
Ј Е Д А Н  Р У К О П И С  Ч И Н А  ЈЕ Л Е О С В Е Ћ Е Н оА  и з  X III В Е К А  
—  у  М У З Е Ј У  Ј У Ж Н Е  C P BH JE.

Рукопис je нађен у цркви Св. Атанасија у Премки код Кичева ; а 
Музеју ra je даровао проф. Тома Смиљанић 1926 год. Ранија судбина његова 
није позната. Из садржине види се, да je био намењен неком манастиру, 
jep садржи примедбе, Koje се односе на манастирски живот. Тако на л. 12 б. 

налазимо :1 и τ ٥κ٥ п. WEKII 4د  Eli КЕЛигауь СИ Π.Κ. ا и. припилю. П.ЧИЕ'ІНЕ ! л\ал٠. 

и ٠УА٥Р؛ТЕ ٠у дла|л٠ ЕИЛ.. а п.ю аѴрипниі٥. Даже на л. 18/18 бналази се канон 
СВ. Врачевима: МуклЕнию датЕЛЛ. и ч٠у |д ٠тв٠р'да и свѣтилѣ I к с к к  икиста с،, 

д р  I вн٠£ ЕЛРСТИК؛. ст?ти I плаамнь Е-Ьр.ю пр. ا радиста, вѣр’і ш і  I B c k i  иіуклЕнин؛ 
иа I да^та. тѣмЖЕ.крачк|ств٥ ДШЕВНО ИЛ\٠١٠Ш/І (18 б.) стсу^ ка^ црквк. ЕЕ IIS I ЖЕ 

ПрИБ-кгЛКМЦЕ БЕПИ I КШЕ. Бг.н.сда БЕЗМЕ I ЗДЕНИКа. млита р  Еа ا г р ѣ р і  WCTaEAiHHE. 
На основу речи: стоую ва^ дрЕВЕ. ЕЕ 118 ЖЕ привѣрающ، ЕЕПИ^МЕ, Koje читамо 
у томе канону, може се закључити, да се служба вршила у цркви, посве- 
ћеној СВ.' Врачевима.

Вас. МарковиЬ зна само за једну цркву СВ. Врачев'а, и то на Брегалници 
у с. Карбинцима.г Цар Душан у својој повељи од 1348 г. потврђује из- 
међу других и ову цркву као метох манастиру Хиландару.з Али од када 
она П0СТ0ЈИ? Кад je постала хиландарски метох? Да ли je и пре тога при- 
падала манастиру? На сва та питања немамо 'одговора. Дакле немамо поуз- 
даних доказа, да je та црква постојала у доба, кад je постао наш споменик; 
али ипак није искључена могуЬност, да je наш рукопис писан баш за ту 
цркву СВ. Врачева у с. Карбинцима. Другу цркву СВ. врача указује д-р Рад.' 
Грујић у с. Поточанима у Пологу (Гласник с. н. д. XII, 53).

Од корица книге сачувала се само задња даска. Дрвена je, 1,10-1,20 
cm. дебела, иструла од времена, ' прогризена од црви. Са спољашње стране и 
по ивици обојена je затворено-кестетастом бојом. с тога се' може мислити, 
да није ни била превучена кожом. Полеђина je била од затворено-кестењасте 
коже, од Koje су се-сачували само незнатни остаци. На горњем делу корица 
о стало je парче кожне врпце од копче.

Рукопис je писан на пергаменту жуте боје, доста дебелом, са више 
већих и мањих рупа, Koje су постојале joui пре писања текста. Сваки лист 
обојен je по ивици затворено-кестењастом бојом. Књига има 72 листа. Први 
je испрљан, поцепан и раздеран на два дела. Листу 25 фали Д0ЊИ угао, 
О стали су доста добро очувани. Лист je велик 16,8 X  11,2 cm.

У споменику дају се разликовати два дела. 1 2 3

1 Курзивом се штампају слова, Koja су у оршиналу писана цинобаром.
2 Православно монаштво и манастири у средњовековној Србији, 115.
3 Safaiik, Pamâtky, 101— 102: Новаковик, Зак. Спом.) 421— 422.
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Листови од 1 до 48, писани су кестењастим мастилом, имају на свакоЈ 
страни 18, ређе 19 реда; само на л. 15 и л. 25 б. налазимо по 20 реди. 
Внсина текста je 10,5—11,3 cm., а ширина 6,5 -6 ,7  cm. Сваки ред садржи 
17— 18 слова, 3 т т .  високих. ^лова, као II, и, п, имају од прилике 2,5—3 т т .  
ширине, међутим ш, ш, стижу 4, а м чак и 5 т т .  ширине.

Листови пак од 49 до 72 писани су мастилом нетто затвореније боје, 
имају на страни увек 17 и само покаткад 18 реда. Висина текста je 11,3— 11,6 cm., 
а ширина 7— 7,3 cm. Bpoj слова у реду није свуда исти: на неким страни- 
цама има 16—17 слова, на другим пак само 14— 15. Слова су 3 т т .  висока, 
дакле имају исту висину, као и слова у првоме делу, али на око изгледају 
шира од ЊИХ, и ако се то не да утврдити обичним сантиметром. и  размак 
између појединих слова на мнотим страницама je већи, но у првоме делу.

Цинобар, прљавоцрвене боје, употребљује се доста често. Увек се на- 
лази у примедбама и упуствима за вршете службе. Нэиме се обично пишу 
и почетна слова сваког оделжа.

Почетна слова на лл. 146—386 пишу се обичним мастилом, али од- 
ликују се од осталих слова величиной, формой и различитим украсима у 
облику тачке (уп. п на л. 166), цртице (уп. Е на л. 206), закачке (уп. л 
на л. 286, д на л. 366), колутића (уп. к на л. 146), препасача (уп. 1, и 
на л. 336), крстића (уп. \\ на л. 316). На лл. 1— 14а почетна слова имају 
најједноставнији облик, одликујући се од обичних слова само цкнобаром и 
величиной, али почитуви од л. 396, па до краја књиге, добијају компли- 
кованију форму. Она понекад претстављају комбинацију цинобара, мастила 
и белих простора пергамента, а састављена су од стубића, колутића, пан- 
тљика и витица.

Књига нема ни орнамената ни записа.
Рукопис садржи чин јелеосвећења н.ад болесним монахом, без почетка и 

краја. Почиње са речима: (и) сидѣ д (ع ст)Еорнтк dd с(к)БкК0١٠пи. 3. Йо асы I  плЕТк 
ПШЕНИДЕ. (в)к ΚΛ8 I Д0.С0ЛИ. (и) ПОСТЛЕНТк Бк ا Елюдѣ кадило. поло ! ЖИТк оужиЖкДк. 

3. пл|личидк, 3. ЙЛЛИ ЖЕ мл|(з)лти СЕ. (β)ί.Γ،؟)τρ. (lajlw. ДНЕI (й ГфтрЕ. (г/л.
д. (й )о .(0 б)чЕ Е€СЛ١к слокеснлго|т К стлдл. и к тебѢ I привѣглю. пастырю I довромоу.4 
Прекида се на речима стихире, Koja се пева, док трећи non помазује болес- 
ника: Гы прѣдктатЕЛкнида. I н иокрокк мои ДБО. 0؛  I пканитС и о؛ ткркЖДЕ|ниТе. 
ідитк ткркДк. и I иастакнида и п0М01Дк|нида. и ѵѵ кѣдк ИзЕа,БЛЕни؛е. 1؛ рлздрѣ- 

ШЕI нИкз пр^ч؛ аИ. лютыу.к I нлплстеИ. и СПСЕИИИ I пристаиищЕ. и і^дѢ іде I иит и п.м.ідк. 
и ВЕЛИ I КОМ؛ юроужинз. и ^падЕ...

Дакле, рукопис садржи готово цео чин. Taj чин јако се разликује од 
онога, К0ЈИ се налази у данаиньем великом требнику. Разлика не П0СТ0ЈИ 
само у тексту молитава, стихира, канона, него чак и од јеванђеља само су два 
истоветна са садашњим Ч-ИН0М. Осим тога његове радње, молитве и песме распо- 
ређене су међу обичним манастирским службама, испреплетајући се са тима.

Ево главних делова тог чина :
На вечерњи налазимо нарочите стихире после тропара дану (л. 1—26) 

и после прокимна (л. 26—46), тропар после нынѣ $П81ДЛЕШИ (л. 46—56), 
молбу за болесника на јектенији (л. 56) и канон на. етимону (л. 56— 126), 
за К0ЈИМ се чита отпуст. Затим се служи агрипнија : гг ПОЧИБ'ШЕ I млло. 
оудлрЕТк 0؛  мл|ло еило. й пою ГрипниЮ I зл еощегл (sic! л. 126). АгрипниЈа 

заузима лл. 126— 306 ктиге. Посленовог отпуста налази сенаређете: #π οτο I 

(ч)тЕникз стго плнктлЕИ I монл. или врлмл ЧТЕНИ̂  (л. 306); а затим имамо

4 Слова, поставлена у загради, избледела су или уништена, те се не могу прочитати.
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(л. 306-386) и ка литургији: /1١٠ргиіо. к. إء١ . Ц С К Б Р Д ІК Ь Ш Ш К .й.кь .ء،. 3 

Д Д Д ،Т к  И |м к .  по (г) йр«сф٠уры. и при I Ч؛ст ؛٠  Ддиноу по ѴѴЕкІЧ،т ا и  др١٠. 6 .ةآا
1٠ ж ٥ с т т э

і τρ،ΤΗ. да Н،Г0 ا ж .сау и П0ЧП.У. ^ургню (л. 386-726) ؛
Главни део чина јелеосвекеша извршује се за време литургије. Ближе 

проучавање с те стране овог споменика остављам стручшацима теолозима. 
Овде hy навести редом само апостоле и јеванђеља: Јак. 5. 10-16, Рим. 15. 1-7, 
Кор. 12.27-31, 13, 1-8, Рим. 8. 14-21, Гал. 2. 16-20, Кол. 3. 12-16, Еф. 6. 10-17, 
ев. Jo b . 5. 1-15, Лук. 19. 1-10, Мат. 10, 1, 5-8, Мар. 6. 7-13, Job . 14. 27-31, 
Лук. 7. 36-50, Мат. 6. 14-21. ДодаЬу, да се и све молитве, 0СИ٩ је؛ не, раз- 
ликују од оних у данашњем чину и да свештеник не помазује јелејем само 

болесника, него и.начн،та мазати Б٠л؛!щаго ·:· вск тркоующи (л. 686).

Рукопис споменика je српски устав из Kpaja XIII В. у погледу облика 
слова, између два поменута дела књиге, разлике готово нема.

а СТ0ЈИ право, не излази из реда и има ускупетљ у, Koja се почиње 
каткад код самог врха вертикалне црте, али обично мало ниже, а спушта 
се увек до саме линије. .Оно највише личи на а у Беседама пресвитера Кон- 
стантина из 1286 г., само je нешто шире од њега.5

Е има праву вертикалну црту, праву протегнуту горшу црту, Koja се 
обично завршава дебелом тачком; петља има различиту величину, али обично 
je мала и ниска, понекад сва превучена мастилом. Слично Е налазимо у
в. ише споменика'друге половине XIII В.: у Сврлишким одломцима из 1273
г. , у Шестодневу из 1263 г. и опет у Беседама из 1286 г.

Код в горња je пет.ља мала, угласта, често превучена мастилом, увек 
додирује вертикалну црту. Доња петља много je већа и приличн'о округла. 
Слично В имамо у Шест. 1263 г.

г има вертикалну црту дебелу и праву, горшу пак врло танку и обично 
кратку ; са слободноі- гьеног Kpaja спушта се дебела тачка. Такво г налазимо 
у Вукановом. Јеванђељу. Имамо слично г и у  Јеванђе.љу Гилфердинга Бр. 1 
из 1284 г., (али код шега тачка je нешто маша), у Номоканону архиепископа 
Георгија 1305 године.0

д je уско ; лева му je страна готово исто тако дебела, као и десна ; но- 
жице су праве, кратке, потпуно Једнаке, смештене испод самога слова, уп. 
Бес. 1286 г. и Номоканон 1305 Γ.7

 у ؛ врло je уско, покаткад са нешто ужим горшим делом, налик на ؛
Шест. 1263 год.

ж има главицу само, кад се употребљава као велико слово. Иначе горшег 
дела готово нема: средша црта готово не ирелази у горшу половину, слова, 
а од побочних заостају само танке и кратке цртице, као у Јев. 1284 г., Бес. 
1286 г., ГригоровиЬевом Апостолу 1277 Γ .8  

. Слово зело има облик S,
Имамо две врсте 3. У првоме делу кшиге глава код 3 пропорционална 

je са Д0ЊИМ делом слова, а репиЬ се стрмо спушта доле готово у правој 
линији. Овај тип je најближи слову 3 у Бес. 1286 г., али обично има нешто 
ширу основу.؛' У другом пак делу кшиге поред овог типа имамо и други. 
Код шега je глава много маша од основе ؛ репий дуго иде водоравно по

S Лавровъ, Палеографическое обозрѣніе кирилловскаго письма. -  Кад се позивам ниже 
на какав рукопис, не наводеЬи о гьему ближих података, шаљем читаоца овом делу.

b Лавровъ, Альбомъ снимковъ съ югославянскихъ рукописей болгарскаго и сербскаго 
письма, слика бр. 50.

7 Ib.
8 lb. слика бр. 49.
,Палеогр. обозр., слика бр. 221 ج
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линији, па затим доста благо се заокружује и OKpehe у лево; водоравни део 
обично се украшава тачком или цртицом. Ово 3 донекле je налик на 3 у 
Ј Гилфердинговом, бр. 3, XIII века, али код овога водоравни део
репиЬа je краћи, а облина округлија.

Код и средња црта лежи скоро увек по средини слова ; обично иде са- 
свим водоравно, понекад се благо пеше на десно и чешЬе се украшава 
тачком. Најближе му je и у Бес. 1286 г.) само оно нема тачке.

I такође покаткад добија као украс по средини малу цртицу.
к састоји од два дела, Koja нису међусобно везана. Десни део пред- 

ставља линију, нешто искривљену, али врло мало и то на самом врху, и за- 
вршује се малом .тачком, уп. Бес. 1286 Γ.10 и Јев. 1284 г.

،١ je уско; његове ноге подједнако су дебеле и разилазе се од самог 
врха слова. Оно je истоветно са л ужег типа у Бес. 1286 г.

