
им. с. р. некадашње консонантске промене, (г) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (д)
наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (ђ) наставак -ој у дат. и лок. јд. ж. р.
придева одређеног вида, (е) хибридне форме у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида
настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа: божијејум, (ж) наставак ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
усамљене примере са (и)јекавском заменом јата у овом наставку. КОНЈУГАЦИЈА: (а)
наставак -м у 1. л. јд. през. атематског гл. дати, (б) народни облици 3. л. јд. и мн. през. уз
појаву усамљених српскословенских облика, (в) облици гл. прилога прошлог.
Сул 1520–1566. ВОКАЛИЗАМ: (а) доследна замена /y/ > /е/, (б) вокализација
полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г)
покретно /е/ у везнику паке. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува, (б) искључиво
фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (в) губљење
сугласника /х/, (г) нема примера који би сведочили о судбини у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА:
(а) наставак -ем у инстр. јд. им. м. р. некадашње промене *-ŏ- (упућује на косовскоресавски дијалекат), (б) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (може
упутити на косовско-ресавски дијалекат), (в) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ-, (г) хибридне форме настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā349

основа у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ-: милостијејуј, (д) народни облик лич.
зам. 1. л.: ја, (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног вида, (е) наставак -ој у дат.
јд. ж. р. придева одређеног вида, (ж) хибридне форме у инстр. јд. ж. р. придева одређеног
вида настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа: божијејум, (з)
наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат). КОНЈУГАЦИЈА: (а) наставак -м у 1. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. јд. през.
уз појаву усамљене српскословенске форме, (в) српскословенски облици 3. л. мн. през., (г)
облици гл. прилога прошлог, (д) усамљени пример парт. през. пасива, (ђ) облици перф. без
помоћног глагола.
Сул 1520–15661. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз примере у којима се очитујe
промена /y/ > /ије/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је
рефлекс /у/ у корену пун-. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о
промени /л/ на крају слога у /о/, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог
јотовања бележи се /ћ/, (г) нема примера који би сведочили о судбини у групи -вс-.
ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) наставак -е у лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити
на

косовско-ресавски

дијалекат),

(б)

хибридне

форме

настале

укрштањем

инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ-:
милостијејуј, (в) синкретизам лок. јд. са инстр. јд. код им. с. р. некадашње консонантске
промене, настао највероватније аналогијом према синкретизму ових падежних облика у
множини, (г) синкретизам ген. мн. и лок. мн.: људех, (д) народни облик лич. зам. 1. л.: ја,
(д) аналитичка конструкција: по властели ваши, као и примери ном. мн. на месту акуз. мн.
(могу упутити на призренско-тимочки дијалекат), (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева
одређеног вида, (е) наставак -ој у дат. јд. ж. р. придева одређеног вида, (ж) хибридне
форме у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида настале укрштањем инструменталних
наставака -ῐ- и -ā- основа: божијејум, (з) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног
вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз примере са (и)јекавском заменом јата у
овом наставку. КОНЈУГАЦИЈА: (а) српскословенски облици 3. л. јд. през., (б) облици гл.
прилога прошлог, (в) усамљени пример парт. през. пасива.
Сул 1520–15662. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /ије/, уз усамљене клишеизиране
облике у којима се јавља промена /y/ > е односно /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника
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/ə/ > /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у
везнику тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају
слога, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г)
нема метатезе у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) хибридне форме настале укрштањем
инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ-:
милостијејум и милостијум, (б) наставак -а у ген. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-,
(в) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (г) народни облик пок. прид. зам.: овој (акуз. јд. с. р.),
(д) наставак -аго и то у двама придевима који се јављају у уводној дипломатичкој
формули при интитулацији адресанта, (ђ) наставак -ому у дат. јд. м. р. придева одређеног
вида, (е) хибридне форме у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида настале укрштањем
инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа: божијејум, (ж) наставак -их у ген. мн. м. р.
придева одређеног вида, (з) наставак -ијем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида.
КОНЈУГАЦИЈА: (а) српскословенски облици 3. л. јд. през. (б) облици гл. прилога прошлог.
Сул 1520–15663. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз примере у којима се очитује
промена /y/ > /ије/, као и примере са променом /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/
> /а/, (в) слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везнику
паке. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који би сведочили о судбини /л/ на крају слога,
(б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (г) нема
примера који би сведочили о судбини у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) преструктурирање
множинских падежа: наставак -им у лок. мн. им. м. р. на -ар, (б) наставак -е у лок. јд. им.
ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити на косовско-ресавски дијалекат), (в)
хибридне форме настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр.
јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ: милостијејум, (г) синкретизам лок. јд. са инстр. јд. код
им. с. р. некадашње консонантске промене, настао највероватније аналогијом према
синкретизму ових падежних облика у множини, (д) наставак -и у ген. мн. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (б) синкретизам
инстр. и лок. мн. у облику пок. прид. зам.: овеми (лок. мн. м. р.). ПРИДЕВИ: (а) хибридне
форме у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида настале укрштањем инструменталних
наставака -ῐ- и -ā- основа: божијејум, (б) наставак -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног
вида (косовско-ресавска иновација), уз примере са наставцима -ијех и -их у овом падежу,
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(в) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски
дијалекат), уз примере са (и)јекавском заменом јата у овом наставку. ГЛАГОЛИ: (а)
српскословенски облици 3. л. јд. през., (б) облици гл. прилога прошлог.
Сул 1520–15664. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз два клишеизирана примера у
којима се очитује промена /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в) нема
примера са очуваним слоготворним сонантом /л/, као ни примера у којима је овај
слоготворни сонант дао одређени рефлекс. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува,
(б) искључиво фонетизам у < вь(-), (б) у резултату старог јотовања бележи се /ћ/, (в) нема
примера који би сведочили о судбини у групи -вс-. ДЕКЛИНАЦИЈА: (а) хибридне форме
настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. им. ж. р.
некадашње промене -ῐ-: милостијејум, (б) синкретизам лок. јд. са инстр. јд. код им. с. р.
некадашње консонантске промене, настао највероватније аналогијом према синкретизму
ових падежних облика у множини, (б) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (в) народни
облици пок. прид. зам.: тогај (ген. јд. с. р.), (в) наставак -еју у инстр. јд. ж. р. придева
одређеног вида, (г) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на
косовско-ресавски

дијалекат).

