КЕИ КО МИТА НИ

ДУБРОВНИК И СВЕТ СРЕД ЊОВЕКОВНОГ БАЛ КА НА:
ИСТОРИЈСКЕ И ЛИТЕРАРНЕ ЧИ ЊЕНИ ЦЕ У ВЕЗИ
СА КУ ПОВИ НОМ СТОНА1

0. Увод
Кратка приповетка Вечера у Дубровнику, српског писца Милорада Павића, чудна је прича смештена у стари град Дубровник на јужној хрватској
оба ли Јадранског мора а обу хвата две епизоде у животу једног монаха фрањевачког реда и једног младог учитеља, које повезује договор склопљен са
вештицом источног хришћанства. Изузимајући сада њене литерарне вредности, она је прилично интересантно дело за упознавање са ра зним чињеницама, историјским и географским, о Дубровнику, као месту где се радња
дешава, и о западном Балкану у позадини.
У овој причи се појављују ка луђери из српских манастира са Атоса и,
поводом њиховог боравка у Дубровнику, са знајемо за плаћање дохотка тим
манастирима, сходно повељи којом се Дубровник обавезао још према старој
српској династији Немањића. Павић повремено у своја дела уплиће историјски реалне личности и догађаје, али их без упозорења повезује са деловима
који су очигледно измишљени, градећи на тај начин један особен фиктивни
свет у ком чита лац често не зна где почиње машта а где се завршава историја. Као сушта реалност звуче измишљени догађаји, док на чисту фикцију
личе историјске чињенице. Ова поставка и замагљујућих и педантних (али
1
Рад je први пут објављен под насловом Duburovuniku to chūsei barukan sekai:
Suton no baishū wo meguru rekishi to bunken e no kōsatsu, у: Dynamis: Kotoba to bunka,
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и бесмислених) дета ља вероватно и привлачи читаоце Павићевом свету, а
поменути доходак у Вечери, колико год, док се чита, изгледао измишљено,
заправо је историјски факт.
Дубровник је 1333. године на оба ли Јадрана северно од града преузео
дугачко полуострво Пељешац и на његовом улазу град Стон2 од српског краља (касније цара) Стефана Душана Немањића за 1.000 перпера (млетачких
златника), који су се имали исплаћивати заувек српској владарској породици.
Дубровник се после преузимања власти над Пељешцем ширио на суседна
острва и уз обалу, али оно што је ту интересантно јесте то да је Пељешац, те
исте 1333. године, Дубровник преузео и од босанског бана Стјепана Котроманића Другог за доходак који се обавезао да плаћа и свим његовим директним наследницима. То што је дубровачка комуна (Дубровник је тек након пола
века формално постао република) исто земљиште откупила и од Србије и
од Босне (није двострука продаја, него двострука куповина?), па се на то обавеза ла и плаћањем дуплог дохотка, јасно говори о томе колико је обезбеђивање овог појаса за њих тада било значајно. Са доласком Османлија, чије је
царство покорило Балканско полуострво, Дубровник је морао да се повинује новим моћ ницима, а будући да је забележено како су приходи од соли
добијене у близини Стона били довољни за исплаћивање годишњег данка
Турцима (ЕЈ 8: 161), ова куповина била је потез визионарски мудро повучен.
У првом поглављу овог рада укратко ћемо разматрати историјску позадину која је довела до плаћања дохотка српском кра љу описану код Павића,
док ћемо се у другом поглављу, представљајући документа с почетка четрнаестог века који имају директне везе са овим случајем, бавити у њима видљивим
језичким карактеристикама.

1. Дубровник и средњовековна Србија и Босна
Дубровник је од средњег века до почетка модерног доба био јединствена
независна република на Јадранском мору. Као држава није достизао ра зину
Млетачке републике, али није ни заостајао на пољу државног уређења и дипломатске вештине и не би било претерано рећи да је његова историјска улога
поморске силе западног дела Балканског полуострва изузетно велика, посебно
кад се упореди са далматинским градовима као што су Сплит, Задар и други.
Рагузиум, како се Дубровник звао за време Римљана, као отворена лука
у средишњем делу Јадранског мора је већ крајем дру ге половине 12. века
2
Помиње се и делта Неретве у појасу Посреднице, али изгледа да се овај трансфер ипак није одиграо.
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потписао трговачке договоре са ита лијанским градовима као што су Пиза,
Равена, Анкона, Бари и дру ги, и утврдио своју позицију трговачког града
посредника између копненог дела Балкана и тамо владајућег Источног римског царства и Западне Европе. Дипломатијом и политиком плаћања данка
водећим силама, Византији, Млетачкој републици, Угарско-хрватском па
Османском царству, Дубровник је очувао независност, а након 12. века – тако
што је избегавао мешање, или што би се понекад, када би у томе увидео потенцијалну корист, супротстављао, или пак учествујући као арбитар између политички надмоћнијих – сведочио рађању, успону и пропадању држава
Јужних Словена из централног дела Балкана, Зете (касније Црне Горе), Рашке
(Србије), Босне и Захумља, или Хума (Херцеговине).
Још од 1180. године постоје документа која ука зују на то да је за нове
словенске државе посредничка активност дубровачких трговаца би ла од
велике користи. Од српског жупана3 Стефана Немање (рођен 1113?, владао
1168–1196) из 1186. године и од босанског Кулина бана4 (владао 1180–1204) из
1189. године постоје списи ословљени на Дубровник којим се дозвољавају
трговачке активности на њиховим територијама, од којих је први написан
на латинском и на крају потписан од стране Стефана и његовог млађег брата
кнеза Мирослава (МS p.1, No. IV). Спис из 1189. године познат под на зивом
Повеља Кулина бана садржи давање права на бесцаринску трговину дубровачким трговцима у земљи овог првог босанског владара, Кулина бана, чије
је име јасно сачувано у историјским документима. Ово је уједно и најстарији
текст на народном језику исписан ћирилицом у Босни, чија лингвистичка
вредност лежи и у томе што доследно бележимо хибридну употребу црквенословенског и локалног српског дија лекта. Није сасвим познато Кулиново
порекло, али изгледа да је он био заштитник, у то доба већ раширене, такозване босанске цркве, коју је римски папа 1199. године, на оптужбу зетског
жупана Вукана, прогласио за јеретичку вршећи притисак на њу по целом
Балкану. На то је Кулин 1203. године позвао католичке мисионаре и сам прешао у католичанство, али изгледа да је то све била тек политичка представа.
Босанска црква је наставила да постоји у Босни све до пада под османску
Турску у 15. веку.5
3
Жупан је на зив вође старе словенске племенске заједнице на Балкану која
се назива жупа. Када је касније удруживањем више жупа дошло до стварања државних заједница, овај на зив се користио за њиховог предводника.
4
Бан се на енглески преводи са Viceroy, Duke, али ниједна од ових титула не
одговара оној на Балкану.
5
О босанској цркви и сада, кад год се појави став о потреби да се поврате изгубљене територије, изнова јавља и питање: Чија је Босна?, па се воде старе полемике
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Србија је почетком 13. века, у време Стефана Немањића Првовенчаног
(владао 1196–1228, од 1217. краљ Рашке), већ ујединила већи део централног
Балкана и владала територијом око Дубровника, тј. обалом од тврђаве на доњем току реке Неретве до Скадарског језера. Сматра се да је владарско право
над полуострвом Пељешац задобијено у ово време и да га је на основу њега
Дубровник касније купио од цара Душана. Стефан Други Првовенчани, као
и његов отац, издао је документ којим се дубровачким трговцима дозвољава слободна трговина на његовој територији, а у једном од два документа
издата између 1222. и 1228. године се може прочитати и следећи садржај:
пише кра левьство ми, да е вѣдомо всакому, да ло е кра левьство ми милость
дубровьчамь, да си продаю вино безь воде и медь у уцѣнь у Брьсковѣ у трьгу
кра левьства ми. и ако се кто наиде продавь вино с водомь и медь прѣзь уцѣнь,
да му се все узьме, що има, а за ине трьжникe да не има печали кралевьство ми,
да имь се не помете, доку стое у правдѣ кра левьству ми. (MS p.17, No. XXI).