Код лл петља je врло широка, благо се заокружује те спушта на 
саму линију, али никад неиисподње. Слово je врло широко, имајући каткад 
до 5 т т .  ширине. Такво м можемонаКи у Шест. 1263 г., уп. и Апостол 1277 г .. ؛

Средша црта код н спушта се од самога врха леве црте ка средини 
десне или мало ниже, али врло ретко више. Најближе je н у Сврлиш. 1279 г.

٠ je врл.0 уско, те с тога чешЬе бива превучено мастилом ; доши део 
je нешто шири и има угласту форму, уп. Бес. 1286 г. Врло ретко, и то С؟М0 
на почетку речи, налазимо округло ٠, понекад чак и са тачком унутра: оксиу؛، 
(л. 4 б); уп. Шестоднев. 1263 Γ.12

п je квадратно ; горша црта je танка и може се украшавати одозго 
тачком, те тада слово потсеЬа на обрнуто уп. јеванђелске листићи Радина, 
који ипак немају тачке.3ا

р има главу заоштрену и угдасту, репиК je прав, дебео, туп на доіьем 
Kpajy и понекад доста дугачак. Слично р нашао сам само у Вук. Јев. 4 и у 
Апос'голу 1277 Γ.Ι5

с je сасвим уско, истог типа са ؛, уп. Јев. 1284. г.
T je налик на штампано слово. Горша црта je танка, а са обадва шена 

краја симетрично се спуштају две дебеле тачке. Слично т  обично je у спо- 
меницама.хш В., али најсличније. нашем je оно из Вук. Јев.16

Први део код оу има све особине обичнога ٥ ;  код ١٠ дужа црта има 
исту дебљину као и Kpaha, на горшем делу носи дебелу тачку, спушта се 
право или са малим наклоном у лево, а завршује се тупим крајем. Најближе 
je Сврлиш. 1279. г. и Зев. од 1284. г.

На крају реда сретамо и S, чији Д0ЊИ део претставља троугао, а посве 
симетричне и дебеле црте горњег дела високо се уздижу изнад реда. Мало 

чешЬе у истом положају налазимо ١٠ с малим округлим ٠ изнад ١٠. Једном 

имамо и ٠١٠, у којем je V написано изнад ٠ : 4ΛΚ.Λ. БИН؛ л. 47/47 б.
ф има разне облике, Koje можемо видети чак на ИСТ0Ј страници. Код 

једног типа налазимо елипсис непра'вилне форме, К0ЈИ сече по средини де- 
бела црта са тупим крајевима؛ горши део само се мало истиче изнад реда. 
међутим Д0ЊИ се спушта доста далеко. По средини елипсис je украшен 
цртицом. Код другог типа елипсис замењује нека искривлена линија налик 
на развучено w, Koja се по средини сече цртом, потпуно сличном са истом 
код ф првог типа. Донекле слично ф нашао сам у Бес. 1286 г., само je ту 
репић окренут у лево.

10 Ib., сл. бр. 222. шести ред доле.
11 Альбомъ, слика бр. 49.
12 Jb.. слика бр. 48
13 Ib., слика бр. 51.
14 Палеогр. обозр.. слика бр. 177, пети и последаи ред,
15 Альбомъ, слика бр. -49.
16 Палеогр. обозр., слике бр. 176, 177.
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Код X обадве црте су дебеле и спуштају се испод линије. Она, Koja 
иде у десно, краћа je, нешто накрива и CBpiuyje ce тупим крајевима; друга

пак има на горњем делу тачку, а Д0ЊИ њен Kpaj нешто je тањи и спушта 
се каткад чак до доњег реда. Најсличније имамо у Бес. 1286. г.

w није развучено, заузима цео ред; његов Д0ЊИ део je спљоснут 0 
линију те добија нешто угласти облик, уп. w у Бес. 1286 г.
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Врло je карактеристично ц. hberoB горни део je квадратан, репић прет- 
ставља наставак десне црте, имајући исту дебљину, исти правац, чак и исту 
дужину, и свршава се тупим крајем. Ова десна црта може имати разли- 
чит положај. Она се час спушта право доле, час се отклања у-десно или у 
лево. На основи слова може стајати као украс тачка. Слично ц имамо у Бес. 
1286 г. 17 и у многим споменицима XIV В.

Споменик зна за три врсте ч. Цинобарно ч (л. 31) има чашицу. Она je 
велика, угласта, има једнаке стране, лежи у реду, а њена ножица je дугачьа 
и спушта се испод линије. Слично ч нашао сам једино у Вук. Јев.,1؟ али 
овде се ножица не спушта испод линије. Код другога типа ч вертикална 
црта покаткад стоји потпуно усправљена, али чешће je нешто наклоњена у 
десно; у іьеном горшемделу слеве стране додаЈе се мала цртица, те се слово 
завршује рачвицом или закачком, KOja му придаје форму штампанога ч. 
Такав тип ч обичан je у српским рукописима из краја XIII и прве половине 
XIV века; уп. код Лаврова Апостол 1277 г., Номоканон 1305 г., листиЬе Ра- 
дина, Животе српских све'гаца XIV В. и др.19 Код треЬега типа ч, К 0ЈИ нала- 
зимо покаткад само у првоме делу кшиге, горњи крај слоца се расцепљује, 
стварајући рачвице са врло малим удубљешем. Слично ч имамо у Шестодневу 
1263 Γ.20 и у Бес. 1286 г.'ا

Код ш све три црте су исте висине и дебљине, све су праве и стоје на 
једнаком размаку једна од друге; дошз црта je тања од осталих, уп. Шест. 
1263 г., Бес. 1286 г. и др.

щ je уопште налик на ш; репић претставља настав.ак средше црте, 
истога je правца и исте дебљине, а завршује се тупим крајем; основна црта 
покаткад je украшена са две тачке, уп. Сврлиш. 1279 г., Номоканон 1305 Γ.22 
и Животе XIV В.

'К и Ί١ι у споменику не постоје.
к има потпуно праву вертикалну црту, а петљу малу, ниску и широку. 

Код hl су обадва дела слова одвојена; десна црта често се украшава по 
средини цртицом, уп. Сврлиш. 1279 г. и Номоканон 1305 Γ.23

ѣ  има правилан и леп облик, налик на штампано слово. Нешто се 
уздиже изнад реда; шегова рамена имају на крају две симетричне тачке. 
Петља мала, ниска и широка, као и код h. Најсличније ѣ  налазимо у Апо- 
столу' 1277 Γ.,24 а такође у Шест. 1263 г. и Бес. 1286 г., само што je ту петља 
нешто виша и ужа. На измаку реда, и ако врло ретко, имамо дугачко уско 
і ,  Koje се високо уздиже изнад реда : ст٠к|л١л л. 61 б, πρ-кіжд، 706.

Код и, ю, к؛ ..десни део слова пише се, као обично ٥, ٠, ؛ : средња црта 
код га лежи у' горшем делу слова, упирући се у петљу а; код № она' 
саставља једну целину са језиком слова ، и обично лежи тачно по средини 
слова или се спушта мало ниже; код 1٠ шен положај се меша, али обично 
она се налази тачно по средини слова и лежи потпуно водоравно, га обично, 
а I. понекад има на средшо) црти тачку.

t  има различну форму, али увек je састављено само из правих линија. 
Обично цео горши део слова лежи у реду, а дебела и тупа средша црта 
далеко се спушта испод реда (уп. лл. 13, 31 б, 39, 47 б, 63, 63 б, 64, 66 б, 68). 
Она час пролази тачно кроз средину слова, час сече шегову десну страну. 
Код другога типа \| г мала главица лежи у горшем делу реда, а репий маши 
но код првога типа, лежи у реду и само се нешто спушта испод шега (лл. 416,45), 
уп. Шест. 1263 г.:ج

17 Jb., сл. бр. 224.
IS Ib.) сл. бр. 171.
19 Альбомъ, слике бр. 49, 50, 51; Палеогр. обозр, слика бр. 249: уп. Карскій, Очеркъ 

славянской кирилловской палеографии, изд. 1901 г ,  стр. 208.
10Альбомъ, слика бр. 48.

21 Палеогр. обозр., с'лика бр. 219.
22 Альбом'ь, слика бр. 30.
23 Ib.
24 Jb., слика бр. 49.
25 Ib., сл. бр. 185.



17jfioak pÿKoûüc Чина јеЛеос&ећеља из х ш  века آ د ل -  MÿSejy ل آ ل ا ء  србије

Код Ѳ кружић ce 'пише као обично ،١ ; водоравна црта сече га ГОТОЕО 
код самога врха и са обадве стране има две симетричне тачке, као т  и ·fc, 
уп. Јев. 1284 г.

Како се пише ١٢, рекли смо под словом ٩ .
Везана слова врло су ретка и спадају у најобичније типове. То су ٥ и ٢ 

(κ٥ν лл. 14, 14 б, 15 и др., злу л. 12 б, рлук ؛ ءء  л. 12 б, рауи с؛ л. 36 б и др.), 
л и у (л^ лл. 31 б, 45 6), лл и р (ιλλκ л. 44 б и др.), р и "fe написано у форми 
крстиЬа изнад р (прст.16 л. 14, І'ррвк л. 13, вьзрвк л. 46), и W.

Титло се пише као танка црта, дугачка од прилике као два, ретко као 
три слова. Обично она има једну тачку по средини, али врло често и две 
или три тачке. Најређи Je облик са једном тачком на десноме крају. Кад се 
слово изнесе изнад реда) може остати и без титла (најчешће лл, д, т), али 
обично има одозго танку црту, сасвим праву или мало извијену. Она.може 
имати Једну, две и три тачке, као и свако титло, али више пута нема ниједне.

На месту изостављенога к или ء обично се стави изнад реда пајерак
Кад самогласник почиње слог, обично има изнад себе spiritus lenis’, 

spiritus asper ', покаткад две тачке ", врло ретко једну тачку Исто видимо 
и код ia, te и 10 у почетку речи и после самогласника.

прелазимо на употребу појединих слова.
Слово I пише се готово увек без тачке, као и у Мирос. Јев., али 

употребљава се много ређе но у гьему. Пише се систематски у формули 

ΙΛΛΚ (л. 446 и др.), готово систематски у имену Исус (ICK л. 46 и др., али и 
؟ICC؛  л. 46 и др.), само понекад на почетку неких других речи: ІЗБ،ШИ л. 336, 

ط ء ا ا ااا٠ف  л. 35, ا ا ا١ع  л. 67, Iпо л. 61, т ٠١،ти л. 386 и др. Много ређе нала- 
зимо I на Kpajy реда: кпд'і|тк л. 46, ллі|н٠ути л. 46 и сасвим изузетно у сре- 
дини реда после сугласника: КІѲ،ЗДЛ л. 426.

W се употребљава μηογ'ο ређе, него у Мирос. Јев. Оно се пише само 
на почетку речи, а у средини речи после самогласника: ѵѵцѣщоіиіе л. 46, 

ѵѵл، л. 20, «лкллн’наго л. 21, №БЛ٠кч، ءء л 216, ^БИЛкньпе, u t ,  ѵѵдрь. л. 27, ѵ ѵ д ш  

л. 276, и др., Hvvdita л. 68, ишкилла л. 676, ؛шаникига л. 68, طاا١س ،  л. 86, 
фаригкѵѵБіі л. 536 и др. Једном имамо о с тачком унутра: ΘΒοπχκ л. 46, Једном 
широко О : О сиук л. 60. Предлог отъ и почетна група от доследно се пишу 
као іѵ. Зато после сугласника W никад се не пиш،; Једини изузетак чини 
прилежна/ л. 86. Дакле уНотребом W и о наш споменик јако се разликује од 
Мирос. Јеванђеља.

Засебан случај имамо код цинобарних и великих слова. Ту важи правило, 
да се почетно о пише као велико о, а предлог ٥п  и почетно от к 0 ؛  На
18 правилних случајева са О: Овразоу л. 12, окркстк л. 61, ٥КТ،НИ№ л. 386, 
Оллыи л. 27, Оллыи л. 7гб, ٠ лл. 13 (8), 136, о  лл. 136, 146,- 17(2) имамо 
само три са w: W П.БИ л. 236, Ачилла л. 106, №дѣ^с؛ л. 9, а на 24 случаЈа 
са правилним W: ® лл. 31', 3586 ,556 ,536 ,516 ,486 ,456 ,426 ,416 ,6ذ , wncy 

лл. 126, 306, ννπ4؛Λ؛> л. 63, wn-fe лл. 63 (5), 636 (4), wcroyntm л. 63 само Један 
пример ca w: ة4ء  л. 686 и Један са 0 ة4ء :  л. 666.26 Велика слова, а нарочито 
цинобарна, тачније чувају особине оригинала. Она су одвоЈена од осталога 
текста и местом, где се пишу и формом и величиной и боЈом, те С' тога

26 Овамо односим и случајеве : ٠ Η3Ε۵ΒΗΤΗ л. 296, 0 ГЖ€Н٥ л. 27, оцл л. 656. где W има на- 
рочити облик: слово je саставлЈено од два испреплетена правоугаоника, једног вертикалнога и 
једног водоравнога.

2
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више падају у очи преписивачу и врше јачу сугестију на чуло вида, његову 
вољу и покрете руке. Осимтога преписивач je више пута преписивао — тач- 
није да речемо, пресликавао — та слова засебно од осталога текста, можда чак 
и не читајуки га, а тиме се утица} оригинала на шега још појачавао. с тога 
можемо тврдити, да je преписивач Чина обично употребл,авао на почетку 
речи W, међутим први ориги^ал његова дела имао je у овом положају о, 
изузевши можда само групу IV.

За разлику од Мир. Јев. наш спом؟ник никад не употребљава за са- 
могласник у зна، ؛ ١٠ . Само двапут нашао сам ١٠ без првог дела, и 'ГО у ли- 

гатури: л ул л . 316. 456. Обично у свима положајима налазимо само ٠١٠, 
али на крају реда може се наки и 8,  ٠  и ١٠:  стр8 I  Π . Ι  л. 386, ч д к ٠ л ٥  I  кин؛ 

(Г (Г Г
л. 47/47.6. г١٠ л. 24, соугу I  БД л. 27 и др. Изузетка готово нема : Sn л. 376,

Т о  Ί)  ж ?  Т о
нллзш,، л. 29, 3.Κ8 л. 366, дру л. 386, н му л. 416, слу л. 386, засту л. 

526, йзг.нкуу л. 516. Уз то у о^а прва случаја S, како изгледа преправ- 

љено je из ٠ ,  а сви примери са ١, осим последњега, налазе се у упуствима 
за вршење обреда, где .се поготову свака друга реч CKpahyje.