КОНЈУГАЦИЈА:

(а)

подједнак

однос

народних

и

српскословенских облицика 3. л. јд. през., (б) облик футура I: ће приђет (и данас
карактеристичан за призренско-тимочки дијалекат), (в) облици перф. без помоћног
глагола.
Сул 1520–15665. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз примере у којима се очитујe
промена /y/ > /ије/, односно /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену пун-, (г) покретно /е/ у везнику паке.
КОНСОНАНТИЗАМ: (а) /л/ на крају слога се чува, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (в) у
резултату старог јотовања бележе се /ћ/ и /ђ/, (г) губљење сугласника /х/, (д) нема примера
који би сведочили о судбини у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -ем у инстр. јд. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -е у лок.
јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā- (може упутити на косовско-ресавски дијалекат), (в)
синкретизам лок. јд. са инстр. јд. код им. м. р. некадашње промене *-ŏ-, као и код им. с. р.
некадашње консонантске промене, настао највероватније аналогијом према синкретизму
ових падежних облика у множини, (г) наставак -е у акуз. мн. им. м. р. некадашње промене
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*-ŏ- (упућује на косовскоресавски дијалекат), (д) хибридне форме настале укрштањем
инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ-:
милостијејум, (ђ) наставак -и у ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-. ЗАМЕНИЦЕ: (а)
народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (б) аналитичка конструкција: по властели ваши, (може
упутити на призренско-тимочки дијалекат). ПРИДЕВИ: (а) наставак -ој у дат. јд. ж. р.
придева одређеног вида, (б) хибридна форма у дат. јд. м. р. придева одређеног вида:
славнојему, (в) наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида, (г) хибридне форме у
инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида настале укрштањем инструменталних наставака -ῐи -ā- основа: божијејум, (д) наставак -ем у лок. јд. м. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), (ђ) усамљени пример са наставком -им у ген. мн. м. р.
придева одређеног вида, (е) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује
на косовско-ресавски дијалекат), уз примере са (и)јекавском заменом јата у овом наставку.
ГЛАГОЛИ: (а) народни облик знаш у 2. л. јд. през., (б) народни облици 3. л. јд. през. уз
појаву усамљене српскословенске форме, (в) српскословенски облици 3. л. мн. през., (г)
облици гл. прилога прошлог, (г) усамљени пример парт. през. пасива, (д) облици перф. без
помоћног глагола.
Сул 1520–15666. ВОКАЛИЗАМ: (а) замена /y/ > /е/, уз примере у којима се очитује
промена /y/ > /ије/, односно /y/ > /и/, (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/, (в)
слоготворни сонант /л/ дао је рефлекс /у/ у корену у, (г) покретно /е/ у везницима паке и
тере. КОНСОНАНТИЗАМ: (а) нема примера који сведочили о промени /л/ на крају слога у
/о/, (б) искључиво фонетизам у < вь(-), (б) губљење сугласника /х/, (в) нема примера који
би сведочили о судбини у групи -вс-. ИМЕНИЦЕ: (а) наставак -ем у инстр. јд. им. м. р.
некадашње промене *-ŏ- (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (б) наставак -е у лок.
јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā- (може упутити на косовско-ресавски дијалекат), (в)
хибридне форме настале укрштањем инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр.
јд. им. ж. р. некадашње промене -ῐ-: милостијејуј, (г) наставак -и у ген. мн. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-, (д) синкретизам лок. јд. са инстр. јд. код им. с. р. некадашње
консонантске промене, настао највероватније аналогијом према синкретизму ових
падежних облика у множини. ЗАМЕНИЦЕ: (а) народни облик лич. зам. 1. л.: ја, (б) облик
ген. мн. с. р. прис. прид. зам.: нашију (упућује на косовско-ресавски дијалекат). ПРИДЕВИ:
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(а) хибридна форма у дат. јд. м. р. придева одређеног вида: великојему, (б) наставак -ој у
дат.лок. јд. ж. р. придева одређеног вида, (в) наставак -еју у инстр. јд. ж. р. придева
одређеног вида, уз усамљени пример са наставком -ом у овом падежу, (г) наставак -ех у
ген. мн. ж. р. придева одређеног вида (косовско-ресавска иновација), (д) наставак -ем у
дат. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), уз
примере са (и)јекавском заменом јата у овом наставку, (ђ) наставак -ех у лок. мн. ж. р.
придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат), (е) синкретизам ген. мн.
и лок. мн. ж. р. придева одређеног вида (упућује на косовско-ресавски дијалекат).
ГЛАГОЛИ: (а) српскословенски облици 3. л. јд. и мн. през. (б) облици гл. прилога прошлог,
(в) усамљени пример парт. през. пасива, (г) облици перф. без помоћног глагола.

1.7.

ЗАКЉУЧНЕ

НАПОМЕНЕ.

