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КЕ И КО МИ ТА НИ

ДУ БРОВ НИК И СВЕТ СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ БАЛ КА НА:
ИСТО РИЈ СКЕ И ЛИ ТЕ РАР НЕ ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ У ВЕ ЗИ 

СА КУ ПО ВИ НОМ СТО НА1

0. Увод

Крат ка при по вет ка Ве че ра у Ду бров ни ку, срп ског пи сца Ми ло ра да Па-
ви ћа, чуд на је при ча сме ште на у ста ри град Ду бров ник на ју жној хр ват ској 
оба ли Ја дран ског мо ра а об у хва та две епи зо де у жи во ту јед ног мо на ха фра-
ње вач ког ре да и јед ног мла дог учи те ља, ко је по ве зу је до го вор скло пљен са 
ве шти цом ис точ ног хри шћан ства. Из у зи ма ју ћи са да ње не ли те рар не вред-
но сти, она је при лич но ин те ре сант но де ло за упо зна ва ње са ра зним чи ње-
ни ца ма, исто риј ским и ге о граф ским, о Ду бров ни ку, као ме сту где се рад ња 
де ша ва, и о за пад ном Бал ка ну у по за ди ни. 

У овој при чи се по ја вљу ју ка лу ђе ри из срп ских ма на сти ра са Ато са и, 
по во дом њи хо вог бо рав ка у Ду бров ни ку, са зна је мо за пла ћа ње до хот ка тим 
ма на сти ри ма, сход но по ве љи ко јом се Ду бров ник оба ве зао још пре ма ста рој 
срп ској ди на сти ји Не ма њи ћа. Па вић по вре ме но у сво ја де ла упли ће исто риј-
ски ре ал не лич но сти и до га ђа је, али их без упо зо ре ња по ве зу је са де ло ви ма 
ко ји су очи глед но из ми шље ни, гра де ћи на тај на чин је дан осо бен фик тив ни 
свет у ком чи та лац че сто не зна где по чи ње ма шта а где се за вр ша ва исто-
ри ја. Као су шта ре ал ност зву че из ми шље ни до га ђа ји, док на чи сту фик ци ју 
ли че исто риј ске чи ње ни це. Ова по став ка и за ма гљу ју ћих и пе дант них (али 

1 Рад je пр ви пут об ја вљен под на сло вом Du bu ro vu ni ku to chūsei ba ru kan se kai: 
Su ton no ba ishū wo me gu ru re kis hi to bun ken e no kōsatsu, у: Dyna mis: Ko to ba to bun ka, 
No. 8 (2004): 91–126. 
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и бе сми сле них) де та ља ве ро ват но и при вла чи чи та о це Па ви ће вом све ту, а 
по ме ну ти до хо дак у Ве че ри, ко ли ко год, док се чи та, из гле дао из ми шље но, 
за пра во је исто риј ски факт. 

Ду бров ник је 1333. го ди не на оба ли Ја дра на се вер но од гра да пре у зео 
ду гач ко по лу о стр во Пе ље шац и на ње го вом ула зу град Стон2 од срп ског кра-
ља (ка сни је ца ра) Сте фа на Ду ша на Не ма њи ћа за 1.000 пер пе ра (мле тач ких 
злат ни ка), ко ји су се има ли ис пла ћи ва ти за у век срп ској вла дар ској по ро ди ци. 
Ду бров ник се по сле пре у зи ма ња вла сти над Пе ље шцем ши рио на су сед на 
остр ва и уз оба лу, али оно што је ту ин те ре сант но је сте то да је Пе ље шац, те 
исте 1333. го ди не, Ду бров ник пре у зео и од бо сан ског ба на Стје па на Ко тро-
ма ни ћа Дру гог за до хо дак ко ји се оба ве зао да пла ћа и свим ње го вим ди рект-
ним на след ни ци ма. То што је ду бро вач ка ко му на (Ду бров ник је тек на кон по ла 
ве ка фор мал но по стао ре пу бли ка) исто зе мљи ште от ку пи ла и од Ср би је и 
од Бо сне (ни је дво стру ка про да ја, не го дво стру ка ку по ви на?), па се на то оба-
ве за ла и пла ћа њем ду плог до хот ка, ја сно го во ри о то ме ко ли ко је обез бе ђи-
ва ње овог по ја са за њих та да би ло зна чај но. Са до ла ском Осман ли ја, чи је је 
цар ство по ко ри ло Бал кан ско по лу о стр во, Ду бров ник је мо рао да се по ви ну-
је но вим моћ ни ци ма, а бу ду ћи да је за бе ле же но ка ко су при хо ди од со ли 
до би је не у бли зи ни Сто на би ли до вољ ни за ис пла ћи ва ње го ди шњег дан ка 
Тур ци ма (ЕЈ 8: 161), ова ку по ви на би ла је по тез ви зи о нар ски му дро по ву чен.

У пр вом по гла вљу овог ра да украт ко ће мо раз ма тра ти исто риј ску по за-
ди ну ко ја је до ве ла до пла ћа ња до хот ка срп ском кра љу опи са ну код Па ви ћа, 
док ће мо се у дру гом по гла вљу, пред ста вља ју ћи до ку мен та с по чет ка че тр на е-
стог ве ка ко ји има ју ди рект не ве зе са овим слу ча јем, ба ви ти у њи ма ви дљи вим 
је зич ким ка рак те ри сти ка ма. 

1. Ду бров ник и сред њо ве ков на Ср би ја и Бо сна

Ду бров ник је од сред њег ве ка до по чет ка мо дер ног до ба био је дин стве на 
не за ви сна ре пу бли ка на Ја дран ском мо ру. Као др жа ва ни је до сти зао ра зи ну 
Мле тач ке ре пу бли ке, али ни је ни за о ста јао на по љу др жав ног уре ђе ња и ди-
пло мат ске ве шти не и не би би ло пре те ра но ре ћи да је ње го ва исто риј ска уло га 
по мор ске си ле за пад ног де ла Бал кан ског по лу о стр ва из у зет но ве ли ка, по себ но 
кад се упо ре ди са дал ма тин ским гра до ви ма као што су Сплит, За дар и дру ги.

Ра гу зи ум, ка ко се Ду бров ник звао за вре ме Ри мља на, као отво ре на лу ка 
у сре ди шњем де лу Ја дран ског мо ра је већ кра јем дру ге по ло ви не 12. ве ка 

2 По ми ње се и дел та Не ре тве у по ја су По сред ни це, али из гле да да се овај тран-
сфер ипак ни је од и грао.
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пот пи сао тр го вач ке до го во ре са ита ли јан ским гра до ви ма као што су Пи за, 
Ра ве на, Ан ко на, Ба ри и дру ги, и утвр дио сво ју по зи ци ју тр го вач ког гра да 
по сред ни ка из ме ђу коп не ног де ла Бал ка на и та мо вла да ју ћег Ис точ ног рим-
ског цар ства и За пад не Евро пе. Ди пло ма ти јом и по ли ти ком пла ћа ња дан ка 
во де ћим си ла ма, Ви зан ти ји, Мле тач кој ре пу бли ци, Угар ско-хр ват ском па 
Осман ском цар ству, Ду бров ник је очу вао не за ви сност, а на кон 12. ве ка – та ко 
што је из бе га вао ме ша ње, или што би се по не кад, ка да би у то ме уви део по-
тен ци јал ну ко рист, су прот ста вљао, или пак уче ству ју ћи као ар би тар из ме-
ђу по ли тич ки над моћ ни јих – све до чио ра ђа њу, успо ну и про па да њу др жа ва 
Ју жних Сло ве на из цен трал ног де ла Бал ка на, Зе те (ка сни је Цр не Го ре), Ра шке 
(Ср би је), Бо сне и За ху мља, или Ху ма (Хер це го ви не).

Још од 1180. го ди не по сто је до ку мен та ко ја ука зу ју на то да је за но ве 
сло вен ске др жа ве по сред нич ка ак тив ност ду бро вач ких тр го ва ца би ла од 
ве ли ке ко ри сти. Од срп ског жу па на3 Сте фа на Не ма ње (ро ђен 1113?, вла дао 
1168–1196) из 1186. го ди не и од бо сан ског Ку ли на ба на4 (вла дао 1180–1204) из 
1189. го ди не по сто је спи си осло вље ни на Ду бров ник ко јим се до зво ља ва ју 
тр го вач ке ак тив но сти на њи хо вим те ри то ри ја ма, од ко јих је пр ви на пи сан 
на ла тин ском и на кра ју пот пи сан од стра не Сте фа на и ње го вог мла ђег бра та 
кне за Ми ро сла ва (МS p.1, No. IV). Спис из 1189. го ди не по знат под на зи вом 
По ве ља Ку ли на ба на са др жи да ва ње пра ва на бес ца рин ску тр го ви ну ду бро-
вач ким тр гов ци ма у зе мљи овог пр вог бо сан ског вла да ра, Ку ли на ба на, чи је 
је име ја сно са чу ва но у исто риј ским до ку мен ти ма. Ово је ујед но и нај ста ри ји 
текст на на род ном је зи ку ис пи сан ћи ри ли цом у Бо сни, чи ја лин гви стич ка 
вред ност ле жи и у то ме што до след но бе ле жи мо хи брид ну упо тре бу цр кве-
но сло вен ског и ло кал ног срп ског ди ја лек та. Ни је са свим по зна то Ку ли но во 
по ре кло, али из гле да да је он био за штит ник, у то до ба већ ра ши ре не, та ко-
зва не бо сан ске цр кве, ко ју је рим ски па па 1199. го ди не, на оп ту жбу зет ског 
жу па на Ву ка на, про гла сио за је ре тич ку вр ше ћи при ти сак на њу по це лом 
Бал ка ну. На то је Ку лин 1203. го ди не по звао ка то лич ке ми си о на ре и сам пре-
шао у ка то ли чан ство, али из гле да да је то све би ла тек по ли тич ка пред ста ва. 
Бо сан ска цр ква је на ста ви ла да по сто ји у Бо сни све до па да под осман ску 
Тур ску у 15. ве ку.5 

3 Жу пан је на зив во ђе ста ре сло вен ске пле мен ске за јед ни це на Бал ка ну ко ја 
се на зи ва жу па. Ка да је ка сни је удру жи ва њем ви ше жу па до шло до ства ра ња др жав-
них за јед ни ца, овај на зив се ко ри стио за њи хо вог пред вод ни ка.