За означавање сугласничке групе шт искључиво се употребљује слово 
.чак и у случају, као икщо л. 56 (اال

Употребљавањем ا،ا и  Hi Чин се јако разликује од прве руке Мир. Јев.١ 
али зато се слаже са правописом Глигорија. Слово га се пише и на почетку 
речи и у њеној средини иза самогл؛ сника. Има само две врсте изуз۶така. 
Једни се налазе на крају реда: вжик л. 50, вжик л. 126, п р .т ш н и к  л. 3, 
пркслдкндк л. 8, пркЧтдк л 6, сик л. 566, к к .  л. 576, други напротив у 
почетним реликим и циноба. ским с۶овима. у последњем случају никако се 
не пише га, него увек само к : к к и л. 6, I ،ء  .  лл. 56, 136, 146, 386, 
39, 41, 71, к к .  лл. 22, 236, 24, 30, 34. Једини изузетак чини гаж، л. 39. 
Засебно СТ0ЈИ облик H،rakß،  ١HJ л. 606, где je преписивач прво написао по؛
свом изговору га, па затим, опазивши своју погрешку, преписао je из ори- 
гинала и к. .ББзл١٠уіц،нП л. 43 je погрешка, Koja je постала због случајног 
изостављања н. к  великих и цинобарских слов.а свакако je узето из првог 
оригинала Чина. Али ■к у облику ншкклен. л. 606. и на крају реда по- 
казује, да je тај оригинал писао к  и у средини текста. Преписивач сачувао. 
га je на Kpajy реда, пошто заузима маше места од га.

н. и ؛ употребљују се потпуно доследно: ге на почетку речи и у сре- 
дини после самогласника, ، иза сугласника. Изузетака није МНОГО; ، место 
налазимо само у великим и цинобарским словима : ©3،ρο л 37, ج дни، л. 71, 
(ІДИН.У л. 386, ерки лл. 626, 686, само једном видимо ، у средини текста, 
сты، л. 39. Ово ؛ свакако je доспело у рукопис из оригинала. Али и у овом 
положају имамо претежно Η5 : Н5؛ Н5 лл. 42 6, 45 6 , 51, 53 6, 58 6, гели؛ л. 

48 6, гёѵглиге л. 55 6, йдинк л. 21, шдинь л. 41 6. Аинл л. 8, А и н ٠ч؛дін 
л. 64, л. 12 6. Још ређе видимо № иза сугласника: Чцклгениге л. 3 6. 
НДШ№І л. 246/25, итерьеи л. 61, п٠л٠жн؛тк л. 61. Уз то последша три при- 
мера имају Η٠, поправлено из и.

٣ пише се у грчким речима: н؛ѵгд л. 29, јеванђеље ( ів у л і л. 55 и др.), 
алилуја (аду лл. 426, 51 и др.), литургија (лѵт٠١٠ргию л. 66, лѵргию л. 386 
и др.)> КѴІЕДЛЬ، л. 48, кѵрд л. 68. Реч миро има обично ѵ; ллѵр.і лл. 56, 
57, али и и: І р ٥ л. 55 6. 'С друге стране и у речи ллнръ једном налазамо 
ѵ: лигр ( =  ддир.і) л. 24.
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Дакле и Чин полази, као и Мир. Јев., од неког споменика, који ниіе 
знао за јотована слова لءا и №, употребљавајуИи место ЊИХ ■ь и Сем тога 
није ни знао ни W, изузевши можда лигатуру (ا'.

Као и остали српски богослужбени споменици из средњега века, и овај 
Чин води своје порекло од .оригинала, чији текст није био српски. Само 
}езиктог далеког оригинала није био, као обично у  сличним случајевима.
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тако звани „средшо-бугарски", него чисти старословенски. Дакле имамо 
исти случај, као и са Миросављевим Јеванђељем. Шта више, тај старосло- 
венски оригинал Чина био je македонског порекла. Свакако тај старосло- 
венски оригинал HHje лежао непосредно пред преписивачем нашег рукописа, 
али по cBoj прилици није био његов сувише далеки предак, пошто се његове 
особине још доста јасно назиру у тексту последње руке.

Да подлога Чина није „средшо-бугарска" види се из тога, што рукопи؛  
не зна бркања л и А. Имамо само два изузетка : Б-кск тлю г٠١٠Еит؛лмі٠ую 
л. 26 и ر sg.показаш л. 48, али они не могу оборити ову претпоставку, 
пошто се поједини случајеви такве мене налазе и у старословенским спо- 
меницима.

Из старословенске подлоге могла je доћи у рукопис и мен؛  ж и ЬУ،, 

чије трагове видим у облицима : БК HS ж، л. 186, ГРКДЫН.У л. 19, гн٠١. л. 42, 
ллноу л; 566. Два последња примера уз то се налазе у тексту Св. Писма.

Да та подлога није била источнога, бугарског порекла, него македон- 
скога, види се из тога, што je рукопис сачувао доста примера са ٠  и ، место 
старословенских 1، и к.

Неки од тих примера до душе познати су и споменицима бугарског 
порекла : ЛЮЕѴ١БИЮ лл. 6, 85, 386, 396, 70, дрк.Ек л. 86, црквк л. 526, црксвнага 
л. 206, υ,ρκ.ΒΗΚΗΒ л. 42, црков’нкне л. 60, али други могли су доспети у ру- 
копис само из македонског оригинала: ѵѵБсрдацл л. 22, 3 ,206 ج٠ء5ب .ΛΚ 
лл. 12, 316 (уз 3دذذ л. 226). Држим, да овамо спада и I. sg. сн.ллк л. 506, и 
ако се у наставку < #  може видети утицај ٠- деклинације. Ако изостав- 
љање ٥ у облику н،п؛чт«н؛н٠у л. 286 није једноставна погрешка, ту имамо 
последицу бркаша ъ  и о у македонской оригиналу. Будучи да je његов писац 
изговарао јако ■ъ као ٠, морао' je донекле изгубити критериј, где треба 
писати ١, а где ٠. Више пута писао je ٠ место јакога ١ . Зато je понекад могао 
метнути и ъ  место 0, нарочито у слогу, К0ЈИ je изгледао затвореним, као 
што имамо у овоме примеру. СрПски пак преписивач није изговарао у ве. 
Ьини случајева ни ■ъ ни к, него заменивао je обадва знака у отвореним сло- 
говима са najepKOM 5. с тога je могао метнути ؛ и место овога I  у  облику 
покорнаго с، л. 50 слово к преправљено из о, Koje се појавило као погрешка 
обичног типа под утицајем о у претходним слоговима. у  имену Прова л. 68 
слово о преправљено из к, Koje je преписивач метнуо, пошто je побркао ОБО 
име са бројем прква.

Још више има примера са ، из старословенскога к. и ту имамо слу- 
чајеве, заједничке старословенским, 'бугарским и српским рукописима: пра- 
в؛днаго л. 426, прав،дннкк л. 676 (двапут), прав،днкжк л. 3, али осим ЊИХ 

налазимо ،и из КН у N. sg. т .  придева: ЕЖИ л. 116, у Ac. sg. га. придева: 
БЖ،И л. 336 (двапут), равн л. 20, у G. pl. основа на ٤٠ и Б،законН л. 5, 
Болѣзни лл. 7, 76, дарокани л. 33, дврн л. 86, напасти лл. 26, 56, 106, 726, 
с؟ рт،и лл. 33, зз'б, дал>е ،длк из калк у I. sg. основа на ،'.٠ глад،мк л. 70, у 
I. sg. основа на сугласник: и н к  лл. 416, 456, н^ ،м к л. 42, ако ту није 
посреди утицај меке о- деклинације ср. рода, и у D. pj. основа на ؛٠.  
ккзншк л. 58, ЛЛК1СЛ،МК л. 406, стрстшк лл. 17, 72, страст،мк л. 726, напокон 
ijfK из κχ.κ у L. pl. истих ٤٠- основа : Е٠лѣзн،ук л. 16, двр،ук л. 286, ЛЮДЕГК 
л. 49, напаст،٢к л. 396, прѣпоут،ук лл. 38, 706, скршук л. 34. Осим тога налазимо 
низ примера, у којима je у отвореном слогу изостављено прасловенско ،: ا»ج٠  
лнтлѣ л. 346, БС،дѣтлю л. 11, ؛ ЗЕавнтлѣ лл. 11, 16, спсат؛лю л. 47, тв٠рнт؟лѣ 

л. 326. Држим, да њима можемо додати још ЕЛГ.ТЛЮ лл. 16, 23, 72, Блгтлѣ
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Л. 326, сптлѣ л. 376 (два пута), пошто у овим речима д уметнуто изнад 
реда и титла обично CKpahyjy само први део речи. Обликѣ слбжиТль л. 53 
СТ0ЈИ засебно. Ту имамо ؛ у затвореном слогу, а знак изнад реда тако се 
необично пише, да га можемо читати и као ؛ и као 5. држим. да je ово 
изостављање ، проузроковано мешашем ، и h у македонско.ме . оригиналу 
рукописа, као што je изостављаше о у речи n؛ns4T؛HsH٥y л. 286 проузроковано 
мешањем у ш е м у о н ъ .  N. sg. т .  ижьлл. 516, 596, н е м а к и з  негојепо ,؛
Иљинскоме из индоев. іи тај облик могао je већ постојати у старословен- 
CKoj подлози Чина. cphEphHHKh л. 56 ca h место очекиваног ، може да буде 
или погрешка обичног типа или образовање од нарочите форме корена.

Из старословенске подлоге узео je преписивач и стално употребља- 
вање hi иза г, к, у: H؛A٠F  л. 66. плкы л. 46, дуы лл. 2, 4 и др. Сам je 
он изговарао иза ЊИХ и, али врло ретко испољава ту особину свог говора, 
обично само у извесним речима: ИЗГИБЛ1ВМ л. 40, П٠ГИБ»؛МЬ лл. 5, 41, П.ГИЕН.У 
лл. 16 (двапут), 366, 37, 376, 64, ПОПЫ1ІИІ л. 49, погиЕ،лкн٠ую л. 20 
(уз hi у јеванђелЈСКОм тексту ПОГЫБЬШЛП. л. 465ل\  али и аки л. 48, ЕСЛЧКСКИМБ 

л. 16, кслчкскиу* л. 366, грѣуи л. 716, уитрсти 276 и joui у некимслу- 
чајевима. Засебну групу чине речи грчког порекла: аруистратигБ л. 40 
HUMKid л. 676, ишшикига, ЛЛ0КИІ؛ , СШЕБКИМ л. 68. Свакако грчке групе 
Υί, γι, κ ί имали мекши сугласник, него словенски г hl. Khi, yhi. Шта се дакле 
односи на употребљавање hl и и иза г, к, у, Чин je архаичнији од Мир. Јев. 
и СТ0ЈИ ближе ка својој старословенској подлози.

Иза осталих сугласника hl и и доста се добро чувају. Малобројне при- 
мере мешања hl и и морамо поставити у главноме на рачун српског препи- 
сивача, и ако je појединих случајева овог мешања могло бити и у његовом 
оригиналу, hl место и нала'Зимо у речима: БЛ٠УДНЫКЕ л. 706, И؟Р٠ЕЫ Дкід؛рьі 

л. 656, идѣлыл؛і л. 60, Eh м^ты л. 466, прлк؛дііыкіі л. 3, СБЗЛДЫ л. 556, с м іж ііБ -  
ниди Chj Л. 616, N. pl. . ؛ ды л. 476 и Eh... БЛГ.СТЫНЫ л. 466, Chiahl л. 48. Два 
последња примера могу да буду и погрешке обичног Типа. НавешЬу овде и 
случајеве ca hl на месту ии: HsEpailihi ЕЖИ сти л. 546, н о щ кн ы  л. 11, сты 

кр٥ч،Е، л. 36, I p h  Chi. Што се тиче реченице: Eh тѣу іі сл،ж٥ш، ЛЛНОЖТЕ. 
Болнциук. слѣпы, уромы. соууы. члюідиук ВБЗл١٠уиі,؛нига Е.дѣ л. 43, преписи- 
вач могао je држати облике слѣпы, уромы. с.ууы за први падеж МНОЖ.27 
У томе случају имали бисмо и ту hl место и. Односно облика Ј. pl. 

ЙЛЫТ.ИІДЫ л. 366 и Ac. pl. ПРЛЗН.ЛЮЕБДЫ л. 38 йемо расправљати под словом 
д. Напротив и место hl налазим иза р : СКРИЕЛИТ، л. 596 (два пут), шта je по- 
следица бркаша тврдог и меканог р од стране преписивача или можда још у 
шеговом оригиналу, у корену СЫЛ: EhidiBM h лл. 14, 33, 4 4 6 8 6  ,1 ؛ ؟ , , EhcH... 
л. 476, пасиллти л. 51, у облицима: луклкиуь л. 14, сііДѣинии грѣуь л. 7. 
Ови примери доказују, да je преписивач изговарао hij исто тако, као и и.

Рукопис има доследно ии., nia, t  итд.: ΕΛΓ.ΤΗΙ., ЕЖИИ л. 236 и др. 

Зедини изузетак из Іі؛зрлвь|га л. 36, и то на крају реч؟. Потпуна доследност 
овог правописа показује, да je преписивач нашао Taj правопис у свом ори-

27 Свакако je нашао у оригиналу неодређени облик G. pl. сл-кіік, ΧΡ.ΛΛΙ،, С.у-Гк или можда 
joui ،Λ-fen-k, ЈСР.М-1،, с.ѵтк (уп; Зогр. Јев. и врач. јев.)> није разумео тај доста необичан облик, те 
заменио ъили K ca V.
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гиналу, па и сам je изговарао у овим случајевима », бар у књижевном го- 
вору. С тога облик Екз،и٠ѵщ؛аіа л. 43 може се сматрати пре као једноставна 
погрешка него ли као црта пишчева говора.

Рукопис има приличан број примера са ؛ на месту к  и са к  на месту 
،, али вечином они немају везе са правим мешашем ٠  и ،.

Најчешке налазимо ، место к  у речи тѣло: тшсл лл. 3.(2), 446, тш ск 
лл. 4, 186, т،л؛с؟ііаг٠ л. 54, т снкі№ лл. 36, 35, 67, т؛л؛  л،снѣи лл. 14, 496, уз؛
т кл . лл. 46(2), 24, 55, ткл .м к лл. 6, 136, 30, 46, 47, 496, 526, 606, 666, 
тклю  лл. 30, 686. У овим формама ، истиснуло к  под утицајем ، у наставку 
،с. Нарочито je занимљив случај ткл،ск л. .136, где je преписивач прво метнуо 
па после то ، врло невешто преиначио на к ,؛ . Пошто je у свим осталим 
случајевима писао ،, можемо мислити, да je тако и изговарао. Дакле к  узео 
je из свог оригинала.