На основу овог текста може се претпоставити снага дубровачких трговаца, а поменути производи, вино и мед, заиста су били главна роба у размени. Тачније, Дубровчани су углавном вино продава ли на копну, а мед откупљива ли. И за дру ге јужнословенске народе на Балкану производња меда
била је традиционална грана привреде, а мед и восак произведени у Босни
или Хуму дуго су били главни артикли дубровачких трговаца (И Павић не
превиђа да у Вечери на самом почетку уведе мед као мали мотив). Од других
производа који су се из Дубровника извозили на копно најважнија је била
со, па затим тканине (крзно, свила и др.), предмети од злата и сребра, оружје,
челични предмети, зачини и слично, а у Дубровнику су се купова ли крзно
и кожа, дрвена грађа, мед и сл. Баш када је у целој Европи порасла потражња
за мета лима, у Босни и Србији су отворени рудници, па су злато, сребро,
бакар и друге руде поста ли центар трговачких преговора.
Србија није једном пожелела да се докопа Дубровника који је почео да
се трговином богати и напредује, а два пута је сла ла војску не би ли завладала њиме: први пут четврт века после горепоменутог документа, педесетих
година 13. века, за време сина Стефана Првовенчаног, Стефана Уроша Првог
(владао 1243–1276), и други пут, поново, почетком 14. века за време Милутина Уроша Другог (владао 1282–1321). Користећи као изговор трвљења око
уговора о соли и око уласка у територију (у села поред Дубровника и сл.),

којима се тврди да је то трансформација источне или западне хришћанске цркве, па
да је то богу милска вера, као и да су богу мили исто што и патрени. Изгледа да је
најпрецизније истраживање о босанској цркви обавио Fine 1975.
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Србија би посла ла војску у околину Дубровника, али би се Дубровник увек
спасавао захва љујући мудрим преговорима и утицају Млетачке републике.
У позадини откупа Стона и Пељешца од Србије као првобитног власника на ла зио се растући економски утицај Дубровника, босанске породице
Котроманићa која се почетком 14. века успротивила српској моћи и Млетачке
републике која је покушавала да потчини далматинску обалу и завлада Јадранским морем.
Сматра се да је у Босни, као што је већ речено, богумилска црква била
раширена још за време Кулина бана, али је јеретичност ове вере католичком
свету, посебно Угарској, која је има ла претензије на Балканско полуострво,
послужила као изговор да изврши инвазију на Босну и да у другој половини
30-их година 13. века чак поша ље босанске крсташе. Римска црква је половином 13. века одлучила да ју рисдикцију над католичким црквама у Босни,
које су почетком 12. века основа ли мисионари из Далмације, преда угарском
надбискупу. Овакве католичке амбиције према Босни биле су заустављене
неизбежним повлачењем Угара услед напада Татара, као и због снажно укорењеног антиугарског осећања које је довело до протеривања бискупа, што
је коначно резултира ло тиме да католичка црква у Босни, од самог почетка
па све до данас, није успела да се заиста учврсти.6 Ипак, без обзира на све, угарске амбиције према јужном делу Босне наставиле су да, што директно што
индиректно, доприносе формирању босанске државе.
Пошто је у Босни у другој половини 13. века и да ље велики проблем
била разједињеност државе, далматинска властелинска кућа Шубића завладала је њоме. Међутим, почетком друге деценије 14. века Стјепан Котроманић
Дру ги (владао 1314–1353), из моћне властелинске породице Котроманића,
збацио је Шубиће и поново ујединио босанске земље. Стјепан Други се 1318.
године прогласио босанским баном и 1321. године, по смрти српског кра ља
Милутина, користећи унутрашње сукобе који су избили међу Немањићима,
склопио пакт са Угарском и до 1326. године анексирао западну Босну и Хум
(касније Херцеговину) од Србије. Иначе, мајка Стјепана Котроманића Другог је била кћерка краља Драгутина (владао 1276–1282), старијег брата поменутог српског кра ља Милутина Немањића. Другим речима, Котроманићи
и Немањићи су били у крвној вези, што је након смрти великог Стефана Душана и пада српске лозе Немањића послужило као основ за крунисање титулом српског кра ља јединог босанског кра ља Стјепана Твртка Котроманића,
иначе његовога нећака, који је наследио Стјепана Котроманића Другог.