4 Бан се на ен гле ски пре во ди са Vi ce roy, Du ke, али ни јед на од ових ти ту ла не 
од го ва ра оној на Бал ка ну. 

5 О бо сан ској цр кви и са да, кад год се по ја ви став о по тре би да се по вра те из-
гу бље не те ри то ри је, из но ва ја вља и пи та ње: Чи ја је Бо сна?, па се во де ста ре по ле ми ке 
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Ср би ја је по чет ком 13. ве ка, у вре ме Сте фа на Не ма њи ћа Пр во вен ча ног 
(вла дао 1196–1228, од 1217. краљ Ра шке), већ ује ди ни ла ве ћи део цен трал ног 
Бал ка на и вла да ла те ри то ри јом око Ду бров ни ка, тј. оба лом од твр ђа ве на до-
њем то ку ре ке Не ре тве до Ска дар ског је зе ра. Сма тра се да је вла дар ско пра во 
над по лу о стр вом Пе ље шац за до би је но у ово вре ме и да га је на осно ву ње га 
Ду бров ник ка сни је ку пио од ца ра Ду ша на. Сте фан Дру ги Пр во вен ча ни, као 
и ње гов отац, из дао је до ку мент ко јим се ду бро вач ким тр гов ци ма до зво ља-
ва сло бод на тр го ви на на ње го вој те ри то ри ји, а у јед ном од два до ку мен та 
из да та из ме ђу 1222. и 1228. го ди не се мо же про чи та ти и сле де ћи са др жај: 

пи ше кра левьство ми, да е вѣдо мо вса ко му, да ло е кра левьство ми ми лость 
ду бровьча мь, да си про даю ви но безь во де и медь у уцѣнь у Брьсковѣ у трьгу 
кра левьства ми. и ако се кто на и де про давь ви но с во домь и медь прѣзь уцѣнь, 
да му се все узьме, що има, а за ине трьжникe да не има пе ча ли кра левьство ми, 
да имь се не по ме те, до ку стое у правдѣ кра левьству ми. (MS p.17, No. XXI). 

На осно ву овог тек ста мо же се прет по ста ви ти сна га ду бро вач ких тр го-
ва ца, а по ме ну ти про из во ди, ви но и мед, за и ста су би ли глав на ро ба у раз ме-
ни. Тач ни је, Ду бров ча ни су углав ном ви но про да ва ли на коп ну, а мед от ку-
пљи ва ли. И за дру ге ју жно сло вен ске на ро де на Бал ка ну про из вод ња ме да 
би ла је тра ди ци о нал на гра на при вре де, а мед и во сак про из ве де ни у Бо сни 
или Ху му ду го су би ли глав ни ар ти кли ду бро вач ких тр го ва ца (И Па вић не 
пре ви ђа да у Ве че ри на са мом по чет ку уве де мед као ма ли мо тив). Од дру гих 
про из во да ко ји су се из Ду бров ни ка из во зи ли на коп но нај ва жни ја је би ла 
со, па за тим тка ни не (кр зно, сви ла и др.), пред ме ти од зла та и сре бра, оруж је, 
че лич ни пред ме ти, за чи ни и слич но, а у Ду бров ни ку су се ку по ва ли кр зно 
и ко жа, др ве на гра ђа, мед и сл. Баш ка да је у це лој Евро пи по ра сла по тра жња 
за ме та ли ма, у Бо сни и Ср би ји су отво ре ни руд ни ци, па су зла то, сре бро, 
ба кар и дру ге ру де по ста ли цен тар тр го вач ких пре го во ра.

Ср би ја ни је јед ном по же ле ла да се до ко па Ду бров ни ка ко ји је по чео да 
се тр го ви ном бо га ти и на пре ду је, а два пу та је сла ла вој ску не би ли за вла-
да ла њи ме: пр ви пут че тврт ве ка по сле го ре по ме ну тог до ку мен та, пе де се тих 
го ди на 13. ве ка, за вре ме си на Сте фа на Пр во вен ча ног, Сте фа на Уро ша Пр вог 
(вла дао 1243–1276), и дру ги пут, по но во, по чет ком 14. ве ка за вре ме Ми лу-
ти на Уро ша Дру гог (вла дао 1282–1321). Ко ри сте ћи као из го вор тр вље ња око 
уго во ра о со ли и око ула ска у те ри то ри ју (у се ла по ред Ду бров ни ка и сл.), 

ко ји ма се твр ди да је то тран сфор ма ци ја ис точ не или за пад не хри шћан ске цр кве, па 
да је то бо гу мил ска ве ра, као и да су бо гу ми ли исто што и па тре ни. Из гле да да је 
нај пре ци зни је ис тра жи ва ње о бо сан ској цр кви оба вио Fi ne 1975.
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Ср би ја би по сла ла вој ску у око ли ну Ду бров ни ка, али би се Ду бров ник увек 
спа са вао за хва љу ју ћи му дрим пре го во ри ма и ути ца ју Мле тач ке ре пу бли ке.

У по за ди ни от ку па Сто на и Пе ље шца од Ср би је као пр во бит ног вла сни-
ка на ла зио се рас ту ћи еко ном ски ути цај Ду бров ни ка, бо сан ске по ро ди це 
Котроманићa ко ја се по чет ком 14. ве ка ус про ти ви ла срп ској мо ћи и Мле тач ке 
ре пу бли ке ко ја је по ку ша ва ла да пот чи ни дал ма тин ску оба лу и за вла да Ја дран-
ским мо рем.

Сма тра се да је у Бо сни, као што је већ ре че но, бо гу мил ска цр ква би ла 
ра ши ре на још за вре ме Ку ли на ба на, али је је ре тич ност ове ве ре ка то лич ком 
све ту, по себ но Угар ској, ко ја је има ла пре тен зи је на Бал кан ско по лу о стр во, 
по слу жи ла као из го вор да из вр ши ин ва зи ју на Бо сну и да у дру гој по ло ви ни 
30-их го ди на 13. ве ка чак по ша ље бо сан ске кр ста ше. Рим ска цр ква је по ло-
ви ном 13. ве ка од лу чи ла да ју рис дик ци ју над ка то лич ким цр ква ма у Бо сни, 
ко је су по чет ком 12. ве ка осно ва ли ми си о на ри из Дал ма ци је, пре да угар ском 
над би ску пу. Ова кве ка то лич ке ам би ци је пре ма Бо сни би ле су за у ста вље не 
не из бе жним по вла че њем Уга ра услед на па да Та та ра, као и због сна жно уко-
ре ње ног ан ти у гар ског осе ћа ња ко је је до ве ло до про те ри ва ња би ску па, што 
је ко нач но ре зул ти ра ло ти ме да ка то лич ка цр ква у Бо сни, од са мог по чет ка 
па све до да нас, ни је ус пе ла да се за и ста учвр сти.6 Ипак, без об зи ра на све, угар-
ске ам би ци је пре ма ју жном де лу Бо сне на ста ви ле су да, што ди рект но што 
ин ди рект но, до при но се фор ми ра њу бо сан ске др жа ве. 

По што је у Бо сни у дру гој по ло ви ни 13. ве ка и да ље ве ли ки про блем 
би ла раз је ди ње ност др жа ве, дал ма тин ска вла сте лин ска ку ћа Шу би ћа за вла-
да ла је њо ме. Ме ђу тим, по чет ком дру ге де це ни је 14. ве ка Стје пан Ко тро ма нић 
Дру ги (вла дао 1314–1353), из моћ не вла сте лин ске по ро ди це Ко тро ма ни ћа, 
зба цио је Шу би ће и по но во ује ди нио бо сан ске зе мље. Стје пан Дру ги се 1318. 
го ди не про гла сио бо сан ским ба ном и 1321. го ди не, по смр ти срп ског кра ља 
Ми лу ти на, ко ри сте ћи уну тра шње су ко бе ко ји су из би ли ме ђу Не ма њи ћи ма, 
скло пио пакт са Угар ском и до 1326. го ди не анек си рао за пад ну Бо сну и Хум 
(ка сни је Хер це го ви ну) од Ср би је. Ина че, мај ка Стје па на Ко тро ма ни ћа Дру-
гог је би ла кћер ка кра ља Дра гу ти на (вла дао 1276–1282), ста ри јег бра та по ме-
ну тог срп ског кра ља Ми лу ти на Не ма њи ћа. Дру гим ре чи ма, Ко тро ма ни ћи 
и Не ма њи ћи су би ли у крв ној ве зи, што је на кон смр ти ве ли ког Сте фа на Ду-
ша на и па да срп ске ло зе Не ма њи ћа по слу жи ло као основ за кру ни са ње ти ту-
лом срп ског кра ља је ди ног бо сан ског кра ља Стје па на Тврт ка Ко тро ма ни ћа, 
ина че ње го во га не ћа ка, ко ји је на сле дио Стје па на Ко тро ма ни ћа Дру гог. 

