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Неке језичке и дијалекатске црте
Зборника (Рс 684) из прве четвртине
XIX века
Рад продужава серију језичких истраживања рукописне књиге под називом
Зборник (Рс 684) из прве четвртине XIX века која се чува у Народној библиотеци Србије у Београду. Аутор разматра неке дијалекатске особености овога
споменика који је писан руком једнога писара брзописним писмом поменутога периода. Текст ове рукописне књиге писан је језиком који се састоји од
српских народних језичких црта и од рускословенских. Ове прве, заступљене
су у већој мери. Иако је језички материјал оскудан, ипак се на основу њега
може закључити да особине које спадају у слој српскога народнога језика
одражавају његову припадност херцеговачко-крајишком дијалекту.
Кључне речи: Зборник, српски народни језик, херцеговачко-крајишки дијалекат, рускословенски језик, брзопис.

1. Уводне напомене. У рукописном фонду Народне библиотеке Србије
под сигнатуром Рс 684 налази се једна рукописна књига која је предмет
овога рада. У инвентар поменутога фонда заведена је под насловом Зборник
(Nravo$qØnïõ çílosoçska).
Рукописна књига потиче из прве четвртине XIX века, писана је руком једнога писара брзописним писмом. Писар књиге, о којој је овде реч,
није познат. Зборник има 49 листова, од којих је исписано 23, од л. 1. до
23. Пагинација књиге јесте оригинална, писана арапским цифрама, црним
мастилом, а повез је кожни. Запис (на л.1: […] Liqini¢y Ig$mØn¢ [1]821.),
није писан руком писара књиге која је предмет наше анализе. Наиме, он је
писан курзивом, другачијим мастилом у односу на основни текст. Не зна се
место где је ова рукописна књига настала. Презиме игумана Личинића који
се помиње на запису л. 1 допушта претпоставку да писар ове књиге дијалекатски може припадати Банији. У неким записима из средине XIX века, из
једне рукописне књиге, која је била сачувана у црквеној библиотеци у месту
Вукошевцу код Суње, помињу се поједине личности са истим презименом,
а међу њима и лица са свештеничким чиновима2.
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2. Графијске и правописне одлике. Писмо ове књиге одликује присуство
више варијаната појединих слова. Тако се, на пример, осим знака õ из руске
црквене, јавља и знак ä из руске грађанске ћирилице. Такође је забележено и
слово з (које подсећа на број 3), као и једнопотезно ж у виду гужвице3.
Писар се служи следећим словима: a, b, v, g, d, }, Ø, j, z, §, i, í, ï, ¥, Ÿ,
∂, k, l, m, n, o, w, p, r, s, t, Ï, u, $, ç, x, c, q, ‚, ç, ¢, y, ä, h, ü, ¶, õ, ≈.
Пишу се ¢ и y, на крају речи, иако преовлађује употреба ¢: raz$mØnß 5,
lübavß 7 ,’ nØpr¡ätØlß 14 ,’ Gospodß 18, svØt¢ 22, jalost¢ 21, svØdokß 11, qas¢ 10 ’,
gnhv¢ 7, qØlovhk¢ 6 ’, znadØ‚¢ 19 ’, grhx¢ 19 ’, raz$m¢ 9 ’, kakovΩmß nami valä
b¥ti 10, mir¢ 14 ’, rØq¢ 14 ’, поред nØnavisty 2, p$ty 9 ’, gordosty 21 ’, prØm$dry
5, dØrzosty 11, m$drosty 11, qØsty ( д‘ ео )’ 8, napasty 9 ’ и др.Заступљено је у (на
почетку и у средини речи): usta 10’, uqØn¡Ø 11, upitali 10, s u‚ima 9, utvr}uØ sØ 5,
naukØ 9 и др. Слово $ јавља се у средини и на крају речи: bØz$m¡Ø 6, l$kavstvo 9’,
m$drosty 11, r$ka 13, na p$t$ 19, jivot$ 15’, qØlovhk$ 9’ и др. Није забележен
ниједан пример са $ у иницијалној позицији.