6
Фрањевци су једини ред који је успео да уђе у Босну, али не онако као у суседној Хрватској где је католичка црква пустила дубоке корене.
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Средином двадесетих година 14. века доњи ток реке Неретве, северно
од Дубровника, суштински је држала локална породица Бранивојевића, која
је под плаштом околних немира опструирала дипломатске преговоре дубровачких трговаца и често упадала на њихову територију. Због тога се Дубровник удружио са баном Стјепаном Котроманићем и подржао војну стратегију
са циљем да се његова власт осигу ра у том крају. Након тога Бранивојевићи
су збачени, а до 1326. године Стјепанова територија је захватала Босну и већи
део Хума и ишла „од зидина града Дубровника па све до Омиша на ушћу
Цетине“ (Клајић 1882: 115), док је Дубровник, да би очувао сопствену безбедност, сад био у ситуацији да мора да чува пријатељске односе са босанским
баном. Резултат ове сарадње био је да је бан Стјепан признао су штинско
трговинско право на полуострву Пељешац и у Стону, на његовом ула зу, Дубровнику, коме су они били изузетно значајни, али Немањићи, који су историјски гледано држа ли власт над овим делом, нису то прихвата ли. Да би на
крају осигу ра ли право на ову територију питање уговора о продаји из 1333.
године било је незаобила зно.
Бан Стјепан Котроманић је 1329. године напао Србију и жестоко се борио са престолонаследником Стефаном Душаном (Урош Четврти, владао
1331–1355, од 1346. носи титулу цара), док је у исто време Венеција напредовала на далматинској обали којом је суштински управљала. Том приликом
његов примарни циљ било је острво Корчула, које се на ла зи одмах до полуострва Пељешац, као и још северније острво Брач, па је, да би извршио
ʻекспедицију’ на Корчулу, захтевао од Дубровника да му помогне са неколико бродова. Млетачка република, која је за ово са зна ла, одмах је предузела
контрамере и извршила притисак на Дубровник 1331. године тако што је тражила бродове за помоћ у слању војске на Босну. Војни судар између Босне и
Венеције је тада, будући да не би било веће користи од приклањања ниједној
од страна, избегнут захва љујући дубровачким за лагањима, али је, поред
стратешке важности, зарад бездедности у региону као и због очивања просперитета комуне, на састанку Малог већа 1332. године одлучено да се формално
откупи Пељешац од босанског бана и, истовремено, од историјски легалног
владара, српског кра ља. На овај начин је 1333. године дошло до дубровачке
„двоструке куповине.“7
7
Гледајући само документе из 1333. године, и српски краљ и босански бан Дубровнику „дахь, придахь, дасно и даровасмо до виека виекома“, али то може да се
тумачи и као ʻдати у зајам, на употребу’, те је, и на основу тога што се обавезују на
плаћање исте своте и наредним генерацијама, вероватно пре реч о полутрајном уступању него о потпуном отуђивању. Међутим, без обзира на основну идеју, како су обе
дате земље убрзо пропале, може се сматрати да је у питању била фактичка куповина.
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Из белешки са Сплитског већа из 925. године зна се да је у граду Стону
на самом ула зу на полуострво Пељешац била постављена католичка бискупија. Изгледа да је она тамо била све до краја 11. века, да би почетком 12.
века, када је Пељешац пао у руке хумског кнеза из српске лозе, била премештена прво на острво Локрум у близини Дубровника, а потом на острво Корчулу, одакле се више није вратила у Стон. С друге стране, млађи брат српског
Стефана Првовенчаног, Растко Немањић (Свети Сава), овде формира епископију. Епископија се педесетих година 13. века преместила дубље у копно, на
обалу реке Лим, притоке Дрине, али се и после тога у Стону одржало православље. У повељи из 1334. године краљ Стефан Душан упозорава Дубровник
да не омета рад православне цркве у Стону. Пу ритански католички Дубровник, међутим, убрзо је нарушио овај договор и протерао православне свештенике, а удру живши се са босанским фрањевцима ту изградио католички
самостан. С друге стране, плаћање обећано српском кра љу, према личним
жељама краља Стефана Душана, 1348. године преусмерено је на српски храм
у Јеруса лиму. У повељи из овог периода на ла зимо следеће:
и пакии приложи царьство ми црькви архистратига Михаила иже у Иѥрусалимѣ, да си узима у Дубровницѣ одь дохотка царьства ми на вьсако годище
на вьскрѣсенѣ. (MS p.134–5, CXVI 1348).

Почетком 13. века у Јеруса лиму је Растко Немањић (Свети Сава), када
је тамо био у ходочашћу, за српске монахе подигао први монашки стан, али
се наредба кра ља Душана односи на храм који је подигао краљ Милутин.
Будући да овај Душанов текст није сачуван у оригина лу већ само у препису,
као и Урошева повеља о којој ће касније бити речи, постављано је, међутим,
питање његове веродостојности (Мошин 1974: 176). После Стефана Душана
дола зи на власт Стефан Урош Пети (владао 1355–1371), који је у односу на
оца званог Силни, нажа лост, добио надимак Нејаки, али је и он 1357. године
потврдио очев договор и издао повељу 1358. године. У повељи, из те 1358. године, Урош Пети бележи:
аще ли се прилоу чить запоустети грѣхь ради нашихьхрамоу светаго арьхаггела вь Іероса лимѣ, то да се давать таи тисоуща перьперь одъ Доубровника
оу Светоую Гороу нашимь монастиромь....

Постоје сумње да је овај документ фалсификат (МS 165–168; Мошин
1979: 178), али је потврђено да је век касније, када су услед пропасти српског
царства српски монаси у Јеруса лиму и на Хиландару, ослањајући се на њихове везе са османским двором, тражили помоћ од султанице Маре, удовице
османског султана Му рата Дру гог, као и после њене смрти од њене млађе
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сестре Кантакузине, жене грофа Улриха Цељског, султаница Мара 15. априла
1479. године потписа ла документ којим је, као што је то раније био одредио
цар Урош, Дубровник преузео обавезу да плаћа 1.000 перпера Хиландару и
храму Светог Павла на Светој Гори. После смрти Кантакузине, Дубровник
је желео да се ослободи плаћања овог дохотка, али за лагањима рођака српске кра љевске лозе који су поста ли „Турци“, тј. османски ва за ли, посебно
Ахмеда Херцеговића,8 сина херцеговачког војводе Стјепана Вукчића Косаче
(1404–1466), ово плаћање је настављено и заправо се извршавало све до 1792.
године, односно све до пред сам историјски крај Дубровачке републике. Ово
је историјска за леђина Павићеве Вечере.
Србији је као стуб државе била организација источне цркве, чији ауторитет прева зила зи државни, што јој је послужило као центрипетална сила
да за време неверничке владе очува национални идентитет и углед. Босна
је вероватно, с друге стране, немајући учвршћен такав наднационални поредак, заједно са падом државности у свету средњовековног Балкана изгубила
једном изграђене националне вредности, те људи који су ту живели, напослетку, нису има ли друге до да се поистовете са новим владарима, Османским
царством, и да себе на зову – муслиманима (исламским верницима).