6 Фра њев ци су је ди ни ред ко ји је ус пео да уђе у Бо сну, али не она ко као у су-
сед ној Хр ват ској где је ка то лич ка цр ква пу сти ла ду бо ке ко ре не.
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Сре ди ном два де се тих го ди на 14. ве ка до њи ток ре ке Не ре тве, се вер но 
од Ду бров ни ка, су штин ски је др жа ла ло кал на по ро ди ца Бра ни во је ви ћа, ко ја 
је под пла штом окол них не ми ра оп стру и ра ла ди пло мат ске пре го во ре ду бро-
вач ких тр го ва ца и че сто упа да ла на њи хо ву те ри то ри ју. Због то га се Ду бров-
ник удру жио са ба ном Стје па ном Ко тро ма ни ћем и по др жао вој ну стра те ги ју 
са ци љем да се ње го ва власт оси гу ра у том кра ју. На кон то га Бра ни во је ви ћи 
су зба че ни, а до 1326. го ди не Стје па но ва те ри то ри ја је за хва та ла Бо сну и ве ћи 
део Ху ма и ишла „од зи ди на гра да Ду бров ни ка па све до Оми ша на ушћу 
Це ти не“ (Кла јић 1882: 115), док је Ду бров ник, да би очу вао соп стве ну без бед-
ност, сад био у си ту а ци ји да мо ра да чу ва при ја тељ ске од но се са бо сан ским 
ба ном. Ре зул тат ове са рад ње био је да је бан Стје пан при знао су штин ско 
тр го вин ско пра во на по лу о стр ву Пе ље шац и у Сто ну, на ње го вом ула зу, Ду-
бров ни ку, ко ме су они би ли из у зет но зна чај ни, али Не ма њи ћи, ко ји су исто-
риј ски гле да но др жа ли власт над овим де лом, ни су то при хва та ли. Да би на 
кра ју оси гу ра ли пра во на ову те ри то ри ју пи та ње уго во ра о про да ји из 1333. 
го ди не би ло је не за о би ла зно. 

Бан Стје пан Ко тро ма нић је 1329. го ди не на пао Ср би ју и же сто ко се бо-
рио са пре сто ло на след ни ком Сте фа ном Ду ша ном (Урош Че твр ти, вла дао 
1331–1355, од 1346. но си ти ту лу ца ра), док је у исто вре ме Ве не ци ја на пре-
до ва ла на дал ма тин ској оба ли ко јом је су штин ски упра вља ла. Том при ли ком 
ње гов при мар ни циљ би ло је остр во Кор чу ла, ко је се на ла зи од мах до по лу-
о стр ва Пе ље шац, као и још се вер ни је остр во Брач, па је, да би из вр шио 
е̒кс пе ди ци ју’ на Кор чу лу, зах те вао од Ду бров ни ка да му по мог не са не ко ли-
ко бро до ва. Мле тач ка ре пу бли ка, ко ја је за ово са зна ла, од мах је пред у зе ла 
кон тра ме ре и из вр ши ла при ти сак на Ду бров ник 1331. го ди не та ко што је тра-
жи ла бро до ве за по моћ у сла њу вој ске на Бо сну. Вој ни су дар из ме ђу Бо сне и 
Ве не ци је је та да, бу ду ћи да не би би ло ве ће ко ри сти од при кла ња ња ни јед ној 
од стра на, из бег нут за хва љу ју ћи ду бро вач ким за ла га њи ма, али је, по ред 
стра те шке ва жно сти, за рад без дед но сти у ре ги о ну као и због очи ва ња про спе-
ри те та ко му не, на са стан ку Ма лог ве ћа 1332. го ди не од лу че но да се фор мал но 
от ку пи Пе ље шац од бо сан ског ба на и, исто вре ме но, од исто риј ски ле гал ног 
вла да ра, срп ског кра ља. На овај на чин је 1333. го ди не до шло до ду бро вач ке 
„дво стру ке ку по ви не.“7

7 Гле да ју ћи са мо до ку мен те из 1333. го ди не, и срп ски краљ и бо сан ски бан Ду-
бров ни ку „дахь, при дахь, да сно и да ро ва смо до ви е ка ви е ко ма“, али то мо же да се 
ту ма чи и као ʻда ти у за јам, на упо тре бу’, те је, и на осно ву то га што се оба ве зу ју на 
пла ћа ње исте сво те и на ред ним ге не ра ци ја ма, ве ро ват но пре реч о по лу трај ном усту-
па њу не го о пот пу ном оту ђи ва њу. Ме ђу тим, без об зи ра на основ ну иде ју, ка ко су обе 
да те зе мље убр зо про па ле, мо же се сма тра ти да је у пи та њу би ла фак тич ка ку по ви на.
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Из бе ле шки са Сплит ског ве ћа из 925. го ди не зна се да је у гра ду Сто ну 
на са мом ула зу на по лу о стр во Пе ље шац би ла по ста вље на ка то лич ка би ску-
пи ја. Из гле да да је она та мо би ла све до кра ја 11. ве ка, да би по чет ком 12. 
ве ка, ка да је Пе ље шац пао у ру ке хум ског кне за из срп ске ло зе, би ла пре ме-
ште на пр во на остр во Ло крум у бли зи ни Ду бров ни ка, а по том на остр во Кор-
чу лу, ода кле се ви ше ни је вра ти ла у Стон. С дру ге стра не, мла ђи брат срп ског 
Сте фа на Пр во вен ча ног, Раст ко Не ма њић (Све ти Са ва), ов де фор ми ра епи ско-
пи ју. Епи ско пи ја се пе де се тих го ди на 13. ве ка пре ме сти ла ду бље у коп но, на 
оба лу ре ке Лим, при то ке Дри не, али се и по сле то га у Сто ну одр жа ло пра во-
сла вље. У по ве љи из 1334. го ди не краљ Сте фан Ду шан упо зо ра ва Ду бров ник 
да не оме та рад пра во слав не цр кве у Сто ну. Пу ри тан ски ка то лич ки Ду бров-
ник, ме ђу тим, убр зо је на ру шио овај до го вор и про те рао пра во слав не све ште-
ни ке, а удру жив ши се са бо сан ским фра њев ци ма ту из гра дио ка то лич ки 
са мо стан. С дру ге стра не, пла ћа ње обе ћа но срп ском кра љу, пре ма лич ним 
же ља ма кра ља Сте фа на Ду ша на, 1348. го ди не пре у сме ре но је на срп ски храм 
у Је ру са ли му. У по ве љи из овог пе ри о да на ла зи мо сле де ће: 

и па кии при ло жи царьство ми црькви ар хи стра ти га Ми ха и ла иже у Иѥру са-
лимѣ, да си узи ма у Ду бров ницѣ одь до хот ка царьства ми на вьса ко го дище 
на вьскрѣсенѣ. (MS p.134–5, CXVI 1348).

По чет ком 13. ве ка у Је ру са ли му је Раст ко Не ма њић (Све ти Са ва), ка да 
је та мо био у хо до ча шћу, за срп ске мо на хе по ди гао пр ви мо на шки стан, али 
се на ред ба кра ља Ду ша на од но си на храм ко ји је по ди гао краљ Ми лу тин. 
Бу ду ћи да овај Ду ша нов текст ни је са чу ван у ори ги на лу већ са мо у пре пи су, 
као и Уро ше ва по ве ља о ко јој ће ка сни је би ти ре чи, по ста вља но је, ме ђу тим, 
пи та ње ње го ве ве ро до стој но сти (Мо шин 1974: 176). По сле Сте фа на Ду ша на 
до ла зи на власт Сте фан Урош Пе ти (вла дао 1355–1371), ко ји је у од но су на 
оца зва ног Сил ни, на жа лост, до био на ди мак Не ја ки, али је и он 1357. го ди не 
по твр дио очев до го вор и из дао по ве љу 1358. го ди не. У по ве љи, из те 1358. го-
ди не, Урош Пе ти бе ле жи: 

аще ли се при ло у чить за по у сте ти грѣхь ра ди на шихьхра моу све та го арьхаг-
ге ла вь Іеро са лимѣ, то да се да вать таи ти соуща перьперь одъ До у бров ни ка 
оу Све тоую Го роу на шимь мо на сти ромь.... 

По сто је сум ње да је овај до ку мент фал си фи кат (МS 165–168; Мо шин 
1979: 178), али је по твр ђе но да је век ка сни је, ка да су услед про па сти срп ског 
цар ства срп ски мо на си у Је ру са ли му и на Хи лан да ру, осла ња ју ћи се на њи-
хо ве ве зе са осман ским дво ром, тра жи ли по моћ од сул та ни це Ма ре, удо ви це 
осман ског сул та на Му ра та Дру гог, као и по сле ње не смр ти од ње не мла ђе 
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се стре Кан та ку зи не, же не гро фа Ул ри ха Цељ ског, сул та ни ца Ма ра 15. апри ла 
1479. го ди не пот пи са ла до ку мент ко јим је, као што је то ра ни је био од ре дио 
цар Урош, Ду бров ник пре у зео оба ве зу да пла ћа 1.000 пер пе ра Хи лан да ру и 
хра му Све тог Па вла на Све тој Го ри. По сле смр ти Кан та ку зи не, Ду бров ник 
је же лео да се осло бо ди пла ћа ња овог до хот ка, али за ла га њи ма ро ђа ка срп-
ске кра љев ске ло зе ко ји су по ста ли „Тур ци“, тј. осман ски ва за ли, по себ но 
Ах ме да Хер це го ви ћа,8 си на хер це го вач ког вој во де Стје па на Вук чи ћа Ко са че 
(1404–1466), ово пла ћа ње је на ста вље но и за пра во се из вр ша ва ло све до 1792. 
го ди не, од но сно све до пред сам исто риј ски крај Ду бро вач ке ре пу бли ке. Ово 
је исто риј ска за ле ђи на Па ви ће ве Ве че ре.