Узимајући у обзир чињеницу да су писма Портине

канцеларије световног карактера, да припадају пословноправној писмености, да по свом
дипломатичком статусу припадају оригиналним документима, као и чињеницу да су
писана српским народним језиком, уз појаву усамљених примера у којима се очитују
српскословенске особине које представљају одраз научене писарске норме, не може се, у
вези с претходно напоменутим, направити јасна диференцијација писама турских султана
Дубровнику према степену присустава српских народних и књишких особина, посебно
због чињенице што је реч о текстовима у којима је стабилност српског народног језика,
као и нестабилност степена присуства српскословенских особина, као резултата књишког
утицаја, условљен управо жанровским карактеристикама и садржaјем текстова.
Како je аутентичност адресанта у канцеларијама турских султана бивала
осигуравана тугром, потписом у „specifičnom ornamentalnom obliku, pri čemu je ponekad
ime adresanta uklopljeno u kratak stih” (Nakaš 2016: 270), и како није било писаних трагова о
личностима писара ових докумената, истраживачима је у вези с таквом праксом умногоме
отежано извођење закључака како о личностима писара тако и о њиховој дијалекатској
провенијенцији. Како истиче Nakaš (2016: 270): „zato je i otvoren prostor za tezu da su
slavenski pisari u sultanskim kancelarijama bili kršćani koji su tamo odvedeni”.
Најважнија разлика између писарских канцеларија турских султана огледа се у
појави македонских континуаната /е/ и /о/ на месту некадашњих полугласника и то
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углавном у усамљеним примерима, при чему се посебно издвајају два писма из
канцеларије султана Мурата II (Мур 1430, Мур 1431). У поменутим писмима султана
Мурата II претпоставку о српско-македонској провенијенцији њихових писара подупиру
још неке забележене црте (аналитизам падежног система, неутрализација опозиције
између падежа места и падежа правца, неразликовање облика једнине и множине
показних заменица, као и наставак -ле у радном гл. придеву). У писарским канцеларијама
султана Мехмеда II и Бајазита II се пак уз усамљене примере у којима се очитује
вокализација /ə/ > /е/ и ə > о не бележе друге ексклузивне македонске црте, већ се
потврђују особине које могу упутити на српске југоисточне говоре. За разлику од
наведених, у канцеларијама султана Селима I и Сулејмана I, континуанати е и о не месту
некадашњих полугласника нису потврђени.
С друге стране пак, писарске канцеларијe султана Селима I и Сулејмана I од
осталих трију разликују се у (и)јекавским и икавским рефлексима старосрп. вокала јат67 у
примерима из клишеизиране формуле адресације или датумске формуле. Међутим, и
поред посведочених (и)јекавских и икавских рефлекса, на посредну екавску замену у овим
писмима ипак упућује велики број забележених морфолошких екавизама, а да је
највероватније реч само о писарском маниру потврђује и чињеница да забележени
примери припадају искључиво формули адресације.
Коначно, имајући у виду свих пет писарских канцеларија турских султана, јасно се
може говорити о декаденцији писарске канцеларије султана Сулејмана I у односу на
остале четири. Оваква ситуација нимало не чуди, будући да је ћирилска преписка између
турских султана и Дубровника, али и осталих турских власти окончана управо владавином
овог султана, а у вези с тим и смањеним уделом потурчењака (уп. Ђорђић 1971: 163).
Иако се у писарској канцеларији султана Сулејмана I јасно одваја ниво
старосрпског стандарда већ идентификованог у преписци Портине канцеларије са
Дубровником, на плану морфологије се ипак издваја присуство хибридних облика који
можда јасније могу упутити на претпоставку да су писари ових писама припадали другој
језичкој традицији, те да су били вишејезични, а да су старосрпски стандард усвојили уз
писаре са српског језичког подручја са којима су деловали на Портином двору.
67
У осталим канцеларијама (и)јекавски и икавски рефлекси јављају се искључиво у усамљеним
примерима.
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Под хибридним творевинама забележеним у писмима султана Сулејмана I
сматрамо: (а) укрштање инструменталних наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-ῐ-; (б) наставак -ах у ген. мн. с. р. им. некадашње консонантске
настао највероватније по угледу на наставак -ах у ген. мн. код именица ж. р., код којих се
ствара услед преузимања сугласника х из заменичко-придевске промене; (в) наставак -им
у дат. мн. им. ж. р. некадашње промене *-јā-, који се јављао као последица истискивања
форманта -е- из основе под утицајем форманта -и- из других падежа, нпр. костим,
милостим (уп. Даничић 1974: 101), будући да се завршетак -ьмъ из датива мн. обично
јављао у вокализованом облику -емъ (уп. Николић 2002: 130); (г) хибридни облик ген. јд.
ж. р. одређеног вида придева у коме се може препознати несажети наставак за ж. р.
заменичке деклинације, придодат облику с. р. придева; (д) укрштање инструменталних
наставака -ῐ- и -ā- основа у инстр. јд. ж. р. придева одређеног вида, насталог по угледу на
овакво укрштање у облицима инстр. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ῐ-.
Писарска канцеларија султана Сулејмана I, за разлику од свих осталих писарских
канцеларија турских султана, заузима посебно место управо због тога што у њој до
изражаја долази стварање једаног хибридног језика, који настаје највероватније као
последица контаката писара који су долазили са различитих језичких простора и који су
навероватније били вишејезични. Њихов међусобни контакт довео је до стварања
својеврсног канцеларијског коинеа или још уже ‒ коинеа писара, који се као такав може
пратити само у хронолошки најмлађим писмима Портине канцеларије, а који је у себи
несумњиво носи удео страних како језичких тако и правописних тековина.

2.

ОПШТИ ПОГЛЕД НА ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ

2.1. ЈЕЗИЧКЕ

ОДЛИКЕ СА АСПЕКТА ИСТОРИЈСКЕ ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈЕ.