2. Повеље – три документа
2.1. Документи у којима је потврђено да је Дубровник купио Пељешац
и Стон и да ће плаћати дату суму српском краљу и босанском бану написани
су 1333. године и 1334. године. Дана 22. јануара 1333. године у повељи Дубровачкој републици српског кра ља Стефана Душана Немањића Уроша Четвртог забележено је да „због верности и поштовања Дубровчана према српском
царству“ они за 10.000 млетачких перпера које дају заједно са другим даровима од српског кра ља добијају Пељешац, Стон, Посредницу и др. Том приликом Дубровник се обавезао да наследницима српског краља „сваке године
на велики дан (Ускрс) 500 перпера“ даје, а „ако не плати до рока, да плати
двојину“, као и да, ако би и после смрти кра ља Стефана неко покушао да
промени овај уговор, тај био проклет бесом Божјим, свете Девице Марије и
свих светих.
С друге стране, у повељи Дубровнику бана Стјепана од 15. маја 1333.
године, строго говорећи, на ла зе се заклетве обе стране. Прво, босански бан
8

Његова мајка, тј. жена Шћепана Вукчића, била је Јелена из српске лозе Нема-

њића.
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пише да Дубровнику даје Стон и област Пељешца, са свим што обу хватају,
и пасиштима, и шумама, и селима, и водом. Дубровнику се дозвољава да место где се полуострво Пељешац спаја с копном „прокопа од мора до мора“ (тј.
да направи водени пролаз којим се полуострво претвара у острво, што је Дубровник од 1326. године и планирао), или да тамо направи тврђаву, зидине,
или било шта друго, док се босански бан обавезује да ће, ако би неко нанео
штету овој области, свом својом расположивом силом притећи у помоћ. Затим следи дубровачка страна која се заклиње да „ми, грађани Дубровника“,
како је горе написано, „до пропасти (згоренија) света“, даваћемо сваке године 500 перпера Стјепановим наследницима, „докле год кућа има мушког
наследника, ако и не буду господари хумске земље“, као и на то да би им,
ако би Стјепан или његови потомци посетили овај крај, за то време био пружен бесплатан смештај. Затим следи банова заклетва, па исто као у Душановој повељи, претња да се садржај ове повеље не сме мењати и потпис бројних
гаранта.
Документ српског кра ља Душана из следеће, 1334. године, осликава
Душанову нетрпељивост према уговору између Дубровника и босанског бана.
У вези са већ одлученим случајем Стона и Пељешца од представника дубровачког Већа које „зна гнев мене, српског кра ља“, Душан је строго захтевао
да се изнова потврди садржај уговора из 1333. године, као и да на Пељешац
и у области Стона „не сме да уђе нико, макар био и краљ неке земље, ако нема
овлашћења од српског краља. Ако би се пак сазнало да је неки такав дошљак
присутан, да га Дубровник истера и заједно са краљевим изаслаником преда.“
Садржај овог текста пока зује јако противљење горепоменутом уговору са
босанским баном јер се њиме Босни признаје право на дату област. Нада ље
се Дубровник чврсто обавезује да неће ометати рад православног свештенства у Стону и да становништво Стона и Пељешца неће бити уплетено у ривалске сукобе (тј. да неће бити коришћени као војна снага Дубровника).
Није јасно ко су стварни творци ових докумената, односно ко су њихови
записивачи, то јест, којим су се они дија лектом користили, али уколико датуми и места нису потпуно неистинити, ови документи делом могу послужити за упознавање са карактеристикама језика Србије и Босне из средине
14. века. Пошто смо унапред претпоставили специфичности писаног језика
и жанра докумената, нада ље желимо да, фокусирајући се на ова три извора,
разматрамо карактеристике јужнословенских говора из периода око 14. века,
са акцентом на две ставке: рефлексе гласа *ě и наставак за локатив мушког и
средњег рода у једнини. Овде ћемо директно анализирати MS 1858 LXXXVIII
(Повељу Стефана Душана Дубровчанима из 1333. године, надаље S1), LXXXIX
(Повељу Стјепана Котроманића Дубровчанима, нада ље S2) и XC (Повељу
Стефана Душана Дубровчанима из 1334. године, нада ље S3). Као додатну
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литерату ру користићемо у истом MS забележене повеље босанских банова
(а то су Повеља Кулина бана из 1189, Повеља бана Нинослава из око 1240,
Повеља Твртка Котроманића из 1375. године, Повеља Стјепана Остоје из
1400. године итд., заједно обележене са BP), као и законик донесен за време
владе Стефана Душана (Законик цара Стефана Душана [Пешикан 1997], у
наставку DZ). Уз то, у наставку ћемо за примере користити латиницу сем у
посебним слу чајевима. Старословенске јерове, ъ и ь, бележићемо са ǔ и ǐ.
Ова слова се још увек чувају у средњовековним јужнословенским језицима, али
у већини српских текстова користи се само ь и то без фонемске функције
већ као ортографска навика. На местима где се ь користи у MS бележићемо u̥ .
2.2. Рефлекси *ě
Старословенско *ě у јужнословенским језицима има рефлексе /и/, /ије/
или /е/,9 и ова разлика у рефлексу постала је основа поделе на наречја. Стога
смо и ми у овом раду истражива ли на који начин се у датим документима
*ě рефлектује. Према традицији, *ě је обележавало слово ѣ, које се користило
и у ћириличним текстовима јужнословенских језика након дате фонолошке
промене, па и у овде обрађиваним документима, а на основу фонолошке кореспонденције дошли смо до тога: 1) да се користи на месту ѣ; 2) да се користи уместо вока ла који није *ě; док у односу на вокал који би у старословенском сигурно одговарао ѣ: (1) остаје ѣ да се користи; (2) обележава се са е;
(3) обележава са iе; (4) или са i.
Прво, у следећем примеру можемо видети случај где се ѣ (латиничким
транскрипцијом ě) употребљава на месту вока ла који изворно не одговара
овом знаку:
blaženaě (S1) номинатив једнине придева женског рода < -naja
pisan’ě (S1) генитив једнине средњег рода < pisan’ ja

У оба слу чаја одговара гласу /ја/ и у уобичајеној транскрипцији било
би забележено словом ѩ, или би се пак на том месту користило iа или а. Уколико би се ова варијација видела у основи речи, могло би се размишљати о
евентуалној гласовној промени на лексичком нивоу (промена првобитног
/а/ у /е/ или њему сличан вокал), али у наведеним примерима употреба је забележена у флексивном делу, па је вероватно дошло до мешања слова ѩ и ѣ.
Даље ћемо разматрати случајеве где би ѣ (даље ě) традиционално било
употребљавано. Као што је већ речено, у свим ана лизираним текстовима ě
се или употребљава на свом старом месту или је забележено неким другим
9
У једном броју слу чајева постао је и /a/: стрсл. orěxŭ > срп./бос./хрв. орах,
буг. орех, мак. орев.
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словима која означавају вока ле предњег реда. У доњој табели (1) прика зани
су резултати добијени из ана лизе докумената: у првој колони с леве стране
приказан је облик у старословенском (именице у номинативу једнине, а глаголи преко глаголских основа), па речи које јој одговарају у колонама десно
од ње (облик промене или изведеница). Дода ли смо и податак о броју примера, нпр. (3x) [3 примера], а према потреби и граматичку информацију, нпр.
(аcc. pl) и сл.
Табела 1: Рефлекси *ě
СТСЛ облик
ĕ у основи речи
věkŭ ʻвек’