Самогласник о обележава се најчешће графијом о, а ретко знаком w.
Овај други знак долази у следећим случајевима: а) на почетку: wsloba}a sØ 6,
wstvari 4; б) у средини: nØ zawstaŸ 6, dØlwm¢ 18’, prØwdolhna 9’; и в) на крају
речи: rØkaw 12’, kakw 17 и сл.
Предлог-префикс от писар ове рукописне књиге пише са †: † sv¡ü 7,
† zl¥x¢ 10, †st$pi 12, и са омегом изнад које додаје брзописно т, које личи
на број седам: † silØ 10, † on¥x 7, †govori 10’, †govaraŸ 23, †toga 1, †vra}a
12, †kr¡Øù¢ 6’ и сл.
У разним страним речима најчешће именима, писар такође пише графију w, што је, према грчком, одн. црквенословенском правопису: Jakwv¢13,
Jwann¢ 224, Solomwni 4’, 11.
У завршецима: -¡w (-¡o, -io), -aw (-ao),-$w пишу се w и o: nakan¡w 8,
wskob¡o 23, pobhdio 16, imaw 2’, imao 15’, q$w 12’.
Вокал и обележава се графијама: i, í, ï, ¥. Графија и је најчешћа и јавља се у свим позицијама у речи: istin¥Ÿ 1, s uùima 9, davati 8’ и сл. Знак
í се пише на почетку и у средини, а ` само у средини речи: íis$sa 12, smirØn¡Ø
19, xr[is]t¡anin¢ 19’5, spasØn`Ø 1, nravo$qØn`õ 2 и сл.
Графија ÿ забележена је у примерима: iz¥}i 4, pon¥zn¥ 23, ulaz¥}Ø 18,
s$d¥ (ак.мн.) 4’ и сл.
У овоме тексту графија ∂ (ижица) забележена је у примерима: Mo√sØ 1’
и Pa√Øl¢ 1.
Вокал е обележава се само графијом е: srØ}a 14, vrØmØ 18’, licØ 9 и сл.
3
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Групе ија и ијо на почетку речи пишу се на овај начин, те се и ова два антропонима изговарају
као Ијаков, Ијоан.
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Знак е користи се и за обележавање групе је на почетку речи: ØstØstvo
14, Øz¥k¢ 2, Østy 18, Ødanß 18.
Словом h означава се секвенца је. Ова вредност знака h настала је под
утицајем рускословенског језика.
У графији нису заступљени ó, ö. Секвенца ја се после вокала обележава знаком ä. Ово слово, као што је познато, пореклом је из руске грађанске
ћирилице: kaäti sØ 4, raskaänh 8, sostoän¡ä 8’, gr$b¡änstva 19, kompanïä 5’,
pr¡ätØl¢ 14’, uqØnïä 14, kompan¡ä 17’, mati moä секвенце ља и ња (в. т. код група ља, ња). У иницијалној позицији секвенца ја се означава са ïa: ïavlä 11,
`aviti 3, `arosty 11, ïakosty 23’, i ïako sØ rad$Ø 16, а ретко са õ (слово из руске
црквене ћирилице): õm$ 11’, da b¥ lüdi nØprØstano, u svadni, õl$ (`лукавости`) 16, protivitsõ 18, nravo$qØnïïõ 2.
Знак ü јавља се у функцији означавања секвенце ју: ütro 23, ürodØ 18,
uvØsØläüt¢ 6’, napadaü 7, srØtnom¢ jitïü 1, bØz$m¡ü 12, s$d¡ü 21 и сл.
Поред овога, слово ü јавља се и за обележавање група љу и њу (в. групе
љу, њу).