Даље имамо колебање између к  и ،  у туђим речима: уп. с једне стране 
і^БрѣмскКкі Л. 426, £ ؛١ ки лл. 626, 686, meckwaa лл. 86, 266, ик.Д'кѵѵлчь، л. 44, 
،ѵлкгеллк л. 516/52, флраска лл. 556, 56, флрасквк л. 536, флраскИжк л. 556, 
ѳал،лкга л. 68, с друге, .им-роі л. 666, a f p a  л. 61, f€p،K٠ л. 126, шд/ан- л. 
436, ллакша л. 68, ٢аа٥а؛ю л. 71. То могу бити разне формације: са к /  и са 
Као и Мирос. Јев., наш споменик претпоставља форме са ѣ.

Као Мирос. Јев., он пише к  и на месту а или к у речима: ж и тка с кн а  
л. 20, (ж)аткискаг. л. 226. Ср6؟н преписива٦  нашао je у своме оригиналу 
туђе му облике са ، из к : жатеисккіма, ЖНТІКЛГ. и под утицајем аналогије 
речи из претходне групе исправно ، на к .

д д С
'Разлика у правопису између 5، л. 5 и с،?)к л. 306, идк ж، лл. 126, 39, 

51, 596(5), дон؛д кж ، л. 516 може се свести на разлику наставака д، и д к. 
Форма са ؛ по CBoj п'рилици дошла je из оригинала.

Речи дрккл، лл. 146, 27, 396,69, дрккнаг٥ л. 226, к р к щ ؛ і  л. 21, сацк лл. 
1,686, кСкркса л. 656, Е؛؛с:кркшЛ№ л. 30, к5скркшлит؛ л. 496, лш дкнкЧ кствш  
л. 646, к.ркн؛ лл. 86, 11, ис к.ркнкн، (siel) л. 266 имају старо к . Две последње 
форме треба сматрати за ербизме: уп. сх. младијенци, коријен.

Loc. pl. на HiBckjfk л̂  596 добио je наставак k jk  из ٥٠ 'основа, као у Мир. Ев.
Напротив П0р؛ч،нае л. 546 и Е؛ср،Бркнакк л. 67 имају старо ؛. Нису по- 

уздани ни примери и,؛лю؛ш к л. 76, ЦШЕЛНИІВ л. 396, WEÎIU,،; л. 18; ишщл 
лл. 436, 44 (ѵ в ،щ ، і Л.Л. 56, 566. први корен може имати ، чак и у западним 
и јужним дијалектима. ОбеЬавати yonhe je познато само са ،. Сва три ко- 
рена уобичајена су са ؛ у старим српским споменицима, почевши од Мирос. 
Зев., чак и у оним, К0ЈИ ,не бркају к  и ،. Дакле'МИ ту имамо ербизме, у 
којима појава ؛ на месту к  има своје нарочите узроке.

Сем тога имамо ؛؛форму т ،в к  л. 626, где je к  исправлено из ؛, али то 
، могло je постати чиС0؛  механички, понављањем ؛ из претходнога слога.

Остаје само једини пример : вкск тлю Γ٠١٠ΕΗΤ،ΛΚΗ٠١Ί ٠ л. 26, где поуздано 
имамо к  на месту морфолошкога ،.

Обо доказује, да je и старословенски оригинал и последњи преписивач 
Чина означавао словом к  неки засебни звук, чиме се само и може објаснити. 
правилна употреба к  у нашем рукопису. Приписивати очување к  спремности 
и марливОсти последшега преписивача немамо разлога, пошто je рукопис 
пун погрешака, учишених због. непажше, а по CBoj прилици и због недо- 
вољнога разумевања оригинала.

Засебан случај представла употреба к  после палаталних сугласника 
л, н, ٠١ у прасловенским групама Vja, у  овом положају никад не-
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мамоіа, него или ѣ, даклел-fe, нѣ, р-к, или ،١, дакле ла, на, ра. Свакако 
ai', нк, рк србин преписивач узео je из свог старословенскога оригинала, 
пошто je изговарао после сугласника глас ،ا. А пошто je код њега слово 13

означавало ja ,није нашао за згодно, да га употреби овде као знак за 
после палаталнога сугласника. с тога дошао je на мисао, да пише ла, на, 
ра, можда под утицајем примера са Р،1 месторк, Koje je нашао у своме 
оригиналу. Али и овај правопис није доста тачно одговарао изговору српског 
преписивача, зато и није могао да сасвиы истисне форме са лѣ, нк, рк,
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Најлакше je ишло са р. Пошт. je P y говору преписивача постало већ 
тврдо, OH je и стару групу ή  аизговарао као pd, а по CBoj прилици нашао 
примере са таквим ра и у оригиналу дела. с тога примери са ра трипут су 
бројнији од ових са рѣ: уп. Еоура лл. 9, 226, ВЕДварагема л. 166, ллора л. 226, 
МЕітара лл. 226, 27, претваравща л. 26, прѣтварающи л. 36, сллѣрлю л. 24, 
дра л. 35 против сашрѣнЕСВЕ л. 49, .уварѣющнуЕ л. 45, црѣ л. 8. Друкчије 
je стајало са л. Како изгледа, преписивач изговарао je л и пред тврдим са- 
могласницима као средње l,много мекше од старословенскога л. Зато у ње- 
говоме изговору стара група la много ce приближила групи لم'«, с тога при- 
мера са лѣ имамо готово толико, колико и ових са ла : уп. влгетлѣ л. 326, 
Гголитлк' л. 346, №Г٥ ЖЕ дѣлѣ л. 57, застоупитЕлѣ л. 28, Извавитлѣ лл. 11, 66, 
ицѣлѣіе 'лл. 136, 24, 65,' нцѣлѣіёшіі л. 35/356, вртитЕлѣ л. 67, млѢше л. 556, 
ік١л\ышлкк١ л. 506, спстлѣ л. 366, спситлѣ л. 376, тв٠рит؛лѣ л. 326, тлѣ л. 596 
(2) уз датЕла л. 18, застеупнтЕла л. 156, нецѣла؛« л. 66, Ксцѣлаі٥іца л. 19, 
ицѣлаке л. 156, 38, 606, 61, КсцѣлаКщаго л. 66, ИцѣліЮіца л. 666, Ицѣлаіеіц، 
л. 4, ицѣлашЕ л. 656, раздѣла^ть с؛ л. 55, сЕдѣтЕла лл. 10, 66. Али у старој 
групи: уснени самогласник са لم' +  /а пише се готово увек лѣ : уп. еАвлѢше 
л. 65, НзкаклѣИ л. 54, Извавлѣ^ л. 36, Нзвавлѣ^длЕ с؛ л. 76, Изваклѣюща лл. 
196, 22, 266, 666/67, Нсправлѣіе л. 65, игаковлѣ л. 416, наставлѣн л. 54, на- 
ставлѣ^ л. 28, и»жнвлѣі^ л. 656, (і.таплѣ^лаЕ лл. 56, 20, пр.славлѣ^мЕ лл. 
126, 346, 416, пр.славлѣ^тЕ с، л. 14, прѣставлѣти л, 48', свставлѣіо л. 53, 
٥с١٠мрЕіцБлѣіе л. 476 уз 4 примера са ла: ваплалли л. 276, п.трѣБлаі^іци л. 356, 
пр.славлаК л. 27, римлан.МЕ л. 45. Можда ОБО л било je много мекше од 
л у првој групи. Али што се тиче II, преписивач je добро разликовао 
п од ή )дакле и па од п'а.с тога je обично сачувао правопис оригинала. 

На 40 примера са Ііѣ: вишііѣаг. л. 19, БЕішііѣг. л. 3, изг.нѣуѵ л. 51, в.нѣ 
sg.л, 56, ііав.днѣЮіци СЕ л. 2, Ііііѣ л. 11 и др. (свега 27 примера) ннѣшііѣг. 

лл. 26, 56, ^гнѣ G. sg.л. 26 (2), п٠влаиѣм ٠ )ت  п.влаііѣ^іМ.) л. 61, свураіікі^м٠у 
л. 266' ؟алазимо само три примера са на: дрѣвііаг. л. 226, исплЕнаКтв л. 316, 
Ііав.днаіема л. 2.

Исти je случај и са групом s'a,Koja je постала као последица треке 
палатализација. и ту имамо и сѣ и са. први су примери дошли у рукопис 
из старословенскога оригинала и доста су малобројни : всѢке л. 49, всѣка л. 7, 
всѣв.г. л. 12, всѣв.и л. 55, всѣчЕсвага лл, 576, 656, всѣчЕсвЕіллб л. 116. Осим 
всѣчксвага, сви се они налазе у самоме почетку кшиге или у текстовима Све- 
тога писма. Исгледа, да je преписивач нашао у своме оригиналу већином ѣ 
и у почетк'у више маше следовао своме узору, али од 13 листа коначно 
прешао ка правопису са са, К0ЈИ je одговарао његовоме рођеном изговору: 
всалл. 116, 30, 326, 386, 43, 446,52, 58, 62'6, 686, всавЕ лл. 176, 24 (2), 246, 30, 

336, 606, 666, всава лл. 53, 626, всав. ЛЛ..12, 13(2), 17, 24, 246, 52, вса ؛٠ г٠ лл. 
46, 296, 356, 52, всав.^ ЛЛ, 276, 40, 466/47, 47, 54, 576 (2), ксавві^ л. 14, 
всав، л. 276, всав.и ЛЛ. 14, 496 (3), всав»у лл. 4 (2), 19, 326, 356, 49, 52, 606, 
всав٠уі٠ л. 22, всав.ю лл, 176, 606, всацѣув л. 25, ΒΕ/сав.г. лл. 136, 176, вв/сав٠١٠ 
л. 176, вса л, 216, всачЕсвиуЕ л. 366, Bca.iECBH.wE л. 16. у  прилог овоме иде и 
то, што всѢче؟веі،ие има El после В, а всачЕсвнуЕ и БсачксвимЕ имају ту веЬ 
српско и.
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На месту прасловенских r, l, као и на месту старих група r, I {  'К, к 
Γ.ΤΟΒΟ увек налазимо рь،, ль.. Овај правопис свакако СТ0ЈИ у вези ؛ а старо- 
словенским оригиналом Чина. Али имамо и неколико изузета^ : ИСПЛ'!ІЕ!ІИ№ 

л. 126, ،«ил٠ср؛д؛ л. 23, мл.ср'д.Бавши л. 40, с،«р؛ти л. 36 (2), ؛،« ٥؛ р'ди с؛ л. 41, 
а можда и у трет. л. 666 (уз обично трьст. л. 666 и др.). и  ако су неки 
од ових примера могли постојати Beh у старословенском оригиналу, ипак 
већина их припада српскоме преписиваћу и одговара његовом живом изговору.

Нзему привада и доследна употреба I. на почетку извесних речи. Не 
пи ш еон  к١ само у речи' Ь'ІІ.СТИ л. 31, где имамо увек I. и у старословенском, 
него и у речима ЫЖЕ лл. 43, 53, 536, І.трьп٥у л. 306, где у старословенском 
видимо колебање између I. и .у, а у бугарском само у: уж, утро, па чак и 
у форми петровы л. 11,28 Koja се налази уз облик . ؛ тр.Еа л. 10, прерађен из 
^τρ .ΕΛ  Оригинала.

Његово je дело и мена ٥у и ЕЬ: уп. с једне стране ОударЕТБ оу ،wart. 
ЕИЛ. л. 126, су ،«ас.лѣ л. 686, Чут.ры л. 39, Оузьдрьжаниі؛  л. 166, а с друге 

прс؛щ,٠улл٠у БЬ ТЕБЕ л. 61, БЬГЛЖДЛ№ТЬ л. 45 (уз ^углжлтн, .угоди л. 45), БЬЖЕЖЕТЬ 

л. 4 ر (уз .УЖЕЖЕ лл. 39, 40 (2), 406 (2), 41, .УЖЕЖЕ л. 396), можда БЬСН.БЛЕ- 
нига л. 59.

Свакако Србину припада и доследна замена т  и № са ٠у и 10, а л и и  
и 16: Б٠р٥у л. 7,. иллоущЕ л. 76 и др.; БІср.іО, ГЛЮЩ,،, БЫЕЛК̂ ؛ ТЬ л. 76 и др.; 
Б.ЛЕЩЕГ., ііаИд.шЕ, на ΜΕ л. 7 и др.; ТЕЖЬКЫ̂  f . л. 7, ѵѵд-кн- СЕ л. 9 и др.

Зато појава после самогласника на месту обичнога у споменику № 
слова W или ٠ мора се поставити на рачун његове старословенске подлоге: 
W koe.  л . 42, HEec'kvvEd лл. 86, 266, ніод-кѵѵлѵь л. 44, фарисѣ^вь л. 536, фл- 
pHC'fewE. л. 556.

Два самогласника покаткад се сажимају у један. Неки од тих при- 
мера по CBoj прилици били су већ у старословенском оригиналу, али већина 
их свакако припада последњему преписивачу.

Два л дају једно л: лврлмль л. 466, група ліа даје а; ижаньныи л. 21, 
ѵѵкан؛ііы л. 26, и؛кан؛ііага лл. 28, 286, ،؛ каиьнааг. л. 56, wKdii'iiar. лл. 21, 216, 
23, 276, ،Укапьнаг. л. 256, и>каи'и ٠»،٠ у л. 226, ؛ 'Кін'н٠уь١ л. 12, и؛каіі؛п٠іб л. 206. 
Група ыи сажима се у ы: уп. N. sg. т.придева ЕЛГЫ лл. 176, 626, Егаты л. 
4ьб, гр-кшііы л. 616, др٠угы л. 6خ, ^ДИІІ.ЧЕДЫ л. 64, к.т.ры  л. 566, κρ4؛π؛κκι 

лл. 15, 38, ЛЛЛТИБЫ лл. 37, 52, НЕІ-ІЫ л. 59, ІІЕТЛ.І1ІІЫ л. 96, нАкы л. 556, ^кан؛ііы 
л. 26, прьвжі лл. 39, 416, 666, сты л. 686, СИЛІІЫ л. 52, трьстаты л. 15, Оуторы 
л. 39, члчьекы л. 466, Ч.УД.ТЕ.РІІЫ л. 38, ДУ.Е'ІІЫ л. 586, ІІЕМ.ЩЬНЬІ
л. 10, пр'кЕ-кчЧікі л. 336 (2), сты л. 11, N. партиципа ииД-лкѣвы
л. 44, п. белѢбьі лл. 47, 626, п.слакы л. 666, СТБ.РИБЫ л. 39, сьшьды л. 23 и др., 
у речи БЫН.У л. 166 и др. Два и дају једно и; уп. N. придева Ε.ΛΗ
л. 536, БЕЛИ л. 296, БЫШІІИ л. 166, ТРЕТИ лл. 26, 71, основа на сред.