Имајући у виду

најважније фонетске и фонолошке карактеристике, а пре свега оне на плану вокализма
које су уједно представљале и покретаче дијалекатских диференцијација на штокавском
терену, могу се извести следећи закључци:
(1) вокализација /ə/ > /а/ системска је одлика језика писама Портине канцеларије,
уз напомену да се појављују и примери у којима се вокализовани полугласник, према
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традицији, и даље бележи полугласничким графемама, док посебну групу чини дванаест
писама: Мур 1430, Мур 1431, Мех 14793, Мех 14801, Бај 1481, Бај 14812, Бај 14841, Бај
1489, Бај 14891, Бај 14892, Бај 14893, Бај 1510, у којима се поред примера са променом /ə/ >
/а/, јављају и примери у којима се могу препознати македонски континуанти /е/ и /о/ у
промени некадашњих полугласника. У вези с тим, претпоставку о српско-македонској
пограничној области као дијалекатском исходишту у писму Мур 1430, поред
континуаната /е/ и /о/ на месту некадашњих полугласника, подупиру и одређене
морфололошке црте: аналитизам падежног система, укидање дистинкције између падежа
места и падежа правца, неразликовање облика једнине и множине показних заменица, као
и наставак -ле у радном гл. придеву (уп. Поломац‒Лутовац 2014: 18‒19). Другим речима, у
осталим писмима у којима се бележе македонски континуанти некадашњих полугласника
нисмо пронашли друге ексклузивне македонске црте на основу којих бисмо могли извести
чврст закључак о дијалекатским исходиштима наведених писмама.
(2) Узевши у обзир све забележене примере са рефлексима старосрп. вокала јат,
писма Портине канцеларије се разврстати у неколико група:
(а) првој групи припадају писма у којима је забележена доследна замена /y/ > /е/
(укупно њих седамдесет четири): Мур 1430, Мур 1431, Мех 1459, Мех 1463, Мех 1453–
1463, Мех 1466, Мех 14682, Мех 1471, Мех 14711, Мех 14713, Мех 1472, Мех 1474, Мех
14741, Мех 1475, Мех 14751, Мех 1476, Мех 14761, Мех 1477, Мех 14771, Мех 14772, Мех
1478, Мех 14781, Мех 14782, Мех 14784, Мех 14785, Мех 1479, Мех 14791, Мех 14792, Мех
14793, Мех 1480, Мех 14801, Мех 14802, Мех 14803, Бај 14811, Бај 14812, Бај 1481–1482, Бај
1482, Бај 14821, Бај 1483, Бај 1484, Бај 14841, Бај 1485, Бај 14851, Бај 1486, Бај 14862, Бај
14863, Бај 1487, Бај 1488, Бај 14881, Бај 1489, Бај 14891, Бај 14893, Бај 1492, Бај 1493, Бај
1485, Бај 1493, Бај 1495, Бај 14951, Бај 14952, Бај 1496, Бај 1497, Бај 14971, Бај 1498, Бај
1499, Бај 14991, Бај 1500, Бај 1501, Бај 15011, Бај 1502, Бај 1503, Бај 1507, Бај 1481–15122,
Бај 1481–15123, Сул 1520–1566;
(б) другој групи припадају писма у којима је забележена замена /y/ > /е/, уз
усамљене примере са променом /y/ > /и/ (укупно њих тринаест): Мех 1458, Мех 1468, Мех
1469, Мех 14783, Бај 1481, Бај 14861, Бај 14892, Бај 14992, Бај 1510, Бај 1481–15121, Бај
1481–1512, Бај 1481–15124, Сул 1520–15664;
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(в) трећој групи припадају писма у којима је забележена замена /y/ > /е/, уз
усамљене примере са променом /y/ > /ије/ (укупно три): Мур 14301, Мех 14712 и Сул 1517;
(г) четвртој групи припадају писма у којима је забележена замена /y/ > /ије/, уз
примере у којима се очитаује замена /y/ > /е/ односно /y/ > /и/ (укупно једанаест): Сел
1513, Сел 1514, Сел 1516, Сел 1517, Сел 1512–1520, Сул 1525, Сул 1520–15661, Сул 1520–
15662, Сул 1520–15663, Сул 1520–15665, Сул 1520–15666;
(д) петој групи припада веома кратко писмо Мех 1481, у коме се јављају само два
примера са променом /y/ > /и/;
(ђ) последњу групу чине писма у којима нема примера који би сведочили о
судбини старосрп. вокала јат: Мех 1465 и Мех 14681.
На основу целокупне грађе о гласовној вредности старосрп. вокала јат у писмима
Портине канцеларије да се закључити да анализирана писма карактерише екавска замена
овог старосрп. вокала. У прилог овој тези сведоче и изоловани примери у којима се
бележи промена /y/ > /и/ и то у морфолошким икавизмима шумадијско-војвођенског типа
(уп. nistþyþ Мур 14301: 12, timq Мур 14301: 40 (инстр. јд.), tiþmþ(q) Мех 1481: 6 (лок. јд.),
tim%q& Мех 1481: 7 (инстр. јд.), nekiþmþ%q& Бај 1481: 52 (инстр. јд.), niE Бај 14861: 35, niþsþte Бај
14892: 13, Бај 14992: 18, nþJþsþMþ Бај 1495: 24 (3. л. мн. през.), va[iþmþ(q) Бај 1481–15121: 8 (лок.
мн.), vsiþmþ(q) Бај 1481–15124: 2 (дат. мн.), iniþmþ(q) Бај 1481–15124: 4 (дат. мн.), vsimq Бај
1481–1512: 2 (дат. мн.)). Да ови примери не могу са сигурношћу представљати
сведочанство о икавској замени старосрп. вокала јат сведочи поред њихове потврде на
шумадијско-војвођанском терену и ситуација у херцеговачко-крајишким говорима у
којима се у примерима овога типа углавном препознају једносложна или двосложна
замена јата (уп. Петровић 1973: 219, 221; Петровић 1978: 54; Пижурица 1981: 38; Ивић
2001: 177).
Наведену тврдњу допуњују и примери из писарских канцеларија султана Селима I
и Сулејмана I, у којима (и)јекавску односно икавску тенденцију затамњује употреба
ексклузивних морфолошких екавизама својствених и данашњим косовско-ресавским и
призренско-јужноморавским говорима, а у вези с тим и чињеница да се (и)јекавски
односно икавски рефлекси проналазе или у клишеизираној уводној формули при
интитулацији пошиљаоца или у одређеним окамењеним изразима углавном везаним за
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датумске формуле. У тесној вези са оваковом претпоставком је и чињеница да је
,,икавизација у средњовјековној босанској држави представљала само општи писарски
манир који је био распрострањен током XIV и XV века” (Самарџић 2009: 343), а томе да
се икавизам ,,kroz kategoriju prestižnosti održava i u turskom razdoblju” (Nakaš 2011: 408),
сведоче и писари крајишничких канцеларија (уп. Nakaš 2011: 408). С друге стране,
(и)јекавска тенденција заступљена у уводној формули при интитулацији адресанта, може
се тумачити и као „ujecaj novoštokavske folklorne koine” (Nakaš 2011: 407), будући да је
управо народна поезија са својом херојском тематиком испевана на (и)јекавици сматрана
престижним стилским узором (уп. Vončina 1998: 79).
(3) Системску одлику писама Портине канцеларије представља и промена
слоготворног /л/ > /у/, која се бележи у укупно четрдесет пет писама: Мех 1468, 14682,
1476, 1477, 14771, 14781, 14783, 14792, 14793, 1480, 14803, Бај 1481, 14811, 1481‒1482, 14821,
14841, 1486, 14861, 1487, 1488, 14881, 14931, 1495, 1499, 1501, 15011, 1503, 1507, 1510,
1481‒1512, 1481‒15122, Сел 1513, 1514, 1516, 1517, 1512‒1520, Сул 1525, 1520‒1526,
1520‒15261, 1520‒15262, 1520‒15263, 1520‒15265, 1520‒15266, уз напомену да се рефлекс
лу на месту овог слоготворног сонанта јавља само у усамљеном примеру слуза у писмима
Мех 14761 и Бај 1481–15121. У осталим документима нема примера који би сведочили о
судбини овог слоготворног сонанта.