Ср би ји је као стуб др жа ве би ла ор га ни за ци ја ис точ не цр кве, чи ји ау то-
ри тет пре ва зи ла зи др жав ни, што јој је по слу жи ло као цен три пе тал на си ла 
да за вре ме не вер нич ке вла де очу ва на ци о нал ни иден ти тет и углед. Бо сна 
је ве ро ват но, с дру ге стра не, не ма ју ћи учвр шћен та кав над на ци о нал ни по ре-
дак, за јед но са па дом др жав но сти у све ту сред њо ве ков ног Бал ка на из гу би ла 
јед ном из гра ђе не на ци о нал не вред но сти, те љу ди ко ји су ту жи ве ли, на по слет-
ку, ни су има ли дру ге до да се по и сто ве те са но вим вла да ри ма, Осман ским 
цар ством, и да се бе на зо ву – му сли ма ни ма (ислам ским вер ни ци ма). 

2. По ве ље – три до ку мен та

2.1. До ку мен ти у ко ји ма је по твр ђе но да је Ду бров ник ку пио Пе ље шац 
и Стон и да ће пла ћа ти да ту су му срп ском кра љу и бо сан ском ба ну на пи са ни 
су 1333. го ди не и 1334. го ди не. Да на 22. ја ну а ра 1333. го ди не у по ве љи Ду бро-
вач кој ре пу бли ци срп ског кра ља Сте фа на Ду ша на Не ма њи ћа Уро ша Че твр-
тог за бе ле же но је да „због вер но сти и по што ва ња Ду бров ча на пре ма срп ском 
цар ству“ они за 10.000 мле тач ких пер пе ра ко је да ју за јед но са дру гим да ро-
ви ма од срп ског кра ља до би ја ју Пе ље шац, Стон, По сред ни цу и др. Том при-
ли ком Ду бров ник се оба ве зао да на след ни ци ма срп ског кра ља „сва ке го ди не 
на ве ли ки дан (Ус крс) 500 пер пе ра“ да је, а „ако не пла ти до ро ка, да пла ти 
дво ји ну“, као и да, ако би и по сле смр ти кра ља Сте фа на не ко по ку шао да 
про ме ни овај уго вор, тај био про клет бе сом Бож јим, све те Де ви це Ма ри је и 
свих све тих. 

С дру ге стра не, у по ве љи Ду бров ни ку ба на Стје па на од 15. ма ја 1333. 
го ди не, стро го го во ре ћи, на ла зе се за кле тве обе стра не. Пр во, бо сан ски бан 

8 Ње го ва мај ка, тј. же на Шће па на Вук чи ћа, би ла је Је ле на из срп ске ло зе Не ма-
њи ћа.
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пи ше да Ду бров ни ку да је Стон и област Пе ље шца, са свим што об у хва та ју, 
и па си шти ма, и шу ма ма, и се ли ма, и во дом. Ду бров ни ку се до зво ља ва да ме-
сто где се по лу о стр во Пе ље шац спа ја с коп ном „про ко па од мо ра до мо ра“ (тј. 
да на пра ви во де ни про лаз ко јим се по лу о стр во пре тва ра у остр во, што је Ду-
бров ник од 1326. го ди не и пла ни рао), или да та мо на пра ви твр ђа ву, зи ди не, 
или би ло шта дру го, док се бо сан ски бан оба ве зу је да ће, ако би не ко на нео 
ште ту овој обла сти, свом сво јом рас по ло жи вом си лом при те ћи у по моћ. За-
тим сле ди ду бро вач ка стра на ко ја се за кли ње да „ми, гра ђа ни Ду бров ни ка“, 
ка ко је го ре на пи са но, „до про па сти (зго ре ни ја) све та“, да ва ће мо сва ке го-
ди не 500 пер пе ра Стје па но вим на след ни ци ма, „до кле год ку ћа има му шког 
на след ни ка, ако и не бу ду го спо да ри хум ске зе мље“, као и на то да би им, 
ако би Стје пан или ње го ви по том ци по се ти ли овај крај, за то вре ме био пру-
жен бес пла тан сме штај. За тим сле ди ба но ва за кле тва, па исто као у Ду ша но-
вој по ве љи, прет ња да се са др жај ове по ве ље не сме ме ња ти и пот пис број них 
га ран та.

До ку мент срп ског кра ља Ду ша на из сле де ће, 1334. го ди не, осли ка ва 
Ду ша но ву не тр пе љи вост пре ма уго во ру из ме ђу Ду бров ни ка и бо сан ског ба на. 
У ве зи са већ од лу че ним слу ча јем Сто на и Пе ље шца од пред став ни ка ду бро-
вач ког Ве ћа ко је „зна гнев ме не, срп ског кра ља“, Ду шан је стро го зах те вао 
да се из но ва по твр ди са др жај уго во ра из 1333. го ди не, као и да на Пе ље шац 
и у обла сти Сто на „не сме да уђе ни ко, ма кар био и краљ не ке зе мље, ако не ма 
овла шће ња од срп ског кра ља. Ако би се пак са зна ло да је не ки та кав до шљак 
при су тан, да га Ду бров ник ис те ра и за јед но са кра ље вим иза сла ни ком пре да.“ 
Са др жај овог тек ста по ка зу је ја ко про ти вље ње го ре по ме ну том уго во ру са 
бо сан ским ба ном јер се њи ме Бо сни при зна је пра во на да ту област. На да ље 
се Ду бров ник чвр сто оба ве зу је да не ће оме та ти рад пра во слав ног све штен-
ства у Сто ну и да ста нов ни штво Сто на и Пе ље шца не ће би ти упле те но у ри-
вал ске су ко бе (тј. да не ће би ти ко ри шће ни као вој на сна га Ду бров ни ка).

Ни је ја сно ко су ствар ни твор ци ових до ку ме на та, од но сно ко су њи хо ви 
за пи си ва чи, то јест, ко јим су се они ди ја лек том ко ри сти ли, али уко ли ко да-
ту ми и ме ста ни су пот пу но не и сти ни ти, ови до ку мен ти де лом мо гу по слу-
жи ти за упо зна ва ње са ка рак те ри сти ка ма је зи ка Ср би је и Бо сне из сре ди не 
14. ве ка. По што смо уна пред прет по ста ви ли спе ци фич но сти пи са ног је зи ка 
и жан ра до ку ме на та, на да ље же ли мо да, фо ку си ра ју ћи се на ова три из во ра, 
раз ма тра мо ка рак те ри сти ке ју жно сло вен ских го во ра из пе ри о да око 14. ве ка, 
са ак цен том на две став ке: ре флек се гла са *ě и на ста вак за ло ка тив му шког и 
сред њег ро да у јед ни ни. Ов де ће мо ди рект но ана ли зи ра ти MS 1858 LXXXVI II 
(По ве љу Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма из 1333. го ди не, на да ље S1), LXXXIX 
(По ве љу Стје па на Ко тро ма ни ћа Ду бров ча ни ма, на да ље S2) и XC (По ве љу 
Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма из 1334. го ди не, на да ље S3). Као до дат ну 
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ли те ра ту ру ко ри сти ће мо у истом MS за бе ле же не по ве ље бо сан ских ба но ва 
(а то су По ве ља Ку ли на ба на из 1189, По ве ља ба на Ни но сла ва из око 1240, 
По ве ља Тврт ка Ко тро ма ни ћа из 1375. го ди не, По ве ља Стје па на Осто је из 
1400. го ди не итд., за јед но обе ле же не са BP), као и за ко ник до не сен за вре ме 
вла де Сте фа на Ду ша на (За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на [Пешикан 1997], у 
на став ку DZ). Уз то, у на став ку ће мо за при ме ре ко ри сти ти ла ти ни цу сем у 
по себ ним слу ча је ви ма. Ста ро сло вен ске је ро ве, ъ и ь, бе ле жи ће мо са ǔ и ǐ. 
Ова сло ва се још увек чу ва ју у сред њо ве ков ним ју жно сло вен ским је зи ци ма, али 
у ве ћи ни срп ских тек сто ва ко ри сти се са мо ь и то без фо нем ске функ ци је 
већ као ор то граф ска на ви ка. На ме сти ма где се ь ко ри сти у MS бе ле жи ће мо u̥.

2.2. Ре флек си *ě
Ста ро сло вен ско *ě у ју жно сло вен ским је зи ци ма има ре флек се /и/, /ије/ 

или /е/,9 и ова раз ли ка у ре флек су по ста ла је осно ва по де ле на на реч ја. Сто га 
смо и ми у овом ра ду ис тра жи ва ли на ко ји на чин се у да тим до ку мен ти ма 
*ě ре флек ту је. Пре ма тра ди ци ји, *ě је обе ле жа ва ло сло во ѣ, ко је се ко ри сти ло 
и у ћи ри лич ним тек сто ви ма ју жно сло вен ских је зи ка на кон да те фо но ло шке 
про ме не, па и у ов де об ра ђи ва ним до ку мен ти ма, а на осно ву фо но ло шке ко-
ре спон ден ци је до шли смо до то га: 1) да се ко ри сти на ме сту ѣ; 2) да се ко ри-
сти уме сто во ка ла ко ји ни је *ě; док у од но су на во кал ко ји би у ста ро сло вен-
ском си гур но од го ва рао ѣ: (1) оста је ѣ да се ко ри сти; (2) обе ле жа ва се са е; 
(3) обе ле жа ва са iе; (4) или са i. 