Сугласник j у рукописној књизи о којој је овде реч обележава се са и
(најчешће), ¡, ï и Ÿ: taina 7, naiboli 8’, nØ glØdai 156, nØmoi 19’, onai 17’ и сл;
u srØ}i tvo¡wŸ 4, `aviti 3, ïoùtØ 6’; nØ ows$jdaŸtØ 17, taŸ 4, qØkaŸ 3’, onaŸ 17’,
raz$mØŸ 3 и сл.
Писање група: (вокал) + ј + вокал.
-и+ј+а: (в. слово ä);
-и+ј+е: n¡Ø 8’, spasØn`Ø 1;
- и+ј+у (в. слово ü);
- и+ј+о: ¡oùtØ 16’, svo¡wi 2’, tvoiwm¢ 6;
-и+ј+и: примери нису нађени;
-а+j+ а: (в. слово ä);
-a+ј+у: i pokaü sØ 21’;
-а+j+e: daØt¢ 18;
-a+ј+и: примери нису нађени;
-o+j +a: srØ}a Østy nØpostoäna 23’;
-o+ј+и: svoim¢ 10, moix¢ 15’;
-o+ј+ у: svoü 2, koü 3;
-o+ј+е: u koØm¢1;
-o+ј+о: tvo¡om¢ 23’;
-у+ј+а: примери нису нађени;
-у+ј+е: q$Øù¢ 3;
-у+ј+и: примери нису нађени;
-у+ј+у: b$d$ç$ü 4’;
-у+ј+о: примери нису нађени;
Графија и се у овом примеру не мора третирати као посебна графија за ј, већ као Ÿ са испуштеним дијакритичким знаком.
6
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-е+ј+а: примери нису нађени;
-е+ј+е: примери нису нађени;
-е+ј+у: примери нису нађени;
-е+ј+о: примери нису нађени.
Групе ља, ња, ље, ње, љу, њу, љи, њи забележене су у примерима: valä
14, upravlä 21, Rimlänom 1, priqinä 22’, pr¡ätØlØmß 18, ognØnoŸ 18, lüdma 16,
srØbrolübacß 17’, klüqß 6’, u nü 11’, naiboli 8’, kniga 6’ и сл. У појединим примерима групе ље, ње обележене су са л, н + h: bolhga 7’, prilhjno 8; uqinhno
16’, grizØnh 3’, nhga 8 и сл.
Међутим, у овоме тексту забележен је и пример prØst$plØnä 22’ који
читамо са -ле- јер је “изговор рускословенских секвенци -ље- и -ње-, као и
консонанта -љ- на крају слога, у низу случајева депалатализован у -ле-, -не-,
-л-7.
У ограниченом броју случајева, у лексемама зло, звер, злобан јавља се
и знак § на почетку речи: §lo1’, §loqØsta 22, §vhrskØ 6, §lobanß 17’ и сл.8
За обележавање } и | употребљава се традиционално, двофункционално слово }, које је вековима одликовало српску ћирилицу9: do}i 18, srØ}
a 14, no}¢ 23, da}Ø 23’, ulazÿ}Ø 18, izΩ}i 4, raspØqa}Øna kniga 6’, dobi}Ø‚¢ 12;
dosa}ivati 21’, ws$}ivati 17, ra}a sØ 1, nØ ras$}$Ÿ 4, sva}ati sØ 21’, wsloba}a sØ
6, t$}Øm$ 16’, ako kadØ do}Ø‚ß 9, vi}Ø}Ø‚ß 1’ и сл.
Знак È, слово из руске грађанске ћирилице у Зборнику је забележено
у следећим примерима, где означава сугласничку групу шч: pribhjiÈØ 10’,
aÈØ bo 20, proÈØníØ 7’, obØzqØÈØn¢ 2, b$d$È$ü 4’, sokroviÈØ 6’, BoäÈimsæ 20’
и сл.
Надредне знаке и акценатске писар употребљава недоследно. Интерпункцију чине: тачка, ређе запета. Понекад се јавља и тачка и запета најчешће у функцији знака питања.