(4) У једном броју писама (укупно њих тридесет) забележена је промена /л/ на крају
слога у /о/, уз напомену да примери у којима се /л/ на крају слога чува (посебно у писмима
у којима се бележе и облици са извршеном променом), представљају само одраз писаревог
познавања норме књижевног језика, а не дијалекатског утицаја.
Издвојеним фонолошким цртама забележеним у писарским канцеларијама турских
султана, можемо придодати и друге забележене фонетске и фонолошке особине: (а)
промена вь(-) > у(-); (б) сугласници /ћ/ и /ђ/ < *tј и *dј; (в) супституција сугласника /ф/
сугласником /в/ искључиво у лексеми склав (у осталим примерима посведочена је
стабилност сугланика ф); (г) испадање сугласника /х/ у појединим примерима у финалној
позицији у речи; (д) аналошко ширење резултата друге палатализације у деклинацији
придева (датив мн.: дубровачцем, мнозем, мнозим; ном. мн.: друзи; ген. мн.: друзих; акуз.
мн.: велицех; лок. мн.: друзех) и конјугацији (3. л. мн. аориста: улезоше; 2. л. мн. през.:
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тржујете, улезете); (ђ) ново и специјално јотовање, уз усамљене примере у којима је
извршено и јекавско јотовање; (е) даљинска дисимилација -мн- > -мл- у усамљеном
примеру млого; (ж) промена групе -вљ- > -љ- у усамљеном примеру постаљено; (з)
метатеза у групи -вс-.
Насупрот претходно наведеним фонетским и фонолошким карактеристикама,
морфолошке особине забележене у писмима Портине канцеларије су: (а) наставак -е у
акуз. мн. им. м. р. некадашње промене *-ŏ-; (б) наставак -и у ном. мн. им. м. р. некадашње
промене *-ŏ--јŏ- (уз усамљене примере са наставцима -(ов)е и -е); (в) наставак -ам у дат.
мн. збирне им. деца; (в) наставак -е у ген. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā--јā-; (г)
наставак -е у дат. и лок. јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā--јā-; (д) наставак -ом у инстр.
јд. им. ж. р. некадашње промене *-ā--јā-; (ђ) наставак -е у ном. мн. им. ж. р. некадашње
промене *-ā-; (е) наставак -а у ген. мн. им. сва три рода: Mех 1468 (два примера), Mех
1469 (један пример), Mех 14751 (један пример), Mех 14771 (један пример), Mех 14803 (два
примера), Бај 14821 (један пример), Бај 14841 (један пример), Бај 1498 (три примера), Бај
14991 (један пример), Бај 14992 (један пример), Бај 15011 (један пример), Бај 1502 (један
пример), Бај 1503 (три примера), Бај 1507 (четири примера), Бај 1510 (два примера), Бај
1481–15124 (три примера), Сул 1525 (два примера), dMMkaþtþaa Сул 1520–15666 (један
пример)); (ж) синкретизам ген. и лок. мн. у промени именица; (з) синкретизам дат. и
инстр. мн. у промени именица; (и) синкретизам лок. јд. са инстр. јд. код им. м. р.
некадашње промене *-ŏ- и код им. с. р. некадашње консонантске промене, настао
највероватније аналогијом према синкретизму ових падежних облика у множини, (ј)
синкретизам инст. мн. и лок. мн. им.; (к) дат. јд. лич. зам. 1. л.: мене; (л) инстр. јд. лич. зам
1. л.: мном; (љ) заменичке енклитике му, га, их, ихо, а у усамљеном примеру и енклитика
је; (м) присвојна заменица њихан; (н) наставак -ем у дат. инстр. и лок. јд. и дат. мн.
заменичко-придевске промене; (њ) наставак -ех у ген. мн. заменичко-придевске промене;
(о) заменичке и прилошке партикуле -зи, -ј и -ре, те се посебно издваја усамљени пример
са удвојеним партикулама (овомеј); (п) аналитизам падежног система; (р) синкретизам
инстр. и лок. мн. пок. прид. зам. (с) синкретизам дат. и инстр. мн. заменичко-придевске
промене; (т) уопштавање наставка -м у 1. л. јд. през.; уз појаву усамљених примера са
наставком -у; (ћ) облици 3. л. јд. и мн. през. без финалног -т; (у) наставак -ите у 2. л. јд.
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императива, уз присуство облика са наставком -ете; (ф) наставци -хмо-смо у 1. л. мн.
аориста; (х) гл. прилог прошли и садашњи ум. некадашњих парт. прет. актива и парт. през.
актива; (ц) гл. придев трпни ум. некадашњег парт. прет. пасива; (ч) два примера
инфинитива без финалног -и; (џ) аналитички тип футутра I, (ш) наставак -ле у мн. радног
гл. придева у усамљеном примеру.
Изложене фонетско-фонолошке и морфолошке црте доводе нас до закључка да се у
основи језика писма Портине канцеларије налази народни говор близак данашњем
косовско-ресавском дијалекту. На овако изведен закључак упућују нас црте српског
народног језика које се, како показује савремена дијалекатска ситуација, и данас бележе на
косовско-ресавском терену. Овде је, пре свега, реч о следећим особинама: (а) екавска
замена јата; (б) вокализација полугласника /ə/ > /а/; (в) слоготворни сонант /л/ дао је
рефлекс /у/; (г) /л/ на крају слога дало рефлекс /о/; (г) облици дат. јд. личне заменице ја:
мене; (д) одрични облици през. гл. јесам: неје, несте, несу; (в) наставак -е у дат. и лок. јд.
им. ж. р. непалаталне и палаталне промене68: хвале, николе, слузе, краљице, ризнице,
висоте, царице, кадије, куће, земље у босне, на порте, у земље, у визе, по правде, у аде, по
херцеговине, у књиге, на пуле, по слузе, у ризнице, у куће; (ђ) облици заменица и придева у
којима се препознају наставци непалаталне промене: (ђа) овем, мудрем, племенитем,
првем (дат. јд.); (ђб) овем, вашем, онемеј, целем, пулскем, пунем (инстр. јд.); (ђв) овем, тем,
новем, старем, кадинем, једнем, првем (лок. јд.); (ђг) тех, сребрнех, оловнех, гвозденех
(ген. мн.); (ђд) мојем, вашем, васем, инем, западнем, источнем (дат. мн.); (ђђ) вашеми
(инстр. мн.).
Наведеним цртама које упућују на косовско-ресавски терен можемо придодати и
забележен снкретизам ген. и лок. мн. им. м. р. некадашњих промена *-ŏ--jŏ- и *-ῐ-:
трговцех, тефтера, људех у Мур 14301, Бај 1481–15124 и Сул 1520–15661, као и примери
једначења лок. мн. и ген. мн. им. ж. р. некадашње промене *-ā-: странах у Бај 14951, Бај
14952, Бај 1481–1512 и Бај 1481–15123. И поред тога што се овакав синкретизам може
пронаћи у ђаковачком говору (уп. Стевановић 1950: 108), он заправо у говору Ђаковице,
како истиче П. Ивић (1994: 168), пре може бити нанос из црногорских или косовскометохијских говора и не може бити сигурни показатељ да призренско-тимочки дијалекат
68
Овакав наставак у лок. јд. јавља се и у неким призренско-јужноморавским говорима, али на
његову дистрибуцију у новије време све више утиче продор аналитичке деклинације (в. Реметић 1996: 461).
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знао за овакве облике пре губитка синтетичке деклинације. Како наведени примери и
показују, синкретизам генитива и локатива се у писмима Портине канцеларије бележи већ
од прве половине XV века, што је уједно и много раније узимајући у обзир потврде
поменутог синкретизма у српским средњовековним споменицима које се везују за XVII
век.
„Различит правац развитка локатива чини најбитнију од разлика које у погледу
карактера