р.: ѵѵ Π.ΕΗ л. 236, .  п.млваііи л. 17, на сл١4ср،ііи л. 41, N. придева:
ЕЖИ л. 546, G. pl.основа на і:  Б.лѣзііи л. 526 и др. и основа ср. P. iio: 
Прѣгр-ЬШЕІІИ л. 3, Instr. pl.истих основа на БЕзакоии ،«.ими л. 16, имена

28 Овде ПО исправлено, како изгледа, из н.
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гакрилк л. 396, парила л. 76, ддиилк л. 23. Понекад се ОБО н из ни замењује 
ca KI. Примере ОВОС ы навео сам мало пре. Нарочито често имамо н из ни у 
сложеницама из предлога при и корена н(д), и،м : прид، лл. 38, 46, 466, придоу 
л. 536, шпримоутк л. 59, Кксприм-кт؛ л. 58, прими лл. 9, 16, 366, 62, 69, 
іірнмѣт، лл. 416, 586.

Понекад имамо, као и у Мирос. Јев., ؛ ажимање дваЈу самогласника, 
који припадају двема суседним речима : TB icTk из ΤΚΟΗ-: HiCTk л. 306, кура
с с с صءمءح с  с с
Iiwaiia ( :  и Hwaiia) л. 68, нимкимл HWdiikiiki ( ت ار  ииммкіікі) л. 676. Има можда 
и других случајева, али немајући при руци грчкога текста овога Чина или 
доста сличнога словенскога, морам да се задовољим овим примерима, као 
потпуно поузданима.

У извесним падежима одређене деклинације придева и партиципа го- 
тово увек имамо облике са сажимањем. Ова особина припбда свакако срп- 
скоме преписивачу, али о томе ћемо говорити у оделжу, посвећеном мор- 
фологији.

Пошто je знао ,за собом, да понекад погрешно стави једно и место два, 
преписивач. се старао, да корегира себе, али, немајући за то ослонца у своме 
изговору, падао je у погрешке противне врсте и покаткад писао два и, где 
би тр^бало само једно: 2 sg. praes.шгшлиш ин л. 646,
ЗРЕШ.ИИ л. 41, 2 sg. itnp.измии л. 12.

Joui неколико ситних црта из области вокализма.
Почетно ٥ у речима: ѵѵлкмк л. 516/52, ѵѵхт؛ник١ л. 56, νν,<τ؟ιΐΗΗϊ л. 386 

свакако je узето из старословенског оригинала. Прва реч има своје о из ла- 
тинског језика, а друга из некога грчкога дијалекта, који je мењао по- 
четно ء у о.

Форма Θ ΙΛ Ε Λ 3 ؛|  л. 68 тачно одговара грчкоме Θαλέλαίος. Форма лллкекЕи л. 
68, ако то није једноставна погрешка, постала je асимилацијом из ЛНКЛКЕИ 
можда joui у старословенском opигинaлلمز ء.

Колебање између ик- и к؛, односно ؛, на месту грчке почетне групе ،£ 
могло je такође да буде Beh у Toj старословенској подлози: уп. с једне 
стране ،рѣй лл. 626, 686, к؛р،к١ л. 126, н؛рар'уіі л. .676, Î p -̂fe л. 426, гарих'.іік 
л. 456, с друге стране иіерЕН л. 666, и к р и  л. 61, И№рл١к л. 426.

Отуда je и ٠١٠ у глаголу: вкз٠١٠пи л. 26, Ккз٠١٠пин؛тк л. 66, Екз٠١٠[іиИ،ми л. 69, 
а држим да je и у речима о١тіост،ісік  у ؛ ١١о лл. 226, 28, пр٠сф٠١٠ры л. 386, као и؛-

форми Κ.ΡΕΙΙ л. 50. с
Што се тиче случајева WІК١،ѴК١ІЦИ л. 446 и ٠١'ЧЕтЕ،١к١ л. 56, то су само 

обичне погрешке.
Најкопликованији случај претстављају полугласници. Haui споменик зна 

само к на месту прасловенских к и ١, и то без изузетака. Ово треба припи- 
сати српскоме преписивачу. Свакако он већ није изговарао слабе полуглас- 
нике и зато изоставио je к у отвореноме слогу у огромној већини случајева. 
Ово изостављање слабих полугласника отп чело je Beh у старословенском 
оригиналу и наставлено редом од свих шегових преписивача, па ипак ре- 
зултат можемо сматрати као правопис последњега преписивача. Он прет- 
ставља компромис између наслеђене традиције и жив га пишчевога изговора.

Очување к на крају речи свакако потиче из правописне традиције. у  
осталом имамо и извесни број случајева изостављања к у овом положају или 
накнаднога натписивања к изнад речи, који доказују, да преписивач није и ذ- 
говарао к у овом положа)у.

Увек се чува 1١ у наставцима -кстк- (32 примера), -кск- (21 пример). Изу- 
зетака има само под Титлом. Готово увек налазимо к у наставку -кш- из 
--кіи- и -кіи- (85 прим.) уз само неколико примера са ء или без шега; у на- 
ставцима -киикъ (9 прим.), -кііиірі (7 прим.), -кк- (9 прим.). Често видимо к у
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наставцима -Mi- (62 прим.), - ц -  (14 прим.), -kK-(5 прим.), -кч- (11 прим.), али 
имамо и велики број изузетака. и  наставци k:١١n и ТіЛ١и пишу се са

к: Б.лѢзк/іІкМИ л. 46, Д'ктЛкЛЛИ л. 206) Лк١Дк,Ѵ١И л. 526, нлпастклли л 316, стрткми 
лл. 226, 27, гркуклли л. 56. Очување слабога к у овим случајевима морамо 
опет приписати само традицији. Правописно к без подлоге у живом изго- 
вору налазимо доста често на крају реда. Имамо 31 пример, од К0ЈИХ 6 
случајева падају на предлог ЕкЗк-Ј односно ٠١'Зк, 6 на ЕЕЗк, односно к؟ск, 7 на 
ИЗк, односно НСк.

Засебан случај претстављају примери са новим полугласником у стра- 
ним речима. Наш споменик зна та؛ нови к само у гр у п и  сугласника иза 
к, (л), р, II, л١: СЕЛЕЕккига л. 68, tepap؛yk л. 676, паркда л. 96, а؛ік/слк л. 696, 
«Wditkiiki л. 676, канкдил. лл. 126, 14, п،ііікт£л؛Н،м٥н؛ л. 36, паііктЕЛЕИм.ііа л. 68, 
ііаііктлЕилл.ііа л, 306, са іікдал і л. 51, куллшлк л. 48, Али обично се к заме- 
њујесазнаком ; :؛ ؛ тарк л. 626, ^Р؛،М٠Л،ІІ؛  л. 68, ،M،؛P'٤ J л. 71, І؛ р؛гаіік л. 156, 

тар؛уа, фнр'са, а.Ідр.ііика л. 68, dii'iid л. 11, ،ىي©'ااا л. 636, КЛІІ'ДНЛ. л. 39 
(2), паи؛т،лЕнм٥ііЕ л. 186, иам؛БилиИд٥ л. 68, ءآل،دء٩ر٠اه-ا،ا  л, 68. Има примера и 

без االء03آل  л, 63, ано л. 64, аруагак л. 67, аррстратигк л. 40, лакра л. 68 и др 
Иза других сугласника никад немамо ни к ни знака тако увек у имену
к .  зма, у речи Еіѳ؛зда л. 426 и др. JacHO je, да и ту имамо само правописну 
традициЈу.

Али у  другим случајевима употреба к СТ0ЈИ у вези са изговором пре- 
писивача.

JaKO к увек се чува и у наставцима и у корену. Овде hy навести само 
примере последшега типа: Б£зл١к/здкіінка лл. 156, 186 (уп. још 9 прим. исте 
речи), ЕкЗкМк лл. 436, 686 и сродне форме (2 прим.'), Жкзлк лл. 266, 51, 
лкГкчаге л. 516, Лкстк л. 186 и сродне речи (3 прим.), ллкіікіии л. 57, л١к؛ік
л. 586, ркЕ11٠١٠итЕ л. 48, ркп؛тау٠١٠ л. 46, Ск؛  л. 56, Скіік л. 28, Тки л. 30, тыцк
л. 406, Ч кс т к  л. 626 и сродне речи (2 прим.), ЕкііікДк л. 556 и сродне речи

д д д
(5 прим), Шкп'та\'0١٠ л. 636. Овамо спадају и облици Кк/Ж0 л. 45, п г а  л. 436, ПЖЕ 
лл. 19, 636, 726, п к м .  л. 51 и једносложне речи Ик, Ск, Тк. Ту треба да на-
ведемо и речи са к испр؟д слога са сла؟им и, и ако споменик не зна за ре-
дуцирање овога и : Лкстиі؛  л. 36, ііЕЧкспі؛  л. 186, „ .؛Чкстик л. 22, Ткчи؛  л. 29, 
нашкстЕИй л. 296, иашкстЕИ№ л. 52, npHH.ikcnH№،١١k л. 60 (уп. сх. узашастје).

Али понекад и очување слабога к има ослоица у живом изговору пре- 
писивача.

Слабо к налазимо очувано у корену речи: дкЩЕрк! л. 656, звкііЕіци л. 48, 
ЕкзиЕМк л. 58, лкЕа л. 66, Лкстнп л. 64 и сродних (2 прим.), ллкглкі л. 576, 

Мкглю л. 336, лакздкі л. 59, дли؛ л. 57,29 п .т ц а в к  СЕ л. 46 (2), п .тк іц  СЕ л. 40, 
притдкллк л. 40, ПІЦ.У л. 3, скШкДк! л. 23. Ако упоредимо ове случајеве са 
садашњим речима : лав, лава, ласт, ласти, ластисати, магла, одмазда, мање, 
нечастиви, исташтати, ташта, одшастак, морамо допустити, да je и у чьима к 
узето из живога изговора. Неке од ових речи, као реч дкЩЕры, нису при- 
падале народноме, него књижевном језику тога доба. Уз п 'л ١кі лл. 58, 72 
имамо т'лгк л. 646, тллаук л. 31. и  ОБО колебање могло je постојати у жи- 
вом Језику.

Исто тако оправдано je к не само у форми aikkEk л. 55, него и 
у облику ак١ккВЕ лл. 43, 486, уп. садашње српске форме : љубав, љубави

29 Ту на месту к може се читати и знак '.
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С тога се може мислити, да ce ί١ у XIII веку изговарало и у аналогном облику 
εκ !Ι,ρκκ/ΒΗ л. 44.

Почетно εκ (из K'h и εκ) има различну судбину. Обично се ч у в а и у  
јаком и у слабой положају. у првом положају имамо 11 примера за εκ, 9 
за ккз, у другом више од 200 примера за εκ и више од 100 за ккз, односно 
ккс (а испред 3 и с чак 8 Κ ) .  Изузетака има врло мало, а и ту изнад изо- 
стављенога к увек се пише знак у овим случајевима у данашњем српском 
језику налазимо ٥٥, ваз, васу јаком положају) у слабой. А видели
смо мало пре, да и наш споменик пише понекад оу, 0١'3 место εκ, 8Κ3 и 
обрнуто εκ на местуоу. Даклеуњ ему у предлозима и на почетку речи 
трупа ε ؛  к не означава само трупу V t  јаки полугласник, него и само- 
гласник и (а можда у неким положајима и II), који Je постао из групе t  
слаби полугласник.

Али у заменици ккск и у речима исте основе ствар стоји друкчије. Ту 
се доследно изоставља к и пише КС. Део примера видели смо горе. Овде 
додајем: KCk лл. 19, 48, 656, 72, КС، лл. 26, 6, 66, 96, 11 (2), 156, 27 (2), 28, 
356, 48, 486 (3), 52, 586, 606, 69, КС،Г0 лл. 66, 306, 376, 38, 42, 706, 72, KCE،W٠١'  лл. 
346, 40, 486, ксоу лл. 2, 48, кси лл. 5, 8, 86, 256, 39, 396, 41, 46, 48 (4), 61 
(2), 636, 666, 69, Kc-kjfK лл. 36,106,12, 17, 1.96, 29, 206, 646, 676, 68, кСллк лл. 
36, 8, 156, 18 (2), 19, 196, 22, 24, 33, 376, 586, кск،ѵ  ,١ж، л. 22, кСлли лл. 15, 25؛
526, 55, КСЕДРКЖИТЕЛК! л. 166, KCEwpfKi л. 58, КСЕСИЛКНЕ л. 16, ксЕчткнаіа л. 29, 

ксЕга лл. 156, 166, 18, 23, 24, 296, 38, 686, 706, ксакк (49 примера), ксачксккш 
(6 примера). Изузетака готово нема: једном имамо знак к؛сѣ٢к л. 7/76, че- 
тири пута чак и к, али само на Kpajy реда: Кк/сак٠г٥ лл. 13, 176, εκ/cdKoy л. 
176, εκ/скллк л. 26. у  овим случајевима налазимо данас у српском језику 
метатезу v u s  :٥٥٥ итд. Метатеза претпостав^ьа претходну трупу Kojy 
ми и наилазимо у нашем споменику. у другим случајевима, у којима данас 
нема метатезе, увек се пише ккс и само врло ретко к'с : ККСЕЛН СЕ, кксуот-fc л. 
346, εκ С ЕК., KKCHia л. 376 и др., Кскрѣіііан л. 30 и др.

Прелазимо на трупу: зубни сугласник +  са слабим & ф сугласник. 
Сад она даје у српском језику понекад трупу -ИЗ уп. цавтети. Ова 
појава претпостав^ьа претходне облике, у којима Je чинило слог, што je 
постало после редуцираша слабота &. Ово нам објашњава облике, као дкрн 
лл. 166, 41, дкр،и л. 86, дкрЕук л. 286, ЧИЈ0М су аналогијом постале и форме 
дкрк лл. 166, 35 и двркЦЕ л. 39, где je полугласник био јак те ниј؟ морао да 
испадне. традиционални правопис налази се само у једном случају: іазккн٠уі٠ л. 
606, али je и ту морао имати место исти процес, уп. данашње облике : ja- 
завца итд. Из старијега мзкца од и стога корена. Случајеви .'؛ МРКЩККЛЕНК л. 
156, оугазкклЕпа л. 146, немају за CBoje к ослонца ни у изговору преписивача, 
ни у правописној традицији. Можда je то, одјек некадашњега мекога изго- 
вора IIJT и к у  овом положају, који je доспео од некога из претходних пи- 
саца овог дела и у рукопис последшега преписивача.