Гласовне особине. Вокализација старих полугласника често је руског
типа: qØsty 4’, pØqalØn¢ 14, nØ podobØn¢ 11’, dØny 22, konØc¢ 8’, lübov¢ 7’10,
“Рускословенско нпр. molØnïØ, nastavlØnïØ, xranØnïØ, dhŸstvitØln¥иŸ сл. Срби су изговарали
са -ле-, -не-, -л-, што је остварено захваљујући једном ортографско-језичком моменту у коме
су Срби рускословенско -ле-, -не-, -л- (које је овде имало вредност -ље-, -ње-, -љ-) схватили
да треба да читају и изговарају онако како то чине у својим одговарајућим домаћим речима
као что су нпр. теле, небо, колски и сл. Имајући у свом народном и српскословенском
језику међусобно разграничен изговор -ле-, -не-, -л- и -ље-, -ње-, -љ-, што је и ортографски
углавном било диференцирано у њиховој традиционалној писмености, Срби су поменуто
рускословенско ортографско -ле-, -не-, -л- усвојили с непалаталним изговором. “ Уп.
Младеновић 1989: 39.
7
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Уп. Мразович 1794: 3.
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Уп. Младеновић 1963: 159.

Imenica qubov nalazi se u na{im spomenicima od najstarijih vremena. Уп. Mladenovi}, 1973: 74.
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sovht$ 21, sovhtnika 7’, sotvoriti 22, sozdatØlä 9, sogrh‚Øníä 20, vozd$x$ 5’,
vozdvizaØt¢ 4’, vozdam¢ im¢ 14’, али се напоредо јављају и примери са српским рефлексом полугласника: lübav¢ 611, savht¢ 2, sagrØ‚¡o 20, sa svima 15,
konac¢ 4, dobarß 10’, Ør ¢Ø ti samß B[o]g¢ †mastiti (-ma-) 22 и сл.
Вокално р се претежно пише у духу рускословенског правописа: pØrvo
4, mØrtavy 14’, smØrty 3’, izvØr‚iti 4’, tØrphti 16, u sØrc$ 6, али су забележени и примери са р’: prØtr’pi 18’, pr’vo18’, naipr’vo 20, skr’b¢ 21’, и са r:
izvrùavamo 21, srdca 18, што није случај са вокалним л, чији се рефлекс –ол
јавља у два рускословенска примера: molqalivy 23, dolgotØrphlivß 4’.
У енклитичком облику повратне заменице јављају се примери са
руским рефлексом старога назала предњега реда õ: protivitsõ 18, nØ
gnhvaØtsä 2, vozmhritsæ vam¢ 19’, boäçimsõ 20’, nØvoznositsõ 2, а ретко са
српским: kaäti sØ 4.
На народном језику исписани су примери: mogo 18, povra}o 15’, nadvlado
16, sva}o sØ у којима се огледа асимилација и сажимање вокалске групе -ао
(-ao > -oo> -o ), поред примера imao 15, mogaw 2’, rØkaw 12’ и сл.
Асимилација по месту творбе обична је у везама с + палатални консонант њ: ‚ nim¢ 23’, ‚ nimØ 18’, 2312.
Од језичких особина навешћемо само неколико, и то оне које показују
да је ова рукописна књига писана највероватније на подручју херцеговачкокрајишког дијалекта13.
То се може видети у примерима са јекавским јотовањем: vi}Ø}e{ß 1’,
vi}Øti i nØvi}Øti 15, snhg¢ 20’, gnhvom¢ 3’.
Забележени су примери у којима се уместо h пише е: grØ‚an 15’, dØca
14’. Примери у којима се уместо h пише íØ указују да је писар (и)јекавац: dvíØ
2’, níØsi 17, poslíØ 18, onß svØ tíØmß privodi 21, k svíØm¢ b$di umilanß 22’.
У овој рукописној књизи одражено је губљење сугласника х у лексемама: o}Ø‚ß 14, asna 6, asnovito 9’, níwvØ 3, ni samíØ vØlikíØ lica (ген. множ.)