иновационих

тенденција

у

плуралској

деклинацији

постоје

између

новоштокавских говора” (Ивић 1994: 168), а синкретизам дат. и инстр. мн. им. м. р. на тељ и -ар: пријатељми, поклисарми у Mех 1453–1463, једначење дат. и инстр. мн. прис.
прид. зам.: мојим у Mех 1453–1463, као и примери употребе инстр. мн. нами уместо дат.
мн., као и једначење дат. и инстр. мн. ж. р. придева дубровчцеми и изабранеми у Сул 1525,
показују припадност овога говора зони југ‒исток, за коју су карактеристична два
синкретизма множинских падежа: ген. и лок. и дат. и инстр. (уп. Ивић 1994: 168).
Да је реч о говору блиском данашњој косовко-ресавској зони показују и три
примера инфинитива без финалног -и из писама Бај 1496, Бај 14991 и Сул 1520‒15664, што
је уједно и особина која, уз претходно наведене, упућује на диференцијацију призренскојужноморавских и косовско-ресавских говора.
О томе да се у писмима Потине канцеларије препознају и наговештаји
балканистичких иновација сведочи велики број примера аналитичких тенденција у
деклинацији. Оно што је, међутим, посебно битно напоменути јесте чињеница да
забележене аналитичке тенденције немају значајну улогу у погледу унутардијалекатске
диференцијације, будући да су, како и савремена дијалекатска ситуација показује,
својствене и косовско-ресавским и призренско-јужноморавским говорима: (а) од +
акузатив: од тај дуг (Бај 14811), од тој иманије (Бај 14881), од новску склалу (Бај 1495: 8),
од тргове (Бај 1481), од непријатеље, од моју земљу (Мур 1430), од половицу (Бај 14892),
од вашу верност (Бај 1489), од тај дуг (Бај 14811), од теј харачи (Бај 1495); (б) сас + ОП:
с њих трг и с њих иманије (Mех 14801), с њихни град, с васем њих владаније, с турке, с
тргове, с овогај, с своји верни поклисари (Бај 1481), с царство (Бај 14812 и Бај 14861), с
закон и харач (Бај 14841: 5), с вишеписани амалдар (Бај 15011), с тој (Бај 1496), с овомеј
заповести (Бај 14991), с моју пресветлост и с моју висоту (Мур 1430), с вашу мудрост
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(Бај 1481–1482), с вашу верност (Бај 14892); (в) по + ОП: по градове (Бај 1481), по они
закон (Бај 14992), по ваши властели (Сул 1520–15661, Сул 1520–15665), по ваши праведни
(Бај 1507); (г) до + ОП: до време (Мех 14802), до ваше племенство (Бај 14863), до вашу
верност (Бај 14892), до ваше племенство (Бај 14881), до некоје место (Мех 1478).
Процес аналитизације косовско-ресавског и призренско-јужноморавског типа
допуњују и примери у којима се бележи неутрализација опозиције између падежа правца и
падежа места: на чоку на планину (Мур 1431), што се продава на међу новску (Бај 14892),
који су стојали на туј работу (Бај 1487), по тај пут и по тај начин да га пропратите (Бај
14991), по туј цену (Бај 14991), колико годе имајут у своју руку, које имајут у своју руку
(Мех 14801), а грех да буде на вашу душу (Бај 14841), да могут њих трговци њих људи с
иманијем и с њих тргове ходити слободно без нијетне забаве по сву земљу, би пошел у
дубровнику (Бај 1481), да запале земљу што је на двор из града, на адријанопољ ва лето
(Мур 1430), неје дошао у дубровнику (Мех 14784), како је доходио у дубровнику (Мех
14785), да ви будет на видик (Сул 1520–1566), у дренопоље (Мех 1465, Мех 1481, Бај
14821).
Најстарији забележени пример неутразилације дистинкције између падежа правца
и падежа места из писма султана Мурата II из 1430. године представља не само најстарији
пример ове неутрализације у документима Портине канцеларије него уједно и најстарији
пример овога типа у досадашњим проучавањима српских средњовековних рукописа, у
којима је до сада најстарији пример укидања ове неутрализације потврђен у најмлађем
документу из корпуса Српске деспотовине (уп. Поломац 2015: 462).
Да се неутрализација дистинкције између падежа правца и падежа места у писмима
Портине канцеларије не може са сигурношћу и у потпуности приписати утицају грчког
језика, говори нам слична ситуација у говору Галипољских Срба. Наиме, П. Ивић (1994:
327‒328) истиче да код Галипољских Срба ова особина може бити скорашњег порекла
због чињенице да није уопштена и да се у највећем броју примера срећу и остаци употребе
акузатива. У светлу чињенице да ,,[н]ије искључено ‒ али се не може ни доказати ‒ да
галипољски говор представља продужење неког старог дијалекта с оваквом особином”
(Ивић 1994: 328), можемо посматрати и ситуацију затечену у писмима Портине
канцеларије, у којима је дистинкција између ових двају падежа очувана у великом броју
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примера, а да је грчки утицај био толико јак, како истиче П. Ивић (1994: 327), морао би
изазвати и друге поремећаје у систему падежа, што опет с друге стране, не можемо потуно
искључити, с обзиром на претходно наведене примере аналитичких тенденција у
деклинацији, односно свођење облика на ОП. У прилог чињеници да се ипак може
говорити и о грчком утицају наводимо и синкретизам инст. и лок. мн. код им. м. р. на -ар:
по поклисарим и пок. прид. зам. овеми у Сул 1520–15663, односно инстр. и лок. јд. им. м. и
с. р.: по законом, по именом у писмима Сул 1520–15661, Сул 1520–15664, Сул 1520–15665 и
Сул 1520–15666, настао по угледу на обличку једнакост множинских падежа, будући да П.
Ивић (1956: 22) управо смањење множинских падежних облика једначењем датива,
инструментала и локатива сматра балканизмом у српском језику.
Од осталих балканистичких иновација забележених у писмима турских султана
издвајамо још аналитички тип футура I: неће да ми врате (Мех 14771) и хоће да поjђе (Бај
14951), се ће продасти (Mех 14793: 64).
На крају, од језичких црта које припадају призренско-јужноморавској дијалекатској
зони у писмима Портине канцеларије бележе се: (а) два усамљена примера са рефлексом
лу на месту слоготворног сонанта л у примеру слуза; (б) супституција африкате ћ
африкатом ч у двама примерима; (в) наставак -ете у 2. л. мн. императива; (г) уопштавање
наставка -ле у радном гл. придеву.
На основу описа српског народног језика у писмима Портине канцеларије може се
закључити да је народни говор у основи старосрпског стандарда југоисточни српски
дијалекат из кога су се развили данашњи косовско-ресавски и призренско-јужноморавски
говори. При извођењу чвршћих закључака у вези са анализираним говором, мора се у
обзир узети и чињеница да је српски јужни и југоисточни терен припадао тзв.
метанастазичкој области, као и то да су долина Велике Мораве и Шумадија представљале
терен на коме је дошло до укрштања све четири миграционе струје ‒ динарске, косовскометохијске, вардарско-јужноморавске и шопске (уп. Ивић 2001: 67‒69).
Проведена анализа особина значајних за унутарштокавску диференцијацију
косовско-ресавских и призренско-јужноморавских говора, показала је да фонетскофонолошке и морфолошке одлике српског народног говора још уже упућују на стање