Пр во, у сле де ћем при ме ру мо же мо ви де ти слу чај где се ѣ (ла ти нич ким 
тран скрип ци јом ě) упо тре бља ва на ме сту во ка ла ко ји из вор но не од го ва ра 
овом зна ку:

blaženaě (S1) но ми на тив јед ни не при де ва жен ског ро да < -na ja 
pisan’ě (S1) ге ни тив јед ни не сред њег ро да < pi sa n’ ja
 
У оба слу ча ја од го ва ра гла су /ја/ и у уо би ча је ној тран скрип ци ји би ло 

би за бе ле же но сло вом ѩ, или би се пак на том ме сту ко ри сти ло iа или а. Уко-
ли ко би се ова ва ри ја ци ја ви де ла у осно ви ре чи, мо гло би се раз ми шља ти о 
евен ту ал ној гла сов ној про ме ни на лек сич ком ни воу (про ме на пр во бит ног 
/а/ у /е/ или ње му сли чан во кал), али у на ве де ним при ме ри ма упо тре ба је за-
бе ле же на у флек сив ном де лу, па је ве ро ват но до шло до ме ша ња сло ва ѩ и ѣ.

Да ље ће мо раз ма тра ти слу ча је ве где би ѣ (да ље ě) тра ди ци о нал но би ло 
упо тре бља ва но. Као што је већ ре че но, у свим ана ли зи ра ним тек сто ви ма ě 
се или упо тре бља ва на свом ста ром ме сту или је за бе ле же но не ким дру гим 

9 У јед ном бро ју слу ча је ва по стао је и /a/: стрсл. orě xŭ > срп./бос./хрв. орах, 
буг. орех, мак. орев.
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сло ви ма ко ја озна ча ва ју во ка ле пред њег ре да. У до њој та бе ли (1) при ка за ни 
су ре зул та ти до би је ни из ана ли зе до ку ме на та: у пр вој ко ло ни с ле ве стра не 
при ка зан је об лик у ста ро сло вен ском (име ни це у но ми на ти ву јед ни не, а гла-
го ли пре ко гла гол ских осно ва), па ре чи ко је јој од го ва ра ју у ко ло на ма де сно 
од ње (об лик про ме не или из ве де ни ца). До да ли смо и по да так о бро ју при-
ме ра, нпр. (3x) [3 примера], а пре ма по тре би и гра ма тич ку ин фор ма ци ју, нпр. 
(аcc. pl) и сл.

Та бе ла 1: Ре флек си *ě

СТСЛ облик S1 S3 S2
ĕ у осно ви речи

věkŭ ʻвек’ vu̥ vi e ki (acc. pl) věcě (loс. sg) do vi je ka (3x),
do vi je ki (gen. pl)
vi je ko ma (2x),
ve ko ma (in str. pl)

vrěmę ʻвреме’ vrieme (acc. sg),
vrěime, vrěieme

věd- ʻзнати’ vědomo (pst ptpl.)
věnĭcŭ ʻvenac’ věnci (in str. pl)
gněvŭ ʻгнев’ gnievu̥ (acc. sg)
gorě- ʻгорети’ do zgorěnja (2x)

do zgo ri e nja (4x)
děti ʻдете’ děcamu̥ (dat. pl)
kolěno ʻколено’ kolienu (dat. sg)
lěsŭ ʻшума’ liesu̥ (acc. sg)
lěto ʻлето’ lěto (acc. sg) lěto (acc. sg) li e ta, li e to (acc. sg)
město ʻместо’ města (gen. sg),

městie (loc. sg)
poslě ʻпосле’ posle poslie
prědŭ ʻпре(д)’ prědu̥
prěstolŭ ʻпресто’ priestoli (loc. sg)
razvě ʻсем’ razvě (2x)
svědětelĭ 
ʻсвезналица’

svieditelu̥
(nom. sg)

světŭ ʻсвет’ do svi je ta (8x)
světĭlŭ ʻсветло’ světliemi (in str. pl)
sěmę ʻсеме’ sijeme (4x),

si me (acc. sg)
si me ne vi (dat. pl)
si me nu (dat. sg)

sědě- ʻседети’ sědu̥ (pst ptpl.)
tělo ʻтело’ tělo
hotě- ʻхт ети’ htěnie (nom. sg) hotěnje (acc. sg) ho ti e nje(3x) (acc. sg)

ho ti e nje mu̥ (in str. sg)
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člověku̥ ʻчовек’ človečaskie (adj. acc. pl) člověku̥ (5x),
člověka (4x) (gen. sg)
člověku (2x) (dat. sg)
člověkomu̥ (2x) (in str. sg)

*ě флек сив ном делу
{biti} ʻбити’ běhu (impf. 3pl) běšě (impf. 3sg)
{viděti} ʻвидети’ videti viděvu̥, viděvsĭ
vĭsĭ ʻсви’ vsehu̥ (gen. pl 2x),

vsi e hu̥ (gen. pl),
vsi hu̥ (loc. pl),
vsěmi (in str. pl),
vsěmu̥ (dat. pl)

dvě ʻдва’ dvie (3x), dvi
лична заменица po mně oněhu̥zi (gen. pl)

* Ка ко су при ме ри са ě у ло ка ти ву јед ни не му шког или сред њег ро да ма ло број ни, ов де их 
из о ста вља мо. У ве зи са ти ме в. 2.3. у на став ку.

Што се ти че пре фик са prě-, из у зев у из ве де ни ци pri e stol, увек се пи ше 
са ě.

Као што се ви ди из гор ње та бе ле, S1 и S3, tj. у до ку мен ти ма срп ског 
ца ра, упо тре ба ě је ре ла тив но до бро очу ва на, али се де ли мич но ме ша са е, а 
има и не што при ме ра са ре флек сом iе, као у ре чи ма gni ev, vri je me и слич но. 
С дру ге стра не, у S2 је до шло до ја сне за ме не /ě/ > /ие/, по че му се раз лу чу-
ју ка рак те ри сти ке ије ка ви це, а ви де се и осо би не ика ви це са ре флек сом /и/ 
у dvi, si me и сл. Ка рак те ри стич на за ме на *ě > /ие/ у са вре ме ном до бу ви ђа се 
ис точ но од ре ке Не ре тве, у оба сти Ду бров ни ка, Хер це го ви не и Бо сне, тј. у 
про сто ру ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та (Bro zo vić, Ivić 1988: 58–59; Ивић 
1958: 155; ОЛА), а овај ге о граф ски про стор од го ва ра про сто ру с ко јим се 
по ве зу је текст S2. У ве зи са ре флек си ма *ě, ре че но је да у ча кав ским до ку мен-
ти ма кра јем 13. ве ка до ла зи до *ě > i, а у што кав ским сре ди ном 14. ве ка до-
ла зи до про ме не *ě > е, од но сно је (Po po vić 1960: 388; Bro zo vić, Ivić 1988: 9), што 
се сла же са вре ме ном тек сто ва ко је раз ма тра мо. Чи ње ни ца је да је у до ку-
мен ти ма бо сан ског ба на из ра ни јих пе ри о да (БП) *ě го то во ре гу лар но бе ле-
же но са ě. На при мер, у Ку ли но вој по ве љи у ре чи ма vusěmu̥ (dat. pl), priětelu̥, 
dověka, věru, gudě, věrovu, razvě, lětu̥, měseca, ousěčenie и др., из вор но *ě сва-
ки пут је за бе ле же но сло вом ě, а ре фелк са ци ја са iе или i се не по ја вљу је. У 
Ни но сла вље вој по ве љи, та ко ђе из сре ди не 13. ве ка, ě се бе ле жи као у člověku̥, 
lěto, godě и сл., а ије кав ска и икав ска ре флек са ци ја се не ви ђа. Сло ва не осли-
ка ва ју оба ве зно фо но ло шки си стем да тог вре ме на, али ако упо ре ди мо тек сто-
ве из Бо сне од 13. ве ка са S2 и сл., мо же мо прет по ста ви ти да се у бо сан ској 
хум ској обла сти по чет ком 14. ве ка /ě/ за ме ни ло са /ие/ (по го то во ја сно у слу-
ча ју ду гог во ка ла), те да је, иа ко се ě одр жа ло у тра ди ци ји пи са ног је зи ка, 
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вре ме ном до шло до пи са ња ко је је бли же ре ал ном из го во ру. Уз то, у S2 по ред 
dvie по сто ји dvi, а по ред si je me и si me и сл., тј. ме ша се и ре флекс из ика ви це 
*ě > /и/. Икав ска про ме на ви ди се у до бром де лу ча кав ског на реч ја, као и у 
јед ном де лу што кав ског, а се вер на по ло ви на по лу о стр ва Пе ље шац, ко је је у 
пи та њу, спа да у ча кав ску зо ну. Сто га се мо же по ми сли ти да је мо гућ уплив 
икав ских ути ца ја (или да је пи сар био ика вац), али на осно ву са мо овог до ку-
мен та не мо же се за кљу чи ти да ли по ја вљи ва ње оба об ли ка за исту реч, као 
за dvie, dvi, пред ста вља за и ста по сле ди цу икав ског (ча кав ског) ути ца ја, или 
про сто слов ну гре шку (из о ста вља ње е), или пак гре шку из о ста вља ња сло ва 
на ста лу у про це су пре пи си ва ња. 