15. Међутим, постоје примери у којима се сугласник х чува: xlhba 4’, xo}
Ø‚¢ 10’, x$liti 17’, uxa 10’, proxodi 19, strax¢ 10, grØx¢ 17, Σ zl¥x¢ xvali m$
10, nix 10’ и сл.
Сугласничка хв измењена је једначењем сугласника по начину изговора у ф у примерима: çalØnä 22, nØ çali sØ 2, поред случајева са хв: xvali m$ 10,
nØ xvali 5’, poxvali}Ø sØ 23’. На основу материјала из овога Зборника, може
се закључити да се сугласник ф употребљава редовно у речима странога
порекла: çílosoçska 2, çílosoçß 3, ç$ndamØnt¢ 2 и сл.
Облици. Од морфолошких особина заступљених у језику овога Зборника треба поменути да су у генитиву и дативу једнине заменичко-придевске
11

Forma imenice qubav sre}e se sa -ov i -av.

12

Уп. Петровић 1972: 15;1972: 21-27; 1978: 205.

13

Према терминологији Павла Ивића. Уп. Ивић 2009: 17.
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деклинације забележене дуже форме без покретних вокала на крају: prostoga
roda 23’, koØga 2’, mladoga qØlovhka 5’, svoØm$ 21, blijnØm$ 11’, prØm$drom$ 21.
Генитив множине има наставак -а: imaù li t¥ novaca 14’, а инструментал мн. се завршава на -ма и -има: kadØ ti tko dosadi rØqma ili dhlwm¢ 18’, s
raz$mn¥ma lüdma 6, za oqima 5’, s uùima 9.
Завршетак -ду за 3. л. множине долази у примерима: imad$ 10, prodad$
14’, spoznad$ 20’, poznad$ 21’ и сл.
Од глаголских облика долазе следећи примери: презент: zapovØda 23’ (3.
л. јед.), dhla sØ 6’ (3. л. једн.), daØ 20’ (3. л. једн.), p$ùta 21 (3. л. једн.), vØdØt¢
9’ (3. л. једн.); перфекат: znaw Ø 1 (3. л. једн.); футур: vi}Ø}Øù¢ 1’ (2. л. једн.),
ima}Øù¢ 2’ (2. л. једн.); футур II: b$dØù¢ imao (2. л. једн.)15’, b$dØù¢ x$l¡w
10’(2. л. једн.); инфинитив: qitati 6, wprostiti 3’, izgovoriti 3; забележен
је и краћи облик нфинитива: †p$stit¢ 20; императив: raz$mhŸ 3 (2. л једн.),
m$qi 22’ (2. л. једн.), rad$i sä 5 (2. л. једн.), sl$ùaŸ 22’ (2. л. једн.), pomozi
B(o)g¢ 23 (3. л. једн.); аорист: rØqØ 2’ (2. л. једн.); глаголски прилог прошли:
pritvorivùi 10; радни глаголски придев: rØkaw 12’, sotvor¡w 12, партицип
презента активни: im$}Øm$ qØlovhk$ 8.
У примерима: q$ti}Ø 3’, pasti}Ø 12, imati}Øù¢ 17 употребљен је пуни,
а не скраћени инфинитив одговарајућих глагола.
Непроменљиве речи у овоме тексту заступљене су у примерима: предлози: kroz¢ 16, prØd’ 12; везници: a 20’, da 20’, akw 20’, i 20’, kakw 7’, ali 22’;
прилози: ovdØ 16’, malo 4, s$tra 14’; речца: pak¢ 23 и др.
Из лексике. Ова рукописна књига не пружа много материјала о речничком саставу језика, али се ипак на лексичком плану могу издвојити два изразита слоја - српски народни и рускословенски, под којим подразумевамо
лексику рускословенског (некад и руског) и српскословенског порекла.