блиско данашњем косовско-ресавском дијалекту, што уједно допуњује и тезу П. Ивића
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(2014: 91) да се ‒ „[д]ијалекатски тип ових писама може поближе одредити као косовскоресавски, онај исти који преовлађује у српским актима из доба Деспотовине”. То би можда
могло упутити и на закључак да су писари турских султана познавали старосрпски
стандард развијен кроз писменост Српске деспотовине.
С друге стране, забележене балканистичке иновације у контексту нашег материјала
не могу са сигурношћу упутити искључиво на призренско-јужноморавски дијалекат,
будући да, према савременим дијалекатским истраживањима, представљају заједничке
карактеристике како косовско-ресавских тако и призренско-јужноморавских говора. У
вези са оваквом тврдњом, забележене балканистичке иновације можда не би имале значај
за унутарштокавску диференцијацију ако се у обзир узме савремена дијалекатска
ситуација, али треба имати на уму чињеницу да извођење чвршћих закључака свакако
затамњује доступност искључиво синхроних дијалектолошких описа, будући да су
нарушавање дистинкције између падежа правца и падежа места, као и и аналитизам
падежног система у говоре косовско-ресавског дијалекта ушли управо преко призренскотимочких, а у неким случајевима и преко несловенских балканских језика (уп. Ивић 2001:
138). Питање је, дакле, да ли су балканистичке иновације и данас карактеристичне за
говоре косовско-ресавског дијалекта биле његово обележје у XV и XVI веку, јер су
данашњи односи међу дијалектима последица миграционих покрета у XVII и XVIII веку, а
њима „су морали претходити такође блиски односи базирани на заједничком животу у
средњовековној српској држави” (Ивић 1994: 416).
Чињеница да се у свега неколико писама турских султана бележе и усамљени
примери икавизама карактеристичних за говоре шумадијско-војвођанске дијалекатске
зоне може уједно представљати и додатно сведочанство о томе да се „приликом великих
покрета у општем правцу југ-север, граница између севернијег и јужнијег дијалекатског
типа морала померати на штету северног” (Ивић 1994: 432). Претпоставку П. Ивића (1994:
432) да ‒ „[в]ојвођански икавизми нису само војвођанска ствар, они су некада допирали
бар до Јагодине (као што и данас допиру до Касидола источно од Пожаревца, а можда и
даље)”, осветљавају и примери из нашег корпуса, будући да се у писмима у којима се у
изолованим примерима бележе морфолошки икавизми напоредо јављају и особине
карактеристичне за српске југоисточне, а пре свега за говоре косовско-ресавске
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дијалекатске зоне. Овде, пре свега, мислимо на: (1) наставак -е у лок. јд. им. ж. р.
некадашње промене *-ā-; (2) наставак -е у дат. јд. им. ж. р. некадашње промене *-јā-; (3)
дат. јд. личне зам. 1. л.: мене; (4) енклитика хи у акуз. мн. личне зам. за 3. л., као и облик
ихо, настао аналогијом према енклитичком облику их у функцији посесивне заменице; (5)
наставак -ем у инстр. јд. с. р. прис. прид. зам., као и придева одређеног вида; (6) наставак ем у лок. јд. м. р. редног броја први; (7) наставком -ех у ген. мн. м. р. придева одређеног
вида; (8) наставак -ем у дат. мн. ж. р. придева одређеног вида; (9) аналитизам падежног
система; (10) неутрализација опозиције између падежа правца и падежа места.
На крају, појава македонских континуаната е и о на месту некадашњих
полугласника у усамљеним примерима, коју подупиру и одређене морфололошке црте:
аналитизам падежног система, укидање дистинкције између падежа места и падежа
правца, неразликовање облика једнине и множине показних заменица, као и наставак -ле у
радном гл. придеву показује да је писар двају писама из канцеларије султана Мурата II
долазио највероватније са српско-македонске пограничне области (уп. Поломац‒Лутовац
2014), а овако проведена језичка анализа, коначно, додатно расветљава и тезу дату у
Ђорђиђ (1971: 164) ‒ да су писари на султанову Порту долазили из разних крајева нашег
штокавског подручја.
2.2. ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ СА АСПЕКТА ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА. И поред тога што у
писмима Портине канцеларије преовладава народни језик у чијој основици је југоисточни
говор из кога су се развили савремени косовско-ресавски и призренско-јужноморавски
дијалекти, у појединим примерима препознају се и српскословенске језичке особине
настале као резултат писаревог познавања норме књижевног језика, при чему је њена
нестабилност условљена двама критеријумима: жанровском припадношћу докумената и
територијалном удаљеношћу од центара српске средњовековне писмености.
Усамљене српскословенске језичке особине забележене у писмима турских султана
у потпуности су подударне особинама које су у српскословенском језику на фонолошком
и морфолошком плану карактеристичне за период од прве половине XV до друге
половине XVI века (уп. Младеновић 1977: 9‒15).
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Најважније српскословенске гласовне одлике потврђене у писмима Портине
канцеларије су: (а) хипервокализација полугласника у предлогу ва, као и у облицима
опште заменице васкоје, васем, васој, васим; (б) присуство -л на крају слога у изолованим
примерима; (в) присуство рефлекса вь(-) само у клишеизираним датумским формулама; (г)
присуство група шт и жд у усамљеним примерима (у свим осталим примерима бележе се
ћ и ђ); (д) чување група -јт- и -јд- у изолованим примерима; (ђ) изостанак метатезе у
заменичком форманту вс- (насупрот веома великог броја примера са извршеном
метатезом); (е) изоловани примери са неизвршеном метатезом у групи -кт-.
С друге стране, на плану морфологије у писмима турских султана бележе се
следеће српскословенске црте: (а) наставак -и у ген. јд. и акуз. мн. им. ж. р. некадашњих
промена *-ā-*-јā-; (б) ном. јд. лич. зам. за 1. л.: азь; (в) усмљени примери ген. и акуз. јд.
лич. зам. 3. л. м. р.: јего; (г) усамљени пример акуз. јд. м. р. прис. прид. зам.: вашего; (д)
наставак -аго у облицима ген. јд. придева који се јављају у уводној формули адресације;
(ђ) наставак -т у 3. л. јд. и мн. през. гл.; (е) облици партиципа през. пасива од глагола
љубити и ведети у устаљеним конструкцијама у поздравној формули.
Наведеним цртама придодајемо и морфолошке иновације које се у неједнаком
обиму могу посведочити у српскословенским рукописима (уп. Јерковић 1984: 63), а пре
свега мислимо на различите тенденције у развоју непродуктивних именичких врста
(именице син и трг напуштају стару промену, именице пут, људи и дан углавном чувају
облике старе промене, али има примера у којима се препознаје напуштање старијих
деклинационих образаца).
2.3. ПИСМЕНОСТ ПОРТИНЕ
ЦЕЛИНЕ.