Даље увек налазимо лк у речима : 3ΕΜΛΚΙΙΗ л. 8 (и још 4 прим. ове 
речи), К£счислкіікі№ л. 21 (и још 3 прим.), д٥клк؛і٠ л. 186, лѵкіслкііаіа л. 41. Упо- 
редивши ове случаЈеве са данашшим речима земун, земуница, мисаони, ви- 
димо, да ту лк означава إ новијега порекла. Засебно стоје форме, као 
Іір.ст٠уплкіііагс л. 21, сп.влкіііа СЕ л. 36, гаклк/шагс л. 21. у  данашњем језику 
нема никаквих трагова, да се и ту развио Можда je то, спречи'ла ؛ака 
аналогија осталих партиципских облика.

Врло често имамо очувано слабо к у предлогу кк (30 прим.) уз ређе 
к'. Предлог ск пише се са к у 60'случајева, свакако уз об'лике и без к. и  у 
данашшем српском језику облици каи ٥٥ проширили су се на рачун облика
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к и с. Они ce употребљавају сем положаја испред почетне групе сугласника, 
где je испао полугласник, такође и пред сваком другом групом сугласника, 
и пред једним сугласником, па чак и испред самогласника. Како изгледа, 
слично je стање постојало већ y XIII веку. Употреба Кк и CI са јаким ь већ 
се проширила на рачун к и с без b.

Ова ce претпоставка потврђује тиме, што предлози нз, Б؛з, односно нс. 
КЕС, увек се пишу без к, свакако пошто ь ту није оправдай ни морфолошки 
ни фонетски. Изузетака има само на Kpajy реда, што спада у област графике.

Предлози прѣдь, подь, падь обично се πишلمد са д изнад речи, иначе 
чувају Ь:прѣдь (6 прим.), п.дь (5 прим.), падь (4 прим.). Пошто сад уз форме 
пред, под, надимамо и преда, пода, надможемо и у' формама споменика ь
приписивати живоме изговору, али вероватније je, да у очувању овога ь игра 
улогу и традици؛а. у  случајевима као разь- 'место раз (2 прим.) ь се појавио 
свакако аналогијом, али опет je могао имати ослонац у живоме Језику.

Овај преглед показује, да употреба слова ь у нашем споменику у ве- 
йини случајева има cBoj узрок у живом језику преписивача, само на Kpajy 
речи, у страним речима иза Б ,P, II, ،١١, и у неким наставцима она нема фо- 
нетске подлоге и заснива се искључиво на правописној традицији.

Како се изговарао тај ь? Видели смо мало пре, да се к меша са ٠ и ؛, 
али ова појава доспела je у рукопис из старословенскога оригинала Чина. 
Сем тога, неколико пута имамо ь глесто ы : к،змьт؛ііа л. 29, прѣвьиііи л. 15, 
ств.рніьуь л. 62 и ы место ь: слѣпы, ХР.МЬІ соууы л. 43 место G. слѣпь,
χ ρ ο ι, ссухь. Али je ь постало из ы погрешком обичнога типа, пошто пре- 
писивач због непажње није довршио слово ы, а случај са ы место ь спада 
у област синтаксе, будуйи изазван неразумевашем текста од стране преписи- 
вача. Имамо још и форму БЫБап؛ л. 43, где je а поправлено из ь. Али ОБО 
не доказује, да je преписивач читао ь као а. Он je могао прво побркати 
имперфект БЫЕЛШ، са партиципом БЫВЫПЕ, а затим схватити смисао реченице 
и исправити своју погрешку. Пошто се ь у рукопису не меша ни с каквим 
другим самогласником, може се мислити, да je он у језику преписивача још 
чувао CBOj нарочити изговор.

Прелазимо на сугласнике.
Као и у Миросл. Јев.Ј на месту прасловенских група: уснени сугласник 

ا ر  у нашем споменику увек се пише кл, БЛ, л١л, пл : раслаклніаг. л. 146, 
дрѣкл؛ л. 146, 3 ،Μ Λ ،Ι٥ л. 42, капл؛ л. 31 и др. Од овога правил'а. нема ни- 
једнога изузетка. Преписивач свакако je у овим случајевима увек изговарао 
л. Пошто исту доследност у употреби налазимо и у Мирос.
Јев.) чија старословенска подлога припада македонској школи, као и ори- 
гинал нашега Чина, може се мислити, да су старословенски оригинали ових 
споменика такође чували доследно ово л или бар допуштали само врло ретке 
изузетке из овога правила.

И овај споменик, као Мирос. Јев., не разликује S од 3. Употреблава- 
јући S  само као број, он за ознаку гласа употреблава само 3 . Истина, слово 
3 има у шему две форме, али не може се тврдити, да једна означава старо 
3 , а друга старо S .

прасловенске групе f a ,  c'a, c'a,f a ,  f a , a, и f اء   ٩, c'a، f a
никад ce не пишу са ѣ  и κ١, него увек са л и ٠у: жа, чл, да, ша, ж٠у, ч٠у, 
доу, Ш.У. Једини изузетак чини форма притЧю л. 416, али она се налази у 
тексту из Апостола. Ово доказује, да je преписивач изговарао ж, ч, д, ш 
тврдо, бар испред а и а. Па и шегова старословенска подлога морала je 
имати иза ових сугласника увек или- готово увек а, ٠у, ж. Иначе бисмо 
очекивали у нашем споменику нешто више изузетака, као неопходни данак 
поштоваша према оригиналу. Ову претпоставку потврђује и Мирос. Јев., у 
коме у погледу ових сугласника налазимо исто сташе.

Исто тако рукопис има увек ща, жда, ІД.У, ЖД.У (с ٠у из а и ٩). и  ова 
појава сведочи о тврдом изговору група шт и ЖД, Koje je по CBOj прилици 
имао у овим случајевима још старословенски оригинал Чина. Што се тиче



Гласник Скопског Чаучног Друииива30

српскога преписивача, ту не може бити говора о његовом матерњем језику, 
који није ни знао за ове групе) него 0 књижевном или црквеном изговору 

؛!؛٠٣  и жд у Србији XIJI века.
Нешто друкчије стоји са прасловенским групама ؤائل١  где ce

јавило као последица Tpehe палатализације. Видели смо, да преписивач упо- 
требљава С'к само на првим 'странама књиге и у текстовима из Светога 
Писма, а за примере са CIO и не зна. Дакле у његовом језику ово већ je 
постало тврдо. Али његов оригинал свакако je имао више примера бар за 
групу С'к. Тешко je пронайи разлог, зашто би автор оригинала писао С 'к само 
на првим странама свога дела, а затим одлучно прешао ка правопису са 
с،؛. Дакле у старословенском оригиналу ово било join меко.

Облици ллытоимцы л. 366, прлзполюБкцы л. 38 могу се сматрати као све- 
дочанство, да je сугласник с'постао у језику преписивачевом тврд и испред

Већ смо видели, да je преписивач на месту прасловенске групе ра- 
дије писао ра, него ли Р'к. Taj правопис показује, да je OH у овом положају 
изговарао вей тврдо г.Има трагова тврдога изговора г и у положају испред 
٤.' уп. мешање Kl и и у речима ДЕШ,،РКІ л. 656 и скршите л. 596 (2). Али 
група р^ (из г'и и /  :увек се чува, само што су примери малобројни (إء
■Б.уріо л. 9, злрю л. 166, плстирю л. 1, прозрю л. 72, творю л. 54, Дрю л. 30.

Типско српска појава je /' из ة у честици že: тако ЖЕ да створЕ ксн
п Г  С Î  ?

пок؛. -ккорЕ ю и п р к п о л .  39.
Замена El словом и иза г, к, у сведочи, да су ови сугласници постали 

меки испред ٤ и ء ,' с тога се изгубила потреба, имати нарочито слово за 
грчко палатално γ, и ми га заиста немамо у овом споменику.

к место у у речима: к'Тиі؛  л. 66, к'ТиіЗаііо،٩лк л. 366, кртигаикскліа л. 406 
није фонетска појава. Ту je посреди међусобни утицај речи крЕ спиХ ристк. 
Ове форме могле су постајати вей у оригиналу Чина, али доследно употреб- 
љавање K у 0B0j основи сведочи, да je та појава постајала и у језику пре- 
писивача.

Реч сквоузЕ л. 55 добила je к без сумње -још у старословенском ори- 
гиналу дела.

ѳ и ф  доста се тачно разликују. ѳ  СТ0ЈИ увек на месту грчкога ه : 
ВЮЕЗДЛ л. 426, л١лр'ѳл л. 71, ѳалЕЛ-кіа, ѲЕрлпоііл л. 68, а ф на месту грчкога 
φ: І б ф ، с и  л. 576, флриски лл. 556, 56, фаригкиівк, фарнск^в-к л. 556, флора, 
фотига л. 68. Оедини изузетак са ф место ѳ чини реч ،фир'са л. 68. Ова до- 
следност у замени грчких و  и φ са ѳ и ф свакако припада преводиоцу, 
односно преводиоцима, са грчкога језика самога Чина и текстова Св. Писма 
у њему. Случај фнр'сл може да буде погрешка или преводиоца Чина или 
Једнога од његових преписивача.

Понекад место грчкога ه  налазимо Т :  л١Етил١٠п-к л. 56, ІІЛТЛІІОМЕ л. 62. 
Ово Τ- могло je постојати вей у старословенској подлози, али без сумње од- 
говарало језику српскога преписивача. То се најбоље види из примера, где 

се ѳ појављује на месту грчкога τ :  ،Γιΐ'θΗφ л. 636, лііѳигр л. 63, ΛΗΘ л. 64. 
Пошто je на месту ѳ свога оригинала налазио у свом изговору Т, Србин 
преписивач؛ понекад je исправљао у грчким речима т  оригинала на ѳ.

Ако н-лисаѳкі није само погрешка, ѳ овога облика одговара данашњем 
српскоме В, уп. јелисава, -вка.

Случајеви дисимилације жд из Z Ž :  Иждивеніи л. 28, Иждиук л. 366, рлж- 
Д؛|؛Н л. 20 узети су из старословенске подлоге, али постојали су и у језику 

ال ع4ة٠٠ آل ةا ةأ ه ا؟ة ًا . срй. ижденем, ужбапХа.
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Имамо и више случајева асимилације старијега и новијега порекла.
Група z s даје III: ИІІІКДКШЕ л. 516, ИІІІКДЕІІІ٠١Ч؛ л. 656. Облици ca CIII не 

постоје. Ови примери узети су из старословенскога оригинала, ал.и одгова- 
рали су и Језику преписивача: уп. срп.

Група г г  даје 3 : ЕЕзак.ііиіе л. 2.46 (имамо 7 прим. ове речи), ЕЕзаксіі'ііа 
л. 186, Ш И 1 ٠К،؛Л'0Л\К л. 696, ЕЕЗЕа л. 546, вкзвавкіи л. 56. Примера са 33 
нема. И ови случајеви припадају у истој мери и оригиналу и преписивачу: 
ال и. آلآلح. бсзакогье, узеа іі.

Група ZS даје с: EECiWpKTlidro л. 76, ЕЕсл/ѵрь.тпкі،ѵ\к 446, БЕсрЕЕркиикь л. 
68, нс٠١'иіиль л. 37 (3 прим. овога глагола), Вксига л. 8, ВЕСШИК л. 14 (5 прим.), 
иЕискл-кдилла л. 10, па и ЕЕ d iu s  л . '27. примера са сс нема. и у овим слу- 
чајевима језик преписивача подудара се са језиком оригинала, изузевши 
ال ة ة  и с о ц м  upvep·. ال١ أ . ери. беслцЁан, бесребрнд, u c y i i ,  ycjaula. 
Једном имамо и вештачки правопис у речи: развсуититЕ л. 696, К0ЈИ наводи 
на мисао, да je преписивач у своме оригиналу бар понекад налазио зс тамо, 
где je изговарао само ј؛ дно 5.

Група ZC даје и,: тукли и друге речи од исте основе; имамо ,85 при- 
мера са ц уз 11 са групом сд. Ови многобројни примери са !1, могу бити и 
старословенскога порекла, али и у јужноморавским диалектима II, из cil, je 
готово редовна појава.الق Дакле и у нашем рукопису, као и у Миросл. Јев.Ј 
ову особину можемо сматрати као српску дијалектичну црту.3.

Група ZC даје сч и ч: ЕЕсчислышЕе л. 21 (4 прим. ове речи), НчЕза؛.  л. 
70, ичЕзаютк л. 76. Сви су ови примери могли постојати у старословенском 
оригиналу, али два последња могу се сматрати и као јужно-моравска дија- 
лектична црта. у  српскоме језику група обично даје 1114, али јужно-морав- 
скоме дијалекту група шч готово редовно прелази у 4.32

После редуциран>а слабих полугласника наступила je асимилација су- 
седних сугласника, К0ЈИ су дошли у додир.

Група Sbdдаје ЗА: здравиге лл. 6, 7, 36, 386, 706, зравиге лл. 10, 19, 246, 
д д д . э

296/30, 30, 306, 54, зравь л. 43, зрава лл. 30, 526, нЕзраввга л. 36. Ова појава 
могла je наступити већ у старословенској подлози Чина. Поједине примере 
асимилације сличнога типа налазимо и у старословенским споменицима. Али 
доследно спровођење у горњим примерима правописа са 3 свакако припада 
преписивачу.

Група Sbdдаје опет ЗА: ЗЕ л. 56؛ могли бисмо додати и ؛؛·ь л. 306, ако 
би се мо'гло утврдити, да ту СТ0ЈИ 3, али ово место je доста нечитљиво.

Група ةء/ даје H IT : ігкідо л. 56. Ово није само србизам, него и ОСО- 
бина штокавскога дијалекта. Да je преписивач ш, изговарао као шт, сведочи 
и облик .улчркщквлЕнь. л. 156.

Ако 'би срби заиста у старо доба у књижевном језику из'говарали ста- 
рословенско жд као ж, како то мисли проф. Куљбакин,зз онда и форма 
рсшига л. 326 могла би се сматрати као последица асимилације групе жкш. 

Иначе овај случај треба држати за погрешку, Koja je настала испуштањем ж.
Између г  предлога и г корежа појављује се сугласник d : раздрѣши л. 