Занимљиво је да су неке речи објашњаване другим лексемама писаним у загради: snositi (prhtØrphvati) 2, strasti (pojØlanä) 3’, vØlikod$ù¡ä
(prostranstva) 8, blagß (dobarß) 10’, liùnää (prØvØ}¢) 11, pobhdio (nadvlado)
16, kroz¢ (qrØz¢) 16, xalat¢ (or$d¡Ø) 16’, gnhvom¢ (lütosti) 3’, obid$ (dosad$)
2’14, laskov¢ (umilan¢) 23, nØщastíä (nØsrØ}Ø) 9’, ürodØ (b$dalo norc¢) 18, ïakosty
(mog$}nost¢) 23’, mØdlØn¢(kasan¢) 23, uskorØnh (naglosty) 2’, ØstØstv$ (nat$ri)
2’ и сл.
За лексику која спада у народни говор карактеристично је присуство
турцизама, чија распрострањеност је условљена историјско цивилизацијском ситуацијом, као и романизама и германизама: asna 615 (тур. hasna
14

Контекст показује да је у питању лексема увреда, а не досада, како је написао писар.

У овоме раду употребљене су следеће скраћенице: Вук, Рјеч. (Српски рјечник истумачен
њемачкијем и латинскијем ријечима. Скупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, У
Београду, 1935). ЕР (Енциклопедиски немачко-српскохрватски речник са српскофонетичном
ознаком изговора књижевнога немачкога, Београд, 1936: 1795) РЈА (Рјечник хрватскога или
српскога језика, Загреб (ЈАЗУ), 1880-1882, I-1975-1976, XXIII). Шкаљ. Турц. (Абдулах Шкаљић,
15
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‘корист, добро, срећа; добро дело’, уп. Шкаљ, Турц, 317), xalatß 16’ (тур.
halat ‘оруђе, справе, инструменти и уопште сав прибор за ручни рад’, уп.
Шкаљ, Турц, 85), badava 20 (тур. bedava ‘бесплатно; врло јефтино’, уп. Шкаљ,
Турц, 110, Вук, Рјечн, 11); ç$ndamØnt¢ 2 (лат. fundamentum ‘темељ’, уп. РЈА,
део III, 78); ‚kodlivo 6’ (ит. scotere ‘који је шкодљив, штетан’ уп. РЈА, део
XVII, 665); kaùtiganh 22 (ит. castigare ‘показнити, укорити, дело којем се
каштига’, уп. РЈА, део III, 890; çalingØ 3 (лат. vitum, defectus ‘погрешка’ уп.
РЈА, део III, 41); çalØrØ 3 (нем. Fehler уп. ЕР, 523), gr$ntovê 15 (нем. Grund
‘земља, баштина, имање, добро земља’, уп. РЈА, део III, 481).
Закључне напомене: Текст ове рукописне књиге писан је језиком који
се састоји од српских народних језичких црта и од рускословенских. Ове
прве, заступљене су у већој мери. Лексику одликује присуство турцизама,
романизама и германизама. Иако је језички материјал оскудан, ипак се на
основу њега може закључити да особине које спадају у слој народнога језика одражавају и његову припадност херцеговачко-крајишком дијалекту.
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Драгана С. Новаков

НЕКОТОРЫЕ ДИАЛЕКТНЫЕ ЧЕРТЫ СБОРНИКА
(Рс 684) ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
Резюме
Статья продолжает серию лингвистических исследований рукописной книги
под названием Сборник (Рс 684) первой четверти XIX века, которая хранится
в Национальной библиотеке Сербии в Белграде. Автором рассматриваются
некоторые диалектные особенности памятника, который писан рукой одного
писца скорописью упомянутого периода. Текст этой рукописной книги написан на языке, отражающем некоторые сербские народные языковые особенности, а также русскославянские. Хотя яыковой материал и является
скудныим, на основании его возможно прийти к выводу, что характеристики,
принадлежащие уровню народного языка, отражают черты герцеговинскокраинского диалекта.
Ключевые слова: Сборник, народный язык, герцеговинско-краински диалект,
русскославянский язык, скоропись.
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