S1
vu̥ vieki (acc. pl)

vrěmę ʻвреме’
věd- ʻзнати’
věnĭcŭ ʻvenac’
gněvŭ ʻгнев’
gorě- ʻгорети’
děti ʻдете’
kolěno ʻколено’
lěsŭ ʻшума’
lěto ʻлето’
město ʻместо’
poslě ʻпосле’
prědŭ ʻпре(д)’
prěstolŭ ʻпресто’
razvě ʻсем’
svědětelĭ
ʻсвезналица’
světŭ ʻсвет’
světĭlŭ ʻсветло’
sěmę ʻсеме’

sědě- ʻседети’
tělo ʻтело’
hotě- ʻхтети’

S3
věcě (loс. sg)

S2
do vijeka (3x),
do vijeki (gen. pl)
vijekoma (2x),
vekoma (instr. pl)

vrieme (acc. sg),
vrěime, vrěieme
vědomo (pst ptpl.)
věnci (instr. pl)
gnievu̥ (acc. sg)
do zgorěnja (2x)
do zgorienja (4x)
děcamu̥ (dat. pl)

lěto (acc. sg)
města (gen. sg),
městie (loc. sg)

lěto (acc. sg)

posle
prědu̥

kolienu (dat. sg)
liesu̥ (acc. sg)
lieta, lieto (acc. sg)

poslie

priestoli (loc. sg)
razvě (2x)
svieditelu̥
(nom. sg)
do svijeta (8x)
světliemi (instr. pl)
sijeme (4x),
sime (acc. sg)
simenevi (dat. pl)
simenu (dat. sg)
sědu̥ (pst ptpl.)
htěnie (nom. sg)

tělo
hotěnje (acc. sg)
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hotienje(3x) (acc. sg)
hotienjemu̥ (instr. sg)

člověku̥ ʻчовек’

človečaskie (adj. acc. pl) člověku̥ (5x),
člověka (4x) (gen. sg)
člověku (2x) (dat. sg)
člověkomu̥ (2x) (instr. sg)

*ě флексивном делу
{biti} ʻбити’
běhu (impf. 3pl)
{viděti} ʻвидети’
videti
vĭsĭ ʻсви’
vsehu̥ (gen. pl 2x),
vsiehu̥ (gen. pl),
vsihu̥ (loc. pl),
vsěmi (instr. pl),
vsěmu̥ (dat. pl)
dvě ʻдва’
лична заменица
po mně

běšě (impf. 3sg)
viděvu̥ , viděvsĭ

dvie (3x), dvi
oněhu̥ zi (gen. pl)

* Како су примери са ě у локативу једнине му шког или средњег рода ма лобројни, овде их
изостављамо. У вези са тиме в. 2.3. у наставку.