У од но су на ову ка рак те ри сти ку S2, у S1 и S3 ма ли је број при ме ра у 
ко ји ма је *ě за бе ле же но са iе (vi e ki, gni ev итд.), већ се ра ди је *ě за др жа ва и 
бе ле жи сло вом ě. За то по сто је два мо гу ћа раз ло га. Пр ви је да је без об зи ра 
на ре ал ну гла сов ну про ме ну у срп ским тек сто ви ма S1 и S3 би ла ја ча свест 
о очу ва њу тра ди ци је пи са ног је зи ка, док је дру ги да је тво рац овог до ку мен та 
или ње гов пи сар го во рио ди ја лек том у ко јем *ě ни је да ло ре флекс /и/ већ во кал 
/е/, због че га ни је по сто јао от пор ка ко ри шће њу сло ва ě, бу ду ћи да је ма ла раз-
ли ка из ме ђу ствар ног зву ка и зву ка ко ји се за ње га ве зу је. Шта мо же мо ре ћи 
о овим прет по став ка ма? Ако по гле да мо ме сто где су ови до ку мен ти за бе ле-
же ни, ви де ће мо да је то у S1 По лог, а у S3 До бру ша. По лог се на ла зи на Ко-
со ву бли зу се вер ног де ла Ма ке до ни је и у са вре ме ном је зи ку при па да обла сти 
у ко јој оче ку је мо за ме ну *ě са е, док је, с дру ге стра не, До бру ша из S3 не што 
се вер ни је од Сре бр ни ка из S2 и, иа ко се на ла зи уну тар срп ске др жа ве, пре-
ма са вре ме ној рас по де ли при па да истом ис точ но хер це го вач ком ди ја лек ту 
као и S2, те се у S3 мо же оче ки ва ти за ме на са диф тон гом /ије/. Екав ска про-
ме на *ě > /е/ да нас је ши ро ко рас про стра ње на у се вер ном де лу Ср би је. Ја сно 
је да се ди ја ле кат ска рас про стра ње ност пре 15. ве ка и са вре ме на не мо гу 
ола ко пре кло пи ти, али раз ми шља ју ћи уоп ште но о про це су ове ди фе рен ци-
ја ци је што ка ви це, у тек сту би се, на осно ву ди ја ле кат ских кра је ва са ко ји ма 
се по ве зу је, мо гла оче ки ва ти и про ме на *ě > /е/ и про ме на *ě > /ије/. За то што 
се и у ствар ној тран скрип ци ји ја вља ју оба ре флек са, те шко је до ћи до је дин-
стве ног за кључ ка, али ипак је пре за ми сли во да је го вор ник ије ка ви це /ие/ 
(/ије/ или /је/) на ста ло од *ě бе ле жио про сто ě (или још ре ђе са i), не го што 
је мо гу ће да је го вор ник ека ви це, у ко јој до ла зи до за ме не *ě > /е/, во кал /е/ 
на мер но бе ле жио диф тон гом /ие/. Узи ма ју ћи по себ но у об зир ову претпостав-
ку, као и то да се, иа ко ма ло број но, ипак по ја вљу ју и при ме ри са тран скрип-
ци јом *ě > iе, мо же се по ми сли ти да су у S1 и S3 (од но сно у го во ру њи хо вих 
тво ра ца), као и у S2, ла тент но по сто ја ле тен ден ци је ије кав ске про ме не, али 
бу ду ћи да је и свест о вред но ва њу пи са не тра ди ци ји би ла ја ка, до шло је до 
че шће упо тре бе сло ва ě. 
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2.3. На став ци за ло ка тив му шког и сред њег ро да јед ни не
У са вре ме ном срп ском (и хр ват ском) стан дард ном је зи ку на ста вак за 

ло ка тив име ни ца му шког и сред њег ро да у јед ни ни је -u, ко ји је био на ста вак 
за ло ка тив на *u-осно ву, а из гу бљен је об лик ко ји је по ти цао од ста рог на став-
ка -ě на *о-осно ву (кла си фи ка ци ја име ни ца на *о-осно ву и *u-осно ву је сте 
пре ма: Schlam sti eg 1983: 70–85).

У ча кав ском се на реч ју си ту а ци ја по ма ло раз ли ку је, па иа ко је и у ње му, 
као и у што кав ском ра ши ре на упо тре ба на став ка -u, у јед ном де лу те ри то ри-
је ко ри сти се на ста вак -е. На при мер, Калс бек (66) по себ но на во ди на ста вак -e 
(ko lac – kolcȅ, mli ekȅ, lȅte), Хут це герс (62, 67) ука зу је на пре ви ра ње из ме ђу 
-е и -u (krȍf – krovȕ/krovȅ, dvȍr- dvorȕ/dvorȅ, dnȍ – dnȕ/dnȅ). У гра ђи Лу ке жи ћа 
(Lu ke žić 1996: 94) на ста вак за ло ка тив јед ни не је је ди но -u. У го во ру остр ва 
Си сак про на ђен је, по ред ста рог об ли ка са на став ком -i (<*ě), na Suj ci (< Su sci), 
но ви об лик са на став ком -u, na Su sku, а на остр ви ма се вер не Дал ма ци је, као 
што су Крк, Ло шињ и дру ги, ви ђа се на ста вак -i као и у дру гим обла сти ма 
икав ског из го во ра (Hamm, Hra ste, Gu be ri na 1956: 100–101). Ако по гле да мо 
вре мен ски ма ло уна зад, Тен тор (1909: 168) још бе ле жи ста ро -ĕ у gra de/gra du, 
Cre se-Cre su и сл., док се у слу ча ју умек ша ва ња или за име ни це ко је озна ча-
ва ју жи ва би ћа по себ но ко ри сти -u, ко је је ме ђу мла ђом ге не ра ци јом по ста ло 
уо би ча је ни на ста вак.

И у ве зи са кај ква ским на реч јем, Лон ча рић на во ди да је пр вен стве но у 
упо тре би на ста вак -u, док се у не ко ли ко ре ги ја ви ђа -u, -i, -е итд., што је мо жда 
од јек ста рог -ě или пак ути цај стан дард ног је зи ка (Lon ča rić 1996: 100).

Та ко се у што кав ским и су сјед ним на реч ји ма на ста вак на ста ру *о-осно-
ву из гу био, а -u на *u-осно ву се про ши рио, па се са да по ста вља пи та ње о 
то ме ка ко је то из гле да ло у пе ри о ду тек сто ва ко је ми ана ли зи ра мо. У S1, S2, 
S3 при ме ри да тих име ни ца му шког и сред њег ро да по ја вљу ју се на сле де ћи 
на чин:

S1 (na) pri e sto li (< prěstolu̥), (na) městie; na na be si (< ne bo, при па да 
*s-осно ви)

S2 (v) věcě (< věku̥)
S3 (u) mi ru (< mi ru̥).

У S1 и S3 ко ри сти се на ста вак за *о-осно ву. На став ци -і, -іе ко ји се ов де 
ви де, pri e sto li < prěstolě, městie < městě, ја сно пред ста вља ју ре флек сну про ме-
ну *ě > /ие/, /и/. Ка ко смо ра ни је при ме ти ли, ово су ка рак те рист ке ије кав ског 
или пак икав ског ре флек са, па се мо же ре ћи да ови тек сто ви чи не гра ђу ко ја 
по твр ђу је раз ми шља ње из не се но у 2.2. С дру ге стра не, у S2 са мо је дан при-
мер, mi ru, има на ста вак за *u-осно ву.
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Због ма лог бро ја при ме ра пре у зе ли смо их и из дру гих до ку ме на та из 
истог пе ри о да. Пр во, на осно ви по да та ка из БП за да ти про блем до би ја мо 
сле де ћи ре зул тат:

(na) vla da ni (< vladěnje) (3x, 1189);
(na) mi stu (1400), (na) městu (1405);
(na) ro ku (< ro ku̥) (1405), (na) eva(n)dje lju (< evan dje lje) (2x, 1405, 1420), 
(u) li stu (< li stu̥) (1400).
 
Ако из о ста ви мо na vla da ni из по ве ље Ку ли на ба на из 1189. го ди не, о ко-

јој се мо же раз ми шља ти као о ре чи из ста ро сло вен ског vladěnje, у свим оста-
лим слу ча је ви ма по ја вљу је се на ста вак -u. 

За тим смо ис пи та ли Ду ша нов за ко ник (DZ), Сте фа на Ду ша на, пот пи сни-
ка тек ста по ве ља S1 и S3. Ко ри сти ли смо при зрен ски ру ко пис ме ђу тек сто ви-
ма са ку пље ним у Пе ши кан 1997. Текст DZ је, за раз ли ку од оста лих тек сто-
ва, дуг, па је у скла ду са ти ме при ку пљен и при ли чан број при ме ра. Та бе ла 2 
ни же је њи хов пре глед. Ре зул тат при ку пље них при ме ра је ја сна ко ег зи стен-
ци ја на ста ва ка -u и -ě, па смо сто га по ку ша ли да ре чи раз вр ста мо на осно ву 
фо но ло шких ка рак те ри сти ка по след њег кон со нан та у име ни ци. У ле вој ко-
ло ни та бе ле на ла зе се фо но ло шке ка рак те ри сти ке, па сле ди по де ла на М 
(му шки род) и N (сред њи род), број при ме ра (у за гра ди је број ре чи) и на 
кра ју при мер упо тре бе за јед но са пред ло гом. Има слу ча је ва ка да се из ме ђу 
пред ло га и име ни це на ла зе дру ги еле мен ти (при де ви и сл.), али смо их ов де 
из о ста вља ли. За М и N смо по је ди нач но на во ди ли при мер са на став ком -u 
у гор њем ре ду и при мер са на став ком -ě у до њем ре ду. Сло во w ко ри сти ли 
смо уме сто из вор ног ω (ало морф /о/) у тек сту.

Та бе ла 2. На став ци за ло ка тив у Ду ша но вом за ко ни ку DZ

уснени
M.