КАНЦЕЛАРИЈЕ У КОНТЕКСТУ ХОДА ИСТОРИЈЕ ЈЕЗИКА КАО

Поређењем писама Портине канцеларије са осталим описаним српским

средњовековним рукописима дошли смо до закључка да је писменост Портине
канцеларије језички најближа споменицима, на чију се писменост хронолошки и
надовезује. Изузимајући велики број српскословенских језичких црта, чије је присуство
условљено, како жанровским карактеристикама, тако и дипломатичким статусом
докумената, писменост Портине канцеларије у највећој мери ослања се на писменост
Српске деспотовине.
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Писма турских султана са документима Српске деспотовине спајају, пре свега,
језичке црте некадашњег српског југоисточног дијалекта из кога су се развили данашњи
косовско-ресавски и призренско-јужноморавски говори, или још уже особине блиске
данашњим косовско-ресавским говорима.
Како писменост Деспотовине хронолошки обухвата период од последње деценије
XIV до шесте деценије XV века, а Портине канцеларије од четврте деценије XV до седме
деценије XVI века, може се рећи да ова документа уједно припадају и периоду када је
дошло до великих промена на фонолошком и морфолошком плану, које су представљале и
покретаче дијалекатских диференцијација на штокавском терену.
Будући да су се најважније фонолошке црте ‒ екавска замена старосрп. вокала јат,
вокалзација полугласника /ə/ > /а/, рефлекс /у/ на месту слоготворног сонанта /л/, промена
/л/ на крају слога у /о/, значајне за дијалекатску диференцијацију штокавског терена, већ у
документима деспота Ђурђа Бранковића потпуно стабилизовале, ове црте јесу системска
карактеристика и писмености Портине канцеларије.
Насупрот наведеним, од великог значаја је истаћи промене на морфолошком плану
које су у документима Деспотовине биле у зачетку и јављале су се тек у по неком
усамљеном примеру, а у писмима турских султана наставиле су да се развијају
потврђујући своју стабилност великим бројем примера. Овде мислимо, пре свега, на: (а)
наставак -а у ген. мн. им. сва три рода (у документима Деспотовине само два забележена
примера (уп. Поломац 2015: 462)); (б) преструктурирање множинских падежа након
губљења двојине ‒ у писмима Портине канцеларије забележен је синкретизам ген. и лок.,
дат. и инстр., као и инстр. и лок. мн., а под утицајем множинског синкретизма бележе се и
примери једначења инстр. и лок. јд., за разлику од докумената Деспотовине, где се бележи
један пример једначења ген. и лок. мн., као и један пример употребе инстр. ум. дат. (уп.
Поломац 2015: 462); (в) аналитизам падежног система, који се, за разлику од писама
турских султана, у писмености Деспотовине бележеи у трима примерима (уп. Поломац
2015: 462); (г) укидање дистинкције између падежа правца и падежа места, које се у
документима Стефана Лазаревића и Ђурђа Бранковића бележи само у најмлађем писму из
1457. године (уп. Поломац 2015: 462); (д) губљење партиципа, који су опет, с обзиром на
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жанровски критеријум, у документима Деспотовине, потпуно стабилизовани и очувани
(уп. Поломац 2015: 288‒301).
Насупрот претходно наведеним сличностима, писменост Портине канцеларије,
опет на основу косовско-ресавског дијалекатског типа, језички може бити близак и препис
Закона о рудницима деспота Стефана Лазаревића. Са овим документом писменост
Портине канцеларије показује следеће сличности: (а) екавизам; (б) вокализација
полугласника /ə/ > /а/ (премда се, за разлику од писама турских султана, у Закону о
рудницима ова појава бележи само у неколико примера); (в) неколико промера са
рефлексом у на месту слоготворног л; (г) неколико потврда за промену некадашњег л на
крају слога у о; (д) наставак -а у ген. мн.; (ђ) присуство наставка -е у дат. и лок. јд. им. ж.
р. некадашње палаталне и непалаталне промене; (е) присуство наставака непалаталне
промене у заменичко-придевској деклинацији; (ж) синкретизам ген. и лок. мн.; (з)
акузативна енклитика хи.
Извесну блискост у појединим језичким особинама, писменост Портине
канцеларије показује и са Хиландарским медицинским кодексом, за који се истиче да је су
народни елементи у њему заправо елементи призренско-јужноморавског говора пре
губљења синтетичке деклинације (уп. Јовић 2011: 268). Овде, пре свега, мислимо на
следеће особине: (а) екавизам; (б) вокализацију полугласника /ə/ > /а/; (в) рефлекс /у/ на
месту слоготворног /л/; (г) промену /л/ на крају слога у /о/ (премда се у радном гл, придеву
јавља и рефлекс -а); (д) наставак -а у ген. мн.; (ђ) присуство наставка -е у дат. и лок. јд. им.
ж. р. некадашње палаталне и непалаталне промене; (е) присуство наставака непалаталне
промене у заменичко-придевској деклинацији; (ж) синкретизам ген. и лок. мн.; (з)
наставак -еми у инстр. мн. редних бројева; (и) акузативна енклитика хи.
Имајући у виду повезаност писама Портине канцеларије са хронолошки блиским
српским средњовековним споменицима, да се закључити да је штокавска народна основа
старосрпског стандарда у XV и XVI веку био говор близак данашњем косовско-ресавском.
Да је реч о косовско-ресавској основи показују особине које се могу пратити од Закона о
рудницима деспота Стефана Лазаревића, преко писмености Деспотовине и Хиландарског
медицинског кодекса до турских канцеларија, које показују да су писари из разних крајева
нашег штокавског терена понели са собом имплицитно стандардизован, јединствен
369

варијетет српскога језика, који је у својој основи остајао исти, али је модификован уносом
других елемената, било српскословенских, било оних који су припадали другој језичкој
традицији, чиме је не само одржаван старосрпски стандард Портине канцеларије, који је
функционисао као дипломатски језик у југоисточној Европи све до XVII века него је
упливом других дијалекатских, а пре свега елемената које су уносили вишејезични писари
стваран канцеларијски коине и, још уже, коине писара о чијим личностима данас немамо
сачуваних података, што ће уједно бити и један од основних задатака наших будућих
истраживања.
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