216, раздрѣшн СЕ л. 7, раздрѣіііЕііиж лл. 26, 86, 726, раздр٠ушк/ника л. 10. Je- 
дини изузетак ввзрад.вали СЕ л. 536 налази се у јеванђелском тексту, и ови

30 Белић, Дијал ИСТ. и Јужн. Србије, 232.
31 Куљбакин) Палеграфска и ]'езичка испитивања о Мирослављевом Јеванђељу, 105-106.
32 Белић, ор. cit.,232.
33 Op. cit., 106.
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примери могли су се наћи Beh у старословенској подлози, али доследност 
употребљавања д показује, да их у главной треба приписати србину пре- 
писивачу: уп. срп. раздрешити, рсіздреііиіваѣ

Остаје нам још једно питаше, и то о гласу л. — Иза њега у нашем спо- 
менику имамо бркање І،١ и ٠١٠. Слична појава позната je из Вуканова и Ми- 
рослављева јеванђеља. Она се тамо не опажа само иза л, чего и иза осталиХ 
сугласника. љ . Стојановић и Ст. Куљбакин држе за њу, да je чисто гра- 
фичке природе.

Изгледа, да то није случај са нашим рукописом. Одмах пада у очи, 
да у њему ту поЈаву имамо само иза л, дакле она мора имати везу са при- 
родом баш овог сугласника. Исто he нам показати и анализа примера, Koje 
налазимо у споменику.

После старога меког и полумеког готово увек СТ0ЈИ κ١ : а) ه  а апсо- 
лутном крају реченице : ЕЛГ.ТЛЮ л. 23 ;34 б) испред речи, Koja се почиње са 

меким гласом: БЛГ.ТЛЮ л. 16, ا٠ا؛ز٠  лл. 48, 57, ИЗБЛВИТЕЛЮ л. 27, славлю лл. 
386, 706, сйсиТлю л. 47, ту се може навести joui лллю TE л. 206, Λ;١؛ ι،١ 
тн с، лл. 15, 20. лллю СЕ32, 34, 616, 70; В) испред речи, Koja се почиње 
са исконским тврдим сугласником : ЕЛГ.ТЛЮ л. 72, ВСЕДРЕЖИТЕЛЮ л. 24, Γ1 ؛؛٠  лл. 
516, 536, 59, Извлвит(Е)лю л. 16, ЛЮБЛЮ л. 54, лллю л. 31, Очистителю л. 726, 
П.СТЕЛЮ Л. 31, СБ.ТИТЕЛЮ л. 646, і١Ѣлителю л. 30, као и г) са сугласником, К0ЈИ 

je постао тврд у пишчево време: ВЛГ.ТЕЛЮ (sic!) л. 366, седѢтелю л. 16, . ؛ ЧЕ- 
ТЕЛЮ л. 56. Једини je изузетак Λ ١؛;٠١٠  TE л. 18. Из ОВИХ примера види се, да 
очување I . у овом положају зависи само од претходнога сугласника, дакле 
од мекоЬе Iили од правописне традиције, Koja се боље чува у наставцима.

Нешто друкчију слику налазимо у средини речи. и  ту се обично пише I . 
и а) пред старим меким сугласницима: влюдѣ л. 1, ВЕЗЛЮБИ л. 57, ВЕЗЛЮ (киль) 
л. 72, ВЕЗЛЮБИТЕ л. 566, БЕЗЛЮБИВЕШЛГ. л. 536, ГЙЮЩЕ л. 76, Ашелюбече л . 

24, ЛЮЕЛІ. л. 54, ЛЮБИТЕ л. 57, ЛЮБИЛИ л. 536, ЛЮЕЕЩИЛЛЕ л. 166, людиіО л. 5, 

люк؛ лл. 666, 69, люди лл. 396, 41, ЛЮ лл. 196, 256, 406, 66, ЛЮДЕЛЛИ л. 526, 

людЕук л. 49, ЛЮДЕСКЕІ л. 47, лютѣ л. 36, лютѣй л. 6, лютѣ\'Е л. 26, прлзи.- 
ЛЮБКЦКІ л. 38, приілюіцЕ л. 546, ЧК.ЛЮБИМ л. 62, ЧЛК.ЛЮБИКШЕ лл. 246, 25, 30, 
члк.люв'цк л. 136, чйк.ЛЮБ'ЧЕ л. 62, ЧЛКОЛЮБЕЧЕ лл. 3, 176, чрѣплюиц л. 236, и 
6) пред исконским тврдим сугласницима : ГЛЮТЕ л. 48, ЛЮБЫ л,. 486 (четири 
пута), ЛЮБЕБЕ лл. 48, 486, ЛЮБЕВЕ л. 55, ЛЮБ.ВИЮ лл. 6, 35, 386, 396, 706, ЛЮТЕ 
лл. 22, 58, лют. л. 286, лютлг. л. 226, ЛІ.Т.Ю л. 4, лютЕіуЕ лл. 26, 726, ЛЮТЕІЛЛИ 

лл 46, 326, приОмлЮ л. 126, приОлллютЕ л. 516. Али ту има и нешто изузе- 
така: влбд. л. 1, л٠утѣ л. 25, Л.УТЕ лл. 29, 32, л٠ут٠ю л. 8, Л.УТЕЈ л. 7, 
ч^в٠л٠ЕИ№ л. 47/476, ЧІІББ٠Л٠١٠ЕКЧЕ л. 696. Ови су примери толико различити, 
да се на ЊИХОВОМ основу не може извести никакав закључак о. узроку ТИХ 
изузетака. Ипак треба з^бележити, да / увек чува иза себе
ю : ЛЮБЛЮ л. . 54, при^лллО л. 126, приО،млютЕ л. 516, сллвлю лл. 386', 706, 
чрѣплющЕ л. 236.

С друге стране иза старога тврдога / готово никад нема ٠١٠. Ето имамо
э э 1 ة 

само БЛ٠١٠ДИЕЈКЕ л. 706, п٠ллил٠١٠и л. 72, п٠л١л؟؛и л. 55, П.СЛЖИТЕ л. 176, сл٠у,
ж .  е
слу л. 386, СЛЗЖИТЛЕ л. 53, дакле двапут испред ј ,  а у осталим случајевима 
испред исконских меких сугласника, К0ЈИ су у пишчево доба, истина, постали 
тврди. Дакле и ту, држим, не може се тврдити, да .се ٠١٠ сачувало под ути-

34 Овде hy додати и всед-ки л. 11 из недовршеяе реченице.
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цајем тврдог сугласника из слога, К0 и je следио. у؛  огромној пак већини 
случајева место ٠١٠ пишс ce 1٠ : а) на крају речи, и то једиом пред слогом 
са меким самог٤асником : л١кгд|٠ rp-ky.ßk л. 336 и четири пута испред тврдога 

сугласника: прнснлі. л. 396, тѣлі. лл. 30, 686, λ'Β،١Λΐ٠ л. 67, 6) у средини 
речи, и то испред ر .' n٠،w؛ii٠H лл. 1, 26, 46 (двапут), 5 (трилут), 56, 14, 18, 
216, 27, 306, 31 (пет пута), 316, 37, 386, 416,486, 51,5٤ , 576, 63 (осам пута), 

636 (двапут), 64,, 66, 696, 71 (ту спада и недовршено п٠л١к١ л. 636), п٠л ١؛؛ к١й тк  

л. 24, iyfc،١k١H،wk л. 76, пред осталим непчанима : здклюжкіидг. л. 1, лі٠ча،١лн л.
э э Г

356, п٠слі٠ша№Тк л. 16؛ , п٠،лі٠іикств٠ л. 516, с л і'к д  л. 56, СЛІ.Ж л. 306, слк- 

жиши л. 11, слі٠ж،щУ л. 126, скп٠слі٠шкстУа٠уівтк л. 50, Скслюжквнидн л. 616, и 
пред ненепчанииа: ..Левины лл. 3, 56, 186, 40, 69, г л ц  л., 286, глювиігк 
л. 256, КЛІ٠ДІІИІ ؛١У лл. 46, 27, КЛІ٠ДІІН1١ДДЛН л. 69, ВД٠؛ Д'ІІДГ16 ٠ آة , клюдндг. лл. 

23, 716, влюднми. л. 69, клі٠дкііиккі л. 366. у  свим примерима групе 6) су- 
гласник иза к١ био je у прајезику мекан, али у језику преписивача ж (жд), 
ч, III, свакако су били тврди, а ИСТЈЈ je случај и са веЬином примера са не- 
непчаним сугласницима.

Дакле, у колико се ова п٥јава мора довести у везу са језиком српског 
преписивача, она не зависи од тврдоЬе или мекоЬе сугласника, који стоји 
иза к١ и ٠١٠. Ми видимо неоспорну општу. тенденцију преписивача ставити иза 
л у свим могуЬим комбинацијама само !.. Држим, да она СТ0ЈИ у вези са врло 
меким изговором исконског тврдог I,К0ЈИ je и сада јако проширен у Јужној 
србији. За највећи број мојих слушалаца на Скопском Фэкултету из разниХ 
крајева Јужне србије изговарање руског тврдог л претставл,ало je огромну 
тешкоћу. Због велике сличности изговара слога ΛΙ٠ у речима тип'а Лк١вьвк и 
слога Л.У у речима као лоутк, 1؛Д٠УА؛ИП١ІН преписивач бркао je I. и ٠у иза л, 
пишуки ипак најрадије у свима случајевима І٠. Али после 
никад не налазимо ٠у него само !..

Сличну смо појаву забележили прегледајуки примере са Л'к и лд. После 
мекога Iготово су подједнако чести и ■ки д, али после имамо
поготову само і  и  овде узрок бркања ·к и д лежи у меком изговору некад 
тврдога 7.

Можда са овим у вези СТ0ЈИ и ы место н у форми : Ніуклылк л. 60.
После 1.1 такође понекад имамо 5؛ место к١ : Вкіійж،л. 186, гркДкііі٥у л. 19, 

ГІІ.У л. 42, МІІ.У л. 566. Али због малобројности тих примера не можемо их 
објашњавати као горњу појаву код л. Волим да видим у гьима ؟ену I*  и ж 
у старословенској подлози Чина. Облици І1.М.ЩН л. 446, п.н.сшиіа л. 27 сва- 
како су једноставне погрешке обичнога типа.

М 0 Р Ф .Л 0 Г И ЈА

Деклинација именица. — 1 Консонантне основе. Њихова je деклинација 
прилично архаичка. Ν.-Ѵ. sg.знају 'само старе облике на kl, и, а Ac. само 
оне на к, ، : N. кдллкі л. 23, ллТи лл. 56, 12, 216, 286, ßf'.MTM л. 32, ΛΛΤΉ лл. 
76, 86, 11, 126 (двапут), 316, 33, 346, 36, 406, Ас. ллтрк лл. 11, 33, 396, 
плдм؛іік Л. 18,. ßp-kw؛ л. 28, илле лл. 496', 52 и др. у  TOM погледу овај спо- 
меник и'згледа нешто архаичнији од Мир. Јев. G. sg. обично има такође 
стари наставак ،: ßp٠k ،w i л. 506, к.рѣіі، лл. 86, 11, к.рѣіік.н؛ л. 266, ПЛД،М؛ІІ، 
л. 266, А ٠в؛с، л. 96, ckiWiiii л. 27. Истина, једном видимо и kl (из и): Дкід،ркі 
л. 656, али H у OBoj форми имају и Мир. Јев., па и споменици XI B. 

на ،Мк: ؛ дл،іі،ллк лл. 416, 456, i-ißc،Mk л. 42 такође постоји joiu у тим споме. 
ницима. И код осталих падежа видимо старе наставке: ٥ . sg. мТри л. 76,
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слшси л. 316, G. pl.'ГЕЛЕСк лл. 4, 186, T-клЕСк л. 136,35 чоудЕСк лл. 24, 266,

BpÉ،w(d) л. 43, (с)л٠Б£са л. 6, cAOBSCd л. 136, TEdECd лл. 30 (двапут), 446, чоудЕса 
л. 236, 1. pi.словЕСк! л. 526, ч٠١'ДЕСкі л. 19. Али у имамо, као и у Мир. Јев., 
форме на ·к\"к: 11ЕЕС’к\٠к л. 596, Koje треба приписати српским преписивачима.

Колебање п.јединих речи између консонантске основе и основе на ٥ до- 
било je знатне размере. Реч А'кл،١ уз обичне облике од ٠- основе : G. дѣлк 
лл. 526, 53, 1. pl.А'клкі лл. 37, 526 и др. има дклЕса л. 136 од основе
dëles-, Kojy иначе налазимо у Супр. и Син. Треб. Напротив више консо- 
нантских основа добија облике по о- деклинацији: G. слова лл. 96, 27, ٥ . 
гклю  лл. 30, 696, 17.5ج. СЛ.ВЕ л. 20 (уз слово лл. 146,216), 7. иллЕМк л. 376 (ако 
тај облик није једноставна погрешка), словомк лл. 36, 146, 256, 26, 446, 65, 

656, т-кл.л'к лл, 6, 136, 30, 46, 526, 606, тклоллк лл. 496, 666, т-клолл
л. 47, т-кл.(ллк) л. 24. L. sg.на раллѣ л. 256 свакако претпоставља ралло
۴есто обичн٤га pa،wA. Употреба речи ралло з٤лижава овај еп؟меникЗб са м؟р. 
Јеванђелем. Реч Дкіік осим староэ облика G. sg. ДІІЕ л. 366 има HOB ٥ .

ДІІЕВИ л. 306, дйкн лл. 26, 66, ДІІЕ лл. 1, 306, 316. Држим, да je овај могао 
постати још у старословенској подлози споменика. Реч око има 7. сѵчнлла 
лл. 106, 72. Од основа на 7 ,.ر налазимо оучителиш л. 48, ٥ . pl.
‘МкітарЕллк л. 456, Ac. pl.оучнтЕЛЕ л. 476. Наставци, Koje овде видимо, нису 
исконски код ових основа, али су забележени код ЊИХ веЬ у споменицима 
XI века.

II. Основе на й. N. sg.и G. sg.употребљавају само старе облике на
kl и на Е : ліоккі л. 486 (четири пута), кркКЕ л. 156, люккКЕ лл. 48, 486. Me- 
ђутим Мир. Јев. има у G. sg.већ и Н0ВИЈИ наставак и. Али зна само
нове форме са н : Кк цркви л. 476, Вк црккви л. 44, Koje у осталом налазимо 
већ у споменицима XI века. Остали падежи немају никаквих отступања од 

норме: ٥ . sg. KpkKH л. 58, црйви л. 30, II,рк л. 13, кркВк л. 69, люккВк

л. 55, ц؛ кКВк л. 526, црквк лл. 186, 236, црКовк л. 86,-7. ЛЮБОВНЮ лл. 6, 
35, 386, 396, 706.