Што се тиче префикса prě-, изузев у изведеници priestol, увек се пише
са ě.
Као што се види из горње табеле, S1 и S3, tj. у документима српског
цара, употреба ě је релативно добро очувана, али се делимично меша са е, а
има и нешто примера са рефлексом iе, као у речима gniev, vrijeme и слично.
С друге стране, у S2 је дошло до јасне замене /ě/ > /ие/, по чему се разлу чују карактеристике ијекавице, а виде се и особине икавице са рефлексом /и/
у dvi, sime и сл. Карактеристична замена *ě > /ие/ у савременом добу виђа се
источно од реке Неретве, у обасти Дубровника, Херцеговине и Босне, тј. у
простору источнохерцеговачког дија лекта (Brozović, Ivić 1988: 58–59; Ивић
1958: 155; ОЛА), а овај географски простор одговара простору с којим се
повезује текст S2. У вези са рефлексима *ě, речено је да у чакавским документима крајем 13. века дола зи до *ě > i, а у штокавским средином 14. века долази до промене *ě > е, односно је (Popović 1960: 388; Brozović, Ivić 1988: 9), што
се слаже са временом текстова које разматрамо. Чињеница је да је у документима босанског бана из ранијих периода (БП) *ě готово регуларно бележено са ě. На пример, у Кулиновој повељи у речима vusěmu̥ (dat. pl), priětelu̥ ,
dověka, věru, gudě, věrovu, razvě, lětu̥ , měseca, ousěčenie и др., изворно *ě сваки пут је забележено словом ě, а рефелксација са iе или i се не појављује. У
Нинослављевој повељи, такође из средине 13. века, ě се бележи као у člověku̥ ,
lěto, godě и сл., а ијекавска и икавска рефлексација се не виђа. Слова не осликавају обавезно фонолошки систем датог времена, али ако упоредимо текстове из Босне од 13. века са S2 и сл., можемо претпоставити да се у босанској
хумској области почетком 14. века /ě/ заменило са /ие/ (поготово јасно у случају ду гог вока ла), те да је, иако се ě одржа ло у традицији писаног језика,
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временом дошло до писања које је ближе реалном изговору. Уз то, у S2 поред
dvie постоји dvi, а поред sijeme и sime и сл., тј. меша се и рефлекс из икавице
*ě > /и/. Икавска промена види се у добром делу чакавског наречја, као и у
једном делу штокавског, а северна половина полуострва Пељешац, које је у
питању, спада у чакавску зону. Стога се може помислити да је могућ уплив
икавских утицаја (или да је писар био икавац), али на основу само овог документа не може се закљу чити да ли појављивање оба облика за исту реч, као
за dvie, dvi, представља заиста последицу икавског (чакавског) утицаја, или
просто словну грешку (изостављање е), или пак грешку изостављања слова
наста лу у процесу преписивања.
У односу на ову карактеристику S2, у S1 и S3 ма ли је број примера у
којима је *ě забележено са iе (vieki, gniev итд.), већ се радије *ě задржава и
бележи словом ě. За то постоје два могућа разлога. Први је да је без обзира
на реалну гласовну промену у српским текстовима S1 и S3 била јача свест
о очувању традиције писаног језика, док је други да је творац овог документа
или његов писар говорио дијалектом у којем *ě није дало рефлекс /и/ већ вокал
/е/, због чега није постојао отпор ка коришћењу слова ě, будући да је мала разлика између стварног звука и звука који се за њега везује. Шта можемо рећи
о овим претпоставкама? Ако погледамо место где су ови документи забележени, видећемо да је то у S1 Полог, а у S3 Добруша. Полог се на ла зи на Косову близу северног дела Македоније и у савременом језику припада области
у којој очекујемо замену *ě са е, док је, с друге стране, Добруша из S3 нешто
северније од Сребрника из S2 и, иако се на ла зи унутар српске државе, према савременој расподели припада истом источнохерцеговачком дија лекту
као и S2, те се у S3 може очекивати замена са дифтонгом /ије/. Екавска промена *ě > /е/ данас је широко распрострањена у северном делу Србије. Јасно
је да се дија лекатска распрострањеност пре 15. века и савремена не могу
олако преклопити, али размишљајући уопштено о процесу ове диференцијације штокавице, у тексту би се, на основу дија лекатских крајева са којима
се повезује, могла очекивати и промена *ě > /е/ и промена *ě > /ије/. Зато што
се и у стварној транскрипцији јављају оба рефлекса, тешко је доћи до јединственог закључка, али ипак је пре замисливо да је говорник ијекавице /ие/
(/ије/ или /је/) наста ло од *ě бележио просто ě (или још ређе са i), него што
је могуће да је говорник екавице, у којој дола зи до замене *ě > /е/, вокал /е/
намерно бележио дифтонгом /ие/. Узимајући посебно у обзир ову претпоставку, као и то да се, иако ма лобројно, ипак појављују и примери са транскрипцијом *ě > iе, може се помислити да су у S1 и S3 (односно у говору њихових
твораца), као и у S2, латентно постоја ле тенденције ијекавске промене, али
будући да је и свест о вредновању писане традицији била јака, дошло је до
чешће употребе слова ě.
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2.3. Наставци за локатив мушког и средњег рода једнине
У савременом српском (и хрватском) стандардном језику наставак за
локатив именица мушког и средњег рода у једнини је -u, који је био наставак
за локатив на *u-основу, а изгубљен је облик који је потицао од старог наставка -ě на *о-основу (класификација именица на *о-основу и *u-основу јесте
према: Schlamstieg 1983: 70–85).
У чакавском се наречју ситуација помало разликује, па иако је и у њему,
као и у штокавском раширена употреба наставка -u, у једном делу територије користи се наставак -е. На пример, Калсбек (66) посебно наводи наставак -e
(kolac – kolcȅ, mliekȅ, lȅte), Хутцегерс (62, 67) ука зује на превирање између
-е и -u (krȍf – krovȕ/krovȅ, dvȍr- dvorȕ/dvorȅ, dnȍ – dnȕ/dnȅ). У грађи Лукежића
(Lukežić 1996: 94) наставак за локатив једнине је једино -u. У говору острва
Сисак пронађен је, поред старог облика са наставком -i (<*ě), na Sujci (< Susci),
нови облик са наставком -u, na Susku, а на острвима северне Далмације, као
што су Крк, Лошињ и други, виђа се наставак -i као и у другим областима
икавског изговора (Hamm, Hraste, Guberina 1956: 100–101). Ако погледамо
временски мало уназад, Тентор (1909: 168) још бележи старо -ĕ у grade/gradu,
Crese-Cresu и сл., док се у случају умекшавања или за именице које означавају жива бића посебно користи -u, које је међу млађом генерацијом постало
уобичајени наставак.
И у вези са кајкваским наречјем, Лончарић наводи да је првенствено у
употреби наставак -u, док се у неколико регија виђа -u, -i, -е итд., што је можда
од јек старог -ě или пак утицај стандардног језика (Lončarić 1996: 100).
Тако се у штокавским и сусједним наречјима наставак на стару *о-основу изгубио, а -u на *u-основу се проширио, па се сада поставља питање о
томе како је то изгледа ло у периоду текстова које ми ана лизирамо. У S1, S2,
S3 примери датих именица мушког и средњег рода појављују се на следећи
начин:
S1 (na) prie stoli (< prěstolu̥ ), (na) městie; na nabe si (< nebo, при па да
*s-основи)
S2 (v) věcě (< věku̥ )
S3 (u) miru (< miru̥ ).
У S1 и S3 користи се наставак за *о-основу. Наставци -і, -іе који се овде
виде, priestoli < prěstolě, městie < městě, јасно представљају рефлексну промену *ě > /ие/, /и/. Како смо раније приметили, ово су карактеристке ијекавског
или пак икавског рефлекса, па се може рећи да ови текстови чине грађу која
потврђује размишљање изнесено у 2.2. С друге стране, у S2 само један пример, miru, има наставак за *u-основу.
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Због ма лог броја примера преузели смо их и из других докумената из
истог периода. Прво, на основи података из БП за дати проблем добијамо
следећи резултат:
(na) vladani (< vladěnje) (3x, 1189);
(na) mistu (1400), (na) městu (1405);
(na) roku (< roku̥ ) (1405), (na) eva(n)djelju (< evandjelje) (2x, 1405, 1420),
(u) listu (< listu̥ ) (1400).
Ако изоставимо na vladani из повеље Кулина бана из 1189. године, о којој се може размишљати као о речи из старословенског vladěnje, у свим осталим слу чајевима појављује се наставак -u.
Затим смо испитали Душанов законик (DZ), Стефана Душана, потписника текста повеља S1 и S3. Користили смо призренски рукопис међу текстовима сакупљеним у Пешикан 1997. Текст DZ је, за разлику од оста лих текстова, дуг, па је у складу са тиме прикупљен и приличан број примера. Табела 2
ниже је њихов преглед. Резултат прикупљених примера је јасна коегзистенција наставака -u и -ě, па смо стога покуша ли да речи разврстамо на основу
фонолошких карактеристика последњег консонанта у именици. У левој колони табеле на ла зе се фонолошке карактеристике, па следи подела на М
(мушки род) и N (средњи род), број примера (у загради је број речи) и на
крају пример употребе заједно са предлогом. Има слу чајева када се између
предлога и именице на ла зе други елементи (придеви и сл.), али смо их овде
изоставља ли. За М и N смо појединачно наводили пример са наставком -u
у горњем реду и пример са наставком -ě у доњем реду. Слово w користили
смо уместо изворног ω (аломорф /о/) у тексту.
Табела 2. Наставци за локатив у Душановом законику DZ
уснени

M.
N.
M.

уснено-зубно
N.