2(2) na do mu, o ser bu
1 o popě

N. 0

усне но-зубно
M.

5(2) o po zo vou (3x), o pri sta vu (2x)
0

N.
4(3) o ou bij stvou (2x), o poběg’stvu, o em ’stvu

1 o oubjistvě

з убни
M.

8(6) na wbědu (2x), o so u du (2x), u gra du,
o ple nou, na so u dji nu, u ka to u nu

11(5)
na  soudě (3x), na vinogradě,
na zakoně, o soudě, o bloudě, 
o zakoně (2x), o sudě, o sko te

N.
2(1) o se lu, u se lu
3(2) na  selě, o selě, o brdě
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алвеоларни M.
1 o poběl’cu
1 o ponose

трил M.
6(3) o po kli sa ru, o po tvo rou, na dvo ru (3x), u dvo ru
7(3) o gu sa re (2x), o zlatarě (2x), o po tvo re (3x)

пред њо неп ча ни

M. 1 o skouběžu

N.

4(3) o silj ju [осилїю] (2x), o prěš’stvjju [прѣшьствїю], u pri kjju 
[прикїю]

14
o ži tji, o po sta vlje nji, o svr ’že nji, o bla da nji,
o wslo bo gjen ji, o our ’va nij, o ou te če nji, o is pra vlje nji, 
o wpso van ji (2x), o pro nji, o po zva nji, o pro vo gje nji, o zidanji

задњонепчани M.
6(5) o do xod ’kou, o kra iš čni ku, o me rop ’xu, o tru gu, ou za ko ni ku (2x)
8(4) na voiscě (5x), o otro ce, o měrop’se, o pot’cě

Као што се на пр ви по глед уо ча ва, пре о вла да ва -е (ало морф је -i) у име-
ни ца ма сред њег ро да са на став ком -је, а мо гло би се мо гло ре ћи и да -u до не-
кле пред ња чи код усне них-усне но зуб них, али у оста лим слу ча је ви ма на став ци 
-u и -ě се рав но прав но ко ри сте без об зи ра на фо но ло шке ка рак те ри сти ке по-
след њег су гла сни ка. У не ко ли ко ре чи се ко ри сте оба на став ка, али по ре ђе-
њем окру же ња њи хо ве упо тре бе те шко мо же мо за кљу чи ти да је реч о све сној 
ра зли ци. Опет, ни је ко ри сна ни по де ла пре ма пред ло зи ма. У DZ има из у зет но 
пу но при ме ра упо тре бе пред ло га о, што по ти че од чи ње ни це да сви члан ци 
за по чи њу из ра зом „О (то ме и то ме)...“. На и ме, упо тре бља ва се сва ку пут на по-
чет ку члан ка под истим усло ви ма, а на ста ви ци -u и -е се рав но прав но ко ри сте.

У ве зи са про ме ном на став ка ло ка ти ва јед ни не му шког и сред њег ро да 
ко ја се од ви ја ла у што кав ском на реч ју, Да ни чић ка же да је од кра ја 13. ве ка по-
сто ја ла тен ден ци ја да се упо тре ба на став ка -ě огра ни ча ва на по себ не вла сти те 
име ни це или оне ко је сна жно ба шти не тра ди ци ју кул ту ре (bo že, věče, gněvi, 
du ši, mirě, Du brov ni ci итд.), док је с дру ге стра не у исто вре ме по чео да се ши-
ри на ста вак -u, да би у 15. ве ку он по стао уо би ча јен (Да ни чић 1874: 46–49). 
Бе лић та ко ђе на во ди да су у што кав ском на реч ју до 15. ве ка по сто ја ли -ě на-
ста вак и три ко ре спон ди ра ју ћа на став ка -е, -i и -u, да би се од по сле 16. ве ка 
на ста вак -ě за др жао са мо у ар ха ич но на пи са ним тек сто ви ма (Бе лић 1931: 163). 
Сто га је при род но оче ки ва ти да се у на шим тек сто ви ма по ја вљу ју обе ва ри-
јан те, што ре флек ту је чи ње ни цу да су у то вре ме оне па ра лел но по сто ја ле.

Де таљ но ис пи ти ва ње овог пи та ња оба вио је Сван на до ку мен ти ма из 
дру ге по ло ви не 14. ве ка. Бу ду ћи да је он за гра ђу ко ри стио МS, ко ји је и на-
ма осно ва, као и да је укљу чио DZ та ко ђе, до би је ни ре зул та ти при род но су 
го то во исти (Ма да он не укљу чу је тек сто ве S1–3 ко је ми об ра ђу је мо. За DZ 
исто ко ри сти При зрен ски пре пис). У ве зи са на став ком за ло ка тив му шког 
ро да, он де ли име ни це на јед но сло жне и ви ше сло жне, и до ла зи до то га да се 
на ста вак -u у тек сто ви ма из дру ге по ло ви не 14. ве ка ме ђу јед но сло жним 



52

ре чи ма нај ви ше ја вља код (1) име ни ца ко је озна ча ва ју не жи во, (2) оних ко је 
у оп ште сло вен ском је зи ку има ле су цир кум флек сни ак це нат на ко ре ну ре чи, 
или ко је су има ле ак це нат на по след њи слог ре чи. За тим, овај на ста вак се 
на ла зи код ви ше сло жних ре чи (1) ко је се за вр ша ва ју на -kŭ (-iku̥, -ĭku̥), или 
ко је са др же де ри ва ци о ни су фикс -cu̥ и -inu̥, (2) име ни ца са пре фик си ма, (3) 
оста лих (име ни це ко је су из вор но има ле *о-осно ву) (Sva ne 1958: 35). Да кле, 
ако об је ди ни мо све ка рак те ри сти ке на ко је Сван ука зу је, до би ја мо да из бор 
на став ка -u за ви си од број них фак то ра, као што су про зо ди ја, мор фо ло шки 
об лик, па и од са ме ре чи.

Ду ги цир кум флекс ста ро сло вен ског је зи ка у што кав ском на реч ју по-
стао је ду го си ла зни ак це нат. Ме ђу ре чи ма ко је га са др же на ла зе се у на шој 
гра ђи bro du̥ ʻброд’, brěgu̥ ʻбрег’, věku̥ ʻвек’, li stu̥ ʻлист’, и у њи ма до ла зи до 
про ме не ак це на та (силазни~узлазни) као у брôд – у брó ду, брêг – у брéгу 
(бријêг – у бријéгу). Ово се сма тра остат ком из вре ме на ста ро сло вен ског је зи-
ка по ко ме на ста вак у ло ка ти ву при вла чи ак цент на се бе са прет ход ног сло га 
цир кум флек сно га ак цен та (о то ме в. Me il let 1932: 332). Осим тога, ре чи ко је 
су у ста ро сло вен ском је зи ку би ле са мо бил ном ак цен ту а ци јом (dvo ru̥ ʻдвор’, 
kr stu̥ ʻкрст’, mi ru̥ ʻмир’, stlu̥ с̒туб’, so u du̥ с̒уд’, hra mu̥ ʻхрам’) у што кав ском 
на реч ју до би ле су ак це нат на ко ре ну ре чи, али с ак це нат ском про ме ном, као 
у двôр – двó ра, суд – суда. Да кле, ре чи ма са ду гим во ка лом у овој вр сти ис ка-
зу је се исти ак це нат ски обра зац као код ре чи ма ло пре на ве де них са пра сло-
вен ски цир кум флек сним ак цен том. 

Сход но то ме, као што је већ ре че но, ако су јед но сло жне име ни це му шког 
ро да ко је су би ле има ле цир кум флек сни ак це нат на ко ре ну ре чи има ле тен-
ден ци ју да се ме ња ју пре ко *u-осно ве, он да се ме ђу тим ре чи ма на ста вак -u 
за ло ка тив учвр стио као је дан при лич но ви со ко фре квен тан обра зац, што је 
мо гло има ти за по сле ди цу то да се овај на ста вак про ши ри и на јед но сло жне 
ре чи ко је су има ле ак це нат ски обра зац ти пи чан за му шки род, и још да ље 
на име ни це сред њег ро да. 

Као што се мо же за кљу чи ти, и на осно ву раз ли чи тих усло ва ко је на во ди 
Сван и у слу ча ју ви ше сло жних ре чи, те шко је раз ја сни ти раз ло ге ода би ра 
са мо на осно ву про зо ди је и фо но ло шких ка рак те ри сти ка. Пре ма на шој ана-
ли зи DZ-а, ме ђу име ни ца ма из ве де ним су фик сом -stvo до ми нат но је ис по љен 
на ста вак -u. Ни је ја сно да ли ово има ве зе са ка рак те ри сти ка ма по след њег кон-
со нан та (усне но-зуб ним), али је код ре чи са од ре ђе ним фор мал ним од ли ка ма 
из из ве сног раз ло га ра ни је не го код дру гих ре чи по чео уче ста ло да се ко ри-
сти на ста вак -u, због че га се прет по ста вља да се ње го ва упо тре ба про ши ри ла 
на осно ву та кве тен ден ци је ис по ље не код јед но сло жних ре чи. 