M.
зубни
N.

2(2)
1
0
5(2)
0
4(3)
1

na domu, o serbu
o popě
o pozovou (3x), o pristavu (2x)

o oubijstvou (2x), o poběg’stvu, o em’stvu
o oubjistvě
na wbědu (2x), o soudu (2x), u gradu,
8(6)
o plenou, na soudjinu, u katounu
na soudě (3x), na vinogradě,
11(5) na zakoně, o soudě, o bloudě,
o zakoně (2x), o sudě, o skote
2(1) o selu, u selu
3(2) na selě, o selě, o brdě
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алвеоларни
трил

M.
M.
M.

1
1
6(3)
7(3)
1

6(5)

o poběl’cu
o ponose
o poklisaru, o potvorou, na dvoru (3x), u dvoru
o gusare (2x), o zlatarě (2x), o potvore (3x)
o skouběžu
o siljju [осилїю] (2x), o prěš’stvjju [прѣшьствїю], u prikjju
[прикїю]
o žitji, o postavljenji, o svr’ženji, o bladanji,
o wslobogjenji, o our’vanij, o outečenji, o ispravljenji,
o wpsovanji (2x), o pronji, o pozvanji, o provogjenji, o zidanji
o doxod’kou, o kraiščniku, o merop’xu, o trug u, ou zakoniku (2x)

8(4)

na voiscě (5x), o otroce, o měrop’se, o pot’cě

4(3)
предњонепчани

N.
14

задњонепчани

M.

Као што се на први поглед уочава, преовладава -е (аломорф је -i) у именицама средњег рода са наставком -је, а могло би се могло рећи и да -u донекле предњачи код уснених-усненозубних, али у осталим случајевима наставци
-u и -ě се равноправно користе без обзира на фонолошке карактеристике последњег сугласника. У неколико речи се користе оба наставка, али поређењем окружења њихове употребе тешко можемо закључити да је реч о свесној
разлици. Опет, није корисна ни подела према предлозима. У DZ има изузетно
пуно примера употребе предлога о, што потиче од чињенице да сви чланци
започињу изразом „О (томе и томе)...“. Наиме, употребљава се сваку пут на почетку чланка под истим условима, а наставици -u и -е се равноправно користе.
У вези са променом наставка локатива једнине мушког и средњег рода
која се одвијала у штокавском наречју, Даничић каже да је од краја 13. века постојала тенденција да се употреба наставка -ě ограничава на посебне властите
именице или оне које снажно баштине традицију култу ре (bože, věče, gněvi,
duši, mirě, Dubrovnici итд.), док је с друге стране у исто време почео да се шири наставак -u, да би у 15. веку он постао уобичајен (Даничић 1874: 46–49).
Белић такође наводи да су у штокавском наречју до 15. века постојали -ě наставак и три кореспондирајућа наставка -е, -i и -u, да би се од после 16. века
наставак -ě задржао само у архаично написаним текстовима (Белић 1931: 163).
Стога је природно очекивати да се у нашим текстовима појављују обе варијанте, што рефлектује чињеницу да су у то време оне пара лелно постоја ле.
Детаљно испитивање овог питања обавио је Сван на документима из
друге половине 14. века. Будући да је он за грађу користио МS, који је и нама основа, као и да је укљу чио DZ такође, добијени резултати природно су
готово исти (Мада он не укљу чује текстове S1–3 које ми обрађујемо. За DZ
исто користи Призренски препис). У вези са наставком за локатив мушког
рода, он дели именице на једносложне и вишесложне, и дола зи до тога да се
наставак -u у текстовима из дру ге половине 14. века међу једносложним
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речима највише јавља код (1) именица које означавају неживо, (2) оних које
у општесловенском језику имале су циркумфлексни акценат на корену речи,
или које су има ле акценат на последњи слог речи. Затим, овај наставак се
на ла зи код вишесложних речи (1) које се завршавају на -kŭ (-iku̥ , -ĭku̥ ), или
које садрже деривациони суфикс -cu̥ и -inu̥ , (2) именица са префиксима, (3)
оста лих (именице које су изворно има ле *о-основу) (Svane 1958: 35). Дакле,
ако објединимо све карактеристике на које Сван ука зује, добијамо да избор
наставка -u зависи од бројних фактора, као што су прозодија, морфолошки
облик, па и од саме речи.
Ду ги циркумфлекс старословенског језика у штокавском наречју постао је дугосила зни акценат. Међу речима које га садрже на ла зе се у нашој
грађи brodu̥ ʻброд’, brěgu̥ ʻбрег’, věku̥ ʻвек’, listu̥ ʻлист’, и у њима дола зи до
промене ак цената (силазни~узлазни) као у брôд – у брóду, брêг – у брéгу
(бријêг – у бријéгу). Ово се сматра остатком из времена старословенског језика по коме наставак у локативу привлачи акцент на себе са претходног слога
циркумфлекснога акцента (о томе в. Meillet 1932: 332). Осим тога, речи које
су у старословенском језику биле са мобилном акцентуацијом (dvoru̥ ʻдвор’,
krstu̥ ʻкрст’, miru̥ ʻмир’, stlu̥ ʻстуб’, soudu̥ ʻсуд’, hramu̥ ʻхрам’) у штокавском
наречју добиле су акценат на корену речи, али с акценатском променом, као
у двôр – двóра, суд – суда. Дакле, речима са дугим вокалом у овој врсти исказује се исти акценатски обра зац као код речи ма лопре наведених са прасловенски циркумфлексним акцентом.
Сходно томе, као што је већ речено, ако су једносложне именице мушког
рода које су биле има ле циркумфлексни акценат на корену речи има ле тенденцију да се мењају преко *u-основе, онда се међу тим речима наставак -u
за локатив учврстио као један прилично високо фреквентан обра зац, што је
могло имати за последицу то да се овај наставак прошири и на једносложне
речи које су има ле акценатски обра зац типичан за мушки род, и још да ље
на именице средњег рода.
Као што се може закључити, и на основу различитих услова које наводи
Сван и у слу чају вишесложних речи, тешко је разјаснити разлоге одабира
само на основу прозодије и фонолошких карактеристика. Према нашој анализи DZ-а, међу именицама изведеним суфиксом -stvo доминатно је испољен
наставак -u. Није јасно да ли ово има везе са карактеристикама последњег консонанта (уснено-зубним), али је код речи са одређеним формалним одликама
из извесног разлога раније него код других речи почео учеста ло да се користи наставак -u, због чега се претпоставља да се његова употреба проширила
на основу такве тенденције испољене код једносложних речи.
Потребно је да обратимо пажњу и на мешање са наставком за датив као
на могући разлог ширења наставка -u. Дакако, функција ова два падежа је
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изворно различита, и историјски се наставци датива и локатива разликују.
Међутим у савременом српском језику код именица мушког, средњег и женског рода, у једнини као и у множини, наставци за датив и за локатив (у множини још и инстру ментал) изједначују се. У једнини датива и локатива
првобитно се разликовао акценат, али је и та разлика у савременом језику
временом постаја ла мање јасна. Наравно, неопходно је ана лизирати процесе промене који су до овога довели и њихове узроке, али се начелно може
рећи да је у штокавици од давнина очигледно постоја ла тежња да датив и
локатив добију исти облик.
Најпогоднијим окружењем за изједначење наставака датива и локатива
може се сматрати допунска позиција са предлогом po. У старословенском po
указује на просторну ширину и оквир у ком се нешто дешава, или временски
на ʻпосле’, а апстрактније гледано значи ʻу складу са’ и слично. Ова међусобно повезана значења пак нису јасно одељена у односу на падежне облике, и
уз po са просторним значењем могао се употребити и датив и локатив. Наиме, реч је о предлогу који не прави очигледну значењску разлику између датива и локатива. Рекција предлога po према DZ код именица мушког и средњег рода у једнини тражи наставак -u (zakonu (21x), mitu (2x), obrazu, strahu),
а са придевом се јавља само један пример, po zakonu cru̥ kovnomu, где је употребљен наставак за датив. Ови примери би се могли схватити са значењем
ʻу скла ду са’. С дру ге стране, у при мери ма са обли ци ма множи не, manastyrěhu̥ , gradověhu̥ (4x), selěh, рек цијска допу на је у облику локатива, а
нема примера са наставком за датив. Именица женског рода cru̥ kvahu̥ такође је у облику локатива. У свим примерима са множином може се схватити
просторно значење, због чега би се могло, ако би се гледа ло само по томе,
закључити да постоји значењска разлика у употреби датива и локатива. Али
и могуће би било да је облик попут po zakonu (cru̥ kovnomu), изворно датив
једнине, био схваћен као локатив по ана логији са обликом локатива -u који
се употребљавао са другим предлозима, као што су u и nа. У текстовима из
датог периода предлог pо иде са локативом, а по учеста лости употребе дола зи одмах после u (или vu̥ ) и na (в. табеле 3–1 и 3–2). Дакле, не би било немогуће да је, с једне стране, постојао обра зац за локативни наставак pо + -u,
док је, на дру гој страни, могуће да се наставак -u као облик локатива из
конструкције nа +-u и u + -u проширио прво уопштено на именице мушког
рода, па и на именице средњег рода које са њима, сем у номинативу и акузативу, имају исту парадигму.
Као што је већ наведено, за женски род је облик датива и локатива и
за именице и за придеве од старог доба исти, а разлика између наставака за
датив -omu и за локатив -omu̥ придева мушког и средњег рода очигледно
није била толико маркирана да би могла да се одржи. Коначно је дошло до
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уједначавања са именицама женског рода у једнини, услед чега је вероватно
и деклинација именица мушког и средњег рода у једнини поста ла систем
без разлике између датива и локатива.10 Међу раније наведеним босанским
списима од 12. до 15. века, облик са -u наставком је већ испитан у документима који су настали после 1400. године. Исто као и у случају рефлекса *ě који
смо разматрали у 2.2, почетком 14. века тежња за бележењем реалнијег језичког зву ка ојача ла је на рачун свести о очу вању књи жевне традиције, и, као
што то пока зује наставак -u у S2, ова промена се вероватно десила већ почетком четрнаестог века. Сходно томе, чињеница да је у документима који
потичу од српског цара ситуација таква да пара лелно постоје и наставак -u
и наставак -ě, исто као и у случају рефлекса *ě, коришћење наставка -ě може
се схватити као јача свести о старој књижевној традицији од оне о језичкој
реалности.
Да ље ћемо у табелама 3–1 и 3–2 представити фреквенцију употребе
предлога у анализираним документима. Ради поређења у табеле су за чакавско наречје укљу чени подаци из Виндолског закона (VZ), а за сваки текст је
са скраћеницом дата и одговарајућа година, док је у реду испод наведен укупан број речи по текстовима. Табела 3–1 представља број примера са предлозима, што је у 3–2 прика зано у падајућем следу.
Табела 3–1 Број примера са предлозима

Укупан
број речи
u + v*
na
s
od
po
do

S1+3
[1332–34]

S2
[1333]

BP
[1189–1420]

DZ
[1350]

1598

364

3697

6775

4348

21
(v 4)
16
8
17
2
2
iz 2
bez 1
k1

26
(v 1)
4
4
7
2
15
pod 2
bez 1
k1

65
(v 0)
31
62
36
15
13
iz 7
k1
o1

18
(v 11)
70
22
9
85
12
o 187
k 14
iz 11

VZ
[1288]

75
(v 68)
32
22
138
19
2
pred 22
prez 9
iz 8

10
Уједначавање множине датива и локатива десило се нешто касније и о њеним разлозима је потребно засебно размишљати, али уједначавање облика датива
и локатива у једнини може се сматрати припремом за тај процес.
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Табела 3–2 Предлози према фреквенцији употребе (првих 10 места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S1+3
[1332–34]
u+v
od
na
s
za
do, po, iz

bez, k

S2
[1333]
u+v
do
za
od
na, s

BP
[1189–1420]
u+v
s
od
na
po, za

po, pod

do
iz
k, o

bez, k

DZ
[1350]
o
po
na
za
s
u+v
k
do
iz
od

VZ
[1288]
od
u+v
na
za
s, pred
po
prez
iz
do

* У српском (и хрватском) језику стари пред лог *v изједначио се са u, али у то доба су се
појављива ла још оба облика, и v и u. Ипак, *v се користило само са месним значењем (локативна употреба), док се u користило и уз акузатив и уз локатив. Примери са u употребљеним
као у руском са генитивом и са значењем ʻкод’ изузетно су ретки.

У до сада изнесеном смо разматрали две карактеристике језика докумената повезаних са куповином Стона, рефлекс гласа *ě и наставак за локатив
једнине мушког и средњег рода. Из ана лизираних језичких карактеристика
могли смо да видимо, с једне стране, жељу за очувањем литерарне традиције
црквенословенског језика, а са друге стране, стање кроз које су прола зили
штокавска јужнословенски језична скупина у процесу територијалног раслојавања на дија лекте. Крајње интуитивно (мада се то може рећи и на основу
текстова попут повеља), сматрамо да босански документи боље рефлектују
реално локално језичко стање. У поређењу са овим, у текстовима повезаним
са српским царом јасно се осећа јача тежња ка очувању црквенословенске традиције и форме. Закључак да се у овоме огледа култу ролошка разлика, иако
се не сме олако донети, може бити значајан за разматрање историје ма лих
зема ља на централном Балкану.
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