По треб но је да обра ти мо па жњу и на ме ша ње са на став ком за да тив као 
на мо гу ћи раз лог ши ре ња на став ка -u. Да ка ко, функ ци ја ова два па де жа је 
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из вор но раз ли чи та, и исто риј ски се на став ци да ти ва и ло ка ти ва раз ли ку ју. 
Ме ђу тим у са вре ме ном срп ском је зи ку код име ни ца му шког, сред њег и жен-
ског ро да, у јед ни ни као и у мно жи ни, на став ци за да тив и за ло ка тив (у мно-
жи ни још и ин стру мен тал) из јед на чу ју се. У јед ни ни да ти ва и ло ка ти ва 
пр во бит но се раз ли ко вао ак це нат, али је и та раз ли ка у са вре ме ном је зи ку 
вре ме ном по ста ја ла ма ње ја сна. На рав но, нео п ход но је ана ли зи ра ти про це-
се про ме не ко ји су до ово га до ве ли и њи хо ве узро ке, али се на чел но мо же 
ре ћи да је у што ка ви ци од дав ни на очи глед но по сто ја ла те жња да да тив и 
ло ка тив до би ју исти об лик.

Нај по год ни јим окру же њем за из јед на че ње на ста ва ка да ти ва и ло ка ти ва 
мо же се сма тра ти до пун ска по зи ци ја са пред ло гом po. У ста ро сло вен ском po 
ука зу је на про стор ну ши ри ну и оквир у ком се не што де ша ва, или вре мен ски 
на ʻпо сле’, а ап стракт ни је гле да но зна чи ʻу скла ду са’ и слич но. Ова ме ђу соб-
но по ве за на зна че ња пак ни су ја сно оде ље на у од но су на па де жне об ли ке, и 
уз po са про стор ним зна че њем мо гао се упо тре би ти и да тив и ло ка тив. На-
и ме, реч је о пред ло гу ко ји не пра ви очи глед ну зна чењ ску раз ли ку из ме ђу да-
ти ва и ло ка ти ва. Рек ци ја пред ло га po пре ма DZ код име ни ца му шког и сред-
њег ро да у јед ни ни тра жи на ста вак -u (za ko nu (21x), mi tu (2x), obra zu, stra hu), 
а са при де вом се ја вља са мо је дан при мер, po za ko nu cru̥kov no mu, где је упо-
тре бљен на ста вак за да тив. Ови при ме ри би се мо гли схва ти ти са зна че њем 
ʻу скла ду са’. С дру ге стра не, у при ме ри ма са об ли ци ма мно жи не, ma-
nastyrěhu̥, gradověhu̥ (4x), selěh, рек циј ска до пу на је у об ли ку ло ка ти ва, а 
не ма при ме ра са на став ком за да тив. Име ни ца жен ског ро да cru̥kva hu̥ та ко-
ђе је у об ли ку ло ка ти ва. У свим при ме ри ма са мно жи ном мо же се схва ти ти 
про стор но зна че ње, због че га би се мо гло, ако би се гле да ло са мо по то ме, 
за кљу чи ти да по сто ји зна чењ ска раз ли ка у упо тре би да ти ва и ло ка ти ва. Али 
и мо гу ће би би ло да је об лик по пут po za ko nu (cru̥kov no mu), из вор но да тив 
јед ни не, био схва ћен као ло ка тив по ана ло ги ји са об ли ком ло ка ти ва -u ко ји 
се упо тре бља вао са дру гим пред ло зи ма, као што су u и nа. У тек сто ви ма из 
да тог пе ри о да пред лог pо иде са ло ка ти вом, а по уче ста ло сти упо тре бе до-
ла зи од мах по сле u (или vu̥) и na (в. та бе ле 3–1 и 3–2). Да кле, не би би ло не-
мо гу ће да је, с јед не стра не, по сто јао обра зац за ло ка тив ни на ста вак pо + -u, 
док је, на дру гој стра ни, мо гу ће да се на ста вак -u као об лик ло ка ти ва из 
кон струк ци је nа +-u и u + -u про ши рио пр во уоп ште но на име ни це му шког 
ро да, па и на име ни це сред њег ро да ко је са њи ма, сем у но ми на ти ву и аку за-
ти ву, има ју исту па ра диг му. 

Као што је већ на ве де но, за жен ски род је об лик да ти ва и ло ка ти ва и 
за име ни це и за при де ве од ста рог до ба исти, а раз ли ка из ме ђу на ста ва ка за 
да тив -omu и за ло ка тив -omu̥ при де ва му шког и сред њег ро да очи глед но 
ни је би ла то ли ко мар ки ра на да би мо гла да се одр жи. Ко нач но је до шло до 
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ујед на ча ва ња са име ни ца ма жен ског ро да у јед ни ни, услед че га је ве ро ват но 
и де кли на ци ја име ни ца му шког и сред њег ро да у јед ни ни по ста ла си стем 
без раз ли ке из ме ђу да ти ва и ло ка ти ва.10 Ме ђу ра ни је на ве де ним бо сан ским 
спи си ма од 12. до 15. ве ка, об лик са -u на став ком је већ ис пи тан у до ку мен ти-
ма ко ји су на ста ли по сле 1400. го ди не. Исто као и у слу ча ју ре флек са *ě ко ји 
смо раз ма тра ли у 2.2, по чет ком 14. ве ка те жња за бе ле же њем ре ал ни јег је зич-
ког зву ка оја ча ла је на ра чун све сти о очу ва њу књи жев не тра ди ци је, и, као 
што то по ка зу је на ста вак -u у S2, ова про ме на се ве ро ват но де си ла већ по-
чет ком четрнаестог века. Сход но то ме, чи ње ни ца да је у до ку мен ти ма ко ји 
по ти чу од срп ског ца ра си ту а ци ја та ква да па ра лел но по сто је и на ста вак -u 
и на ста вак -ě, исто као и у слу ча ју ре флек са *ě, ко ри шће ње на став ка -ě мо же 
се схва ти ти као ја ча све сти о ста рој књи жев ној тра ди ци ји од оне о је зич кој 
ре ал но сти.

Да ље ће мо у та бе ла ма 3–1 и 3–2 пред ста ви ти фре квен ци ју упо тре бе 
пред ло га у ана ли зи ра ним до ку мен ти ма. Ра ди по ре ђе ња у та бе ле су за ча кав-
ско на реч је укљу че ни по да ци из Вин дол ског за ко на (VZ), а за сва ки текст је 
са скра ће ни цом да та и од го ва ра ју ћа го ди на, док је у ре ду ис под на ве ден уку-
пан број ре чи по тек сто ви ма. Та бе ла 3–1 пред ста вља број при ме ра са пред-
ло зи ма, што је у 3–2 при ка за но у па да ју ћем сле ду.

Та бе ла 3–1 Број при ме ра са пред ло зи ма

S1+3 S2 BP DZ VZ
[1332–34] [1333] [1189–1420] [1350] [1288]

Укупан 
број ре чи 1598 364 3697 6775 4348

u + v* 21
(v 4)

26
(v 1)

65
(v 0)

18
(v 11)

75
(v 68)

na 16 4 31 70 32
s 8 4 62 22 22

od 17 7 36 9 138
po 2 2 15 85 19
do 2 15 13 12 2

iz 2 pod 2 iz 7 o 187 pred 22
bez 1 bez 1 k 1 k 14 prez 9
k 1 k 1 o 1 iz 11 iz 8

10 Ујед на ча ва ње мно жи не да ти ва и ло ка ти ва де си ло се не што ка сни је и о ње-
ним раз ло зи ма је по треб но за себ но раз ми шља ти, али ујед на ча ва ње об ли ка да ти ва 
и ло ка ти ва у јед ни ни мо же се сма тра ти при пре мом за тај про цес. 
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Та бе ла 3–2 Пред ло зи пре ма фре квен ци ји упо тре бе (пр вих 10 ме ста)

S1+3
[1332–34]

S2
[1333]

BP
[1189–1420]

DZ
[1350]

VZ
[1288]

1 u + v u + v u + v o od
2 od do s po u + v
3 na za od na na
4 s od na za za
5 za na, s po, za s s, pred
6 do, po, iz u + v
7 po, pod do k po
8 iz do prez
9 be z, k bez, k k, o i z iz
10 od do

* У срп ском (и хр ват ском) је зи ку ста ри пред лог *v из јед на чио се са u, али у то до ба су се 
по ја вљи ва ла још оба об ли ка, и v и u. Ипак, *v се ко ри сти ло са мо са ме сним зна че њем (ло ка-
тив на упо тре ба), док се u ко ри сти ло и уз аку за тив и уз ло ка тив. При ме ри са u упо тре бље ним 
као у ру ском са ге ни ти вом и са зна че њем ʻкод’ из у зет но су рет ки. 

У до са да из не се ном смо раз ма тра ли две ка рак те ри сти ке је зи ка до ку ме-
на та по ве за них са ку по ви ном Сто на, ре флекс гла са *ě и на ста вак за ло ка тив 
јед ни не му шког и сред њег ро да. Из ана ли зи ра них је зич ких ка рак те ри сти ка 
мо гли смо да ви ди мо, с јед не стра не, же љу за очу ва њем ли те рар не тра ди ци је 
цр кве но сло вен ског је зи ка, а са дру ге стра не, ста ње кроз ко је су про ла зи ли 
што кав ска ју жно сло вен ски је зич на ску пи на у про це су те ри то ри јал ног ра сло-
ја ва ња на ди ја лек те. Крај ње ин ту и тив но (ма да се то мо же ре ћи и на осно ву 
тек сто ва по пут по ве ља), сма тра мо да бо сан ски до ку мен ти бо ље ре флек ту ју 
ре ал но ло кал но је зич ко ста ње. У по ре ђе њу са овим, у тек сто ви ма по ве за ним 
са срп ским ца ром ја сно се осе ћа ја ча те жња ка очу ва њу цр кве но сло вен ске тра-
ди ци је и фор ме. За кљу чак да се у ово ме огле да кул ту ро ло шка раз ли ка, иа ко 
се не сме ола ко до не ти, мо же би ти зна ча јан за раз ма тра ње исто ри је ма лих 
зе ма ља на цен трал ном Бал ка ну.
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