III. Основе на 7. 7. sg. мушке деклинације завршује се на ЕАЛк: гладЕллк
л. 70. Исто тако D. pl.и L. pl.знају само наставке Еллк и Еук: ккЗЁЛЛк л. 58,
ЛЛкІСЛЕ؛١١ к Л. 406, CT̂ TEiMk лл. 17, 7-2, СТрЛСТЕЛЛк л. 726, колѣзнЕук л. 16, дврЕук 
л. 286, людЕук л. 49, нлплстЕук л. 396, пр-кпутсук лл. 38, 706, п-ксііЕХ'к л. 55., 
скркВЕук л. 34. Сличне облике свакако je имала већ старословенска подлога 
рукописа, али у њему ови наставци спроведени су потпуно доследно, можда 
под утицајем меке ٠- деклинације. G. има три врсте наставака: а) ЕН— 
Е.лѣзііЕ؛  лл. 7, 76, дврЕН л. 86, нлплстеН лл. 26, 56, 106, 726, стртЕи лл. 33, 
336, К0ЈИ je свакако дошао из старословенског оригинала, 6) H— wApd в.л-кзін-і 
Γρ-ky.KHkiyk л. 52526ر, напасти и болѢ знеИ и І1ЕЛЛ.ЩН вскук л. 776ر, можда и 
Ε-кдк и пЕчали н Бол-кзнЕИ л. 76, W ст^тн и Е-к СБОЕО л. 346, напасти лллквоу л. 
34, К0ЈИ одговараживоме говору преписивача, и В) НН- вол-кзнии л. 9. Због 
усамљености примера није вероватно да je тај облик старословенски G.
Пре ће то бити G. sg.или српски G. pса подвојеним и. Код женских име-
ница уз правилне облике: 17. pl.дкри л. 41, Α7.7ر . Бол'кзііи лл. 7,76, Ac. 
Е.лѣзііи л^. 4, 66, 1035 ,35 ,؟Ö, дври л. 166, стрти лл. 2, 36 и др. налазимо 
Ac. pl.на тв: ДѢТ£ЛИН5 л. 156. Овај облик претпоставља бркање у
облика са ΗΗ5 и н код именица мушког рода', с  тога тешКо je оЯлучити, да

г
35 ■ѣ исправлено из ا истим мастилом.
36 Основе (ΙΛΛ.Α он уопште не зна.
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ли N. pl.ЛЮ лл. 196, 256, 66 треба читати ЛК..ДІ или люди, и ако иначе 
код мушких именица нема бркања наставака I  и и : уп. N. звѣрик؛ л. 
696, людиге л. 5, люк؛ лл. 666, 69, тлтин؛ л. 596 (двапут). люди лл. 396,

41, ЛЮ л. 406. Али ни ОБО бркаше не може се држати за типично српску 
појаву. Са српским језиком могла би се довести у везу само форма /. 
стртилчи л. 146 (уп. данашњи облик страли она личи на погрешку 
обичног типа : антиципацију самогласника из слога, К0ЈИ следи, и, осим тога, 
сувише je усамљена: уп. 1. pl.дітлклчи л. 206, людк،ин л. 526, HdndcTkMH л. 
316, стртклчи лл. 196, 226, 27, 286, 326, стртк(лчи) 256 и др. Реч г .п .д к  има 
по І-деклинацији V. sg.ги л. 16 (2) сьега 65 прим., G. ßd и Wild гй HdiiiErd
ïc؛ d л. 456, L. sg. 4 ؛ ؛ -к آأ'؛أ Гн илшкшк лл. 246/25, 546, 58, али у D. ви-
димо само облике гоу л. 13 (5 пута) и др., свега 27 примера, и ГБИ лл. 55.

IV. Основе на и.Облици и-деклинације врло су малобројни и свакако
су дошли у рукопис из његове старословенске подлоге: G. д٠м٠у л . 49, 
D. sg.мир.ви л. 156, V. sg.сноу л. 71, вркру л. 61, вь дому л. 46,
N. pl.сйв، лл. 50, 546. Обичнији су облици са наставцима ٠- -.
G. sg.сйа л. 14 и др., свега 12 примера, MHpd л. 19 и др., свега 6 примела,
٥ . sg. А.ЛЛ.У л. 466, СН.У лл. 446, 626, ллироу лл. 46, 7, 346, 40, 546, 7. 
лчир.мк лл. 13, 17, сПолчк л. 506, L. sgмирѣ л. 13 и др., али и те облике 
имамо Beh у споменицима XI века.

V. Основе на о. Осим правилних облика и тврда и мека промена има 
облике, Kojn'cy постали утицајем ة - деклинације: а) тврда промена -
ВВП лл. 15, 286, 53, дрви л. 50, закснсви л. 53, ؛ ви л. 376, π.πακε л.

61, Π.ΒΕ лл. 39, 41, 61, G. pl.гр-крвк лл. 86, 33, 336 (двапут), 406 (двапут), 

41, 64, гррвк л. 23, п»Бк л. 386 (двапут), 686. 7. pl. гр-куши л. 56, 6) мека 
промена - -  V. sg.влг.тлю лл. 16, 23, 366, 72 (2), ЕСЕдркжитЕлю л. 24, црю л.
30, 3dK4'£k١ л. 46, Брлчоу лл. 16, 24, скд-ктЕлю л. 16 и др., врачЕЕЕ лл.
36, 46. Од прилике исто стање ствари било je Beh У' старословенској под- 
лози Чина.

Утицај لم- деклинације опажа се много ређе: ИЮДЕИІН л. 436, али
и он постојао je Beh у споменицима XI века.

Сажете облике именица средњег рода на ИІ€ такође налазимо Beh у тим 
споменицама. Има их и у нашем рукопису: W Π.ΒΗ л. 236, ٠ п.мйваііи
л. 17, Hd см-крЕііи л. 41, G. pl.W πρ-кгр-кшЕііи л. 3, 7. ЕЕзав.ііи ллсилли л. 16,
L. pl.Bk... пѣііиук л. 55, али не може се реЬи, да су у њему нормални, као

што je случај са Мир. Јеванђељем, уп. Ек вЕзак.ниИ лл. 21, 72, Iid ^ ؛ лии л. 
616, Вк житии лл. 16, 716, Вк .УЛЧИЛЕНИИ л. 79 Вк .؛ нкіниИ л. 236 и др. G. 7?لم. 
са наставком ،؛ , који свака؛ о припада старословенској подлози, доста je 
редак: B،3dK٩ i؛H л. 5, дар.ванЕи л. 3؛ , обично имамо облике на ни: знамЕии؛ л. 
24, привид-кии؛  л. 576, прѣгр^шЕііии лл. 26, 37, 59 (двапут), прѣ(грѣ)шЕііии л.
31, ،кГр-ЬшЕНИИ л. 62, CTElidHHH л. 3 и др.

Ни Ас. ^7... празн.люЕкцы л. 38 са наставком kJ (=  и) из не може
се довести са поузданошЬу у везу са живим језиком српског преписивача.

VI. Основе H؛  а. N. sg.соудии л. 286 припада оригиналу. Отуд je до۴ ао у
рукопис и G. sg.ЈвзкЈ л. 47, место ؛اا4مذء  (уп، п.лкЗЕ л. 486). Али стрЕ лл.

*ج
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1, 366 свакако je српска особина. Овом облику додачу и G. на ؛ не-
одређене заменИчке и придевске деклинације: ксаке стртн л. 276, горы؛، к٠- 
лѣзііи л. 66. Сличне об'лике у малом. броју имамо већ у Мир. Јеванђе.љу.

VII. Облици дуала у Чину су многобројни, jep je више молитава посве- 
Ьено Козми и Дамјану. Они се употребл,ују доста правилно, али ипак каткад 
се замењују облицима множине: CTHJ крлч،к، иси,-кл،ііин؛ п.длгетл л. 36 и др. 
Ова појава je забележена Beh у .старословенским споменицима.

VIII. Многобројни су и примери вокатива. Понекад се он замењује и са 

номинативом, IHTO се уосталом дешава Beh и у споменицима XI века : БраіЗ лл. 

416,546,58 (узкра؟  лл. 42, 45, 476, 50, 526), о сила кЖига л. 146, K»3،wa н дамиіЗіі 
л. 376 (уз Κ.3Μ. и даллиіЗіі، л. 36), али обично je добро очуван.

Деклинација за м е н и ц а .-  Личне заменице. Облик каю заменице 2 лица 
нема само значај G. da.(у۶. ΚΛ1،١ лл. 166, 186, 19), него и как؛
клжиллк л. 236, хкалЕщнмк каю л. 296. Ова je појава позната у CT.-руСј СТ.-ПОЉ., 
словеначком, срболужичком језику, али досад није забележена ни у старо- 
словенской, ни у српском. с тога се не зна, да ли ови облици припадају ори- 
гиналу или српским преписивачима. Што се тиче заменице Чкт., наш Чин, 
као и Мир. Јев., нема ни једног примера G. Чксс, него само инч،с٥ ж، л. 
54, што КулОакин сматра за дијалектичну особину преписивача Мир. Јев. 
У Чину имамо и G. sg.ч،сл л. 56, К0ЈИ свакако припада Србину.

Заменица Ск. G. sg. т.Cira л. 647ة (уз обични G. с،г٥ лл. 186,
236, 54, 58 (2), 616, 646) такође претставља јаван србизам, као' и 
©нзи л. 56. Као српску црту мо٩ емо сматрати можда и Ac. Ск١ л. 686,
који стоји уз обичнији облик СИЮ лл. 5, 566, 57, 61, ьбб и др. Зато облици 
са наставцима одређене деклинациј؟ јављају се још y старословенским споме- 
ницима. Наш Чин има N.sg. т.Ски л. 56 откуд с kl л. 54, снзи л. 56, Ас. sg.
си 306, (уз Ск л. 466), N. sg. f.сига лл. 56, 31, 386, снѣ ж،, сига ж، л. 566 (уз 
ретко си ж، л. 57), Ac. sg. п.СИ№ лл. 136, 47, .496,-686 (уз с، л. 9ة

Ci к . л. 72 (2), Ac. sg.с، ж .(л. 56, с، л. 4 ؛
Уз N. sg. т.Тк лл. 44, 456 СТ0ЈИ Тки л. 30. и тај други облик могао

je постојати Beh у старословенској подлози Чина.
Заменица и у Ac. sg. т.има три облика, и лл. 20, (2) и др., свега 12 

примера, Кк Нк л. 55, ،вг. л. 10 и више др. Последши облик je најновији и 
најближи говору преписивача, али и он Beh постоји у споменицима XI века.

G. sg. /  ,присвојних заменица често има скраЬени облик: ллоьв лл. 31 ي
35, 646, T B I  лл. 276, 69, СБОИ؛ л. 59, или.، л. 67. Ту треба додати и G. sg. 
IIHK.^ л. 486. Али исто Тако су чести и нормални облици : ΛΜΗ5 л. 57, 

т к٠к؛№ лл. 336, 47, 646, т٥кн-№ л. 86, ск.іёш л. 556. и једни и други могли 
су постојати Beh у старословенској подлози Чина.

Место N. sg. f.ا ط  налазимо ئ ط ، : ، tecTk Кк н؛рл\ѣ Кк Wk٠4h коупѣли. 
ط ء  нлрицлгатк с، ^крѣИскКкі КІѲІЗДЛ л. 426. Ово je синтаксичка појава, чији 
зачетак видима Beh у Супр. рукопису, а Koja je забележена и у Мир. Јев.

Бројеви не дају ништа нарочито. Може се забележити само ижл ΙΙΛ 
Д،С،ТІ лл. 486,'49, 49, 51, који свакако припада Beh старословенској подлози.

37 Уп. свакако и СІГЛ Мар. ^арка 6, 14 и слично. ٠ ,
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ПРИДЕВИ И ГЛАГОДСКИ ПРИДЕВИ.

Споменик често употребљава облике неодређене деклинације. Навешћу 
овде само неколицину мање обичних облика : 7. BEdHK.iWh л. 36, ٠١٠، і
ЛЕіі.іИк л. 26, ٠y،w؛١ Eii٥،wh л. 20, 4 k c K ٠،wh л. 236, 7. ر. Іі؛члчкск٥ма л. 23, 
прчтл.ил л. ٥ ,06ذ. d u . tn.НЕ имоущемз л. 56, 79. нЕприіаЗниіі9ілл١к л. 58,
/. pl.яг. diirdhcKhi а. 48, 7. pl.ر. дг.д-клкііЛіИн л. 276, к.лѣзііміами л. 326, г р і

У.КІІЛЛЛИ л. 196, A ؟٠ ßi-id،wH л. 2, МБИЛМН л. 6, ск-ктллми л. 356, ،иіі.з-куь
лл. 20, 26, ліот-куіі л. 26.

Шло се тиче одређене деклинације, споменик, као и Мир. Јев., воли 
сажете облике: N.-V.-Ac. sg. tn.на hl, «: Λ7. ΗΕΤΛ-kiiiihi л. 96, Κ.ΛΗ л. 536, ВЕЛИ
л. 296, BhiiuiiH л. 166, V.BÄrhi л. 176, Ас. ،Thi л. 11, прѣвкіиііи л. 15 и др. уз 
ређе облике на hiH, ни: БЛЮДІІКІН л. 69, стыи лл. 54, 666, ББЗВЛВЫИ л. 56, БЖНИ 
лл, 55, 58, 72, Β.ΛΕΙΗ,ΗΗ л. 7 и др., и на ЕИ : ЕЖЕИ л. 116, 336 (2), G. я.
на лг٥, ѣ г٠ : елюдИлг.  л. 16, 716, вѣр؛нлг٠ л. 6, ндѣллющлг. л. 66, выіілі-кг. 
л. 3, нН-кшіі-кг» лл. 26, 506 и др., 79. я. на ٠٢،١ا٠٢  : Е٠ЛЕЩ٥УЛ١٠У лл. 86,
9, искркн٠٢м٠٢ л. 45, КЛ1٠1Ц٠٢М٠٢ СЕ л. 626, прну٠дЕЩ٠у،и٠١٠, прсЕЩ٠у،«٥у л. 616, 
7. sg. т. я. на hIMh, HMh: BAPhl.Wh, Пр-fecThlMh, ЖНЕ.ТВ.рЕЩНМк лл. 546, 61, 
rfiHiWh л. 416 и др., L. sg. т.я. на ѣ і ,  H I :  rp-ky.BH-kwh лл. 146, 33, сТѣллк 

л. 616, стражоущиик л. 446, 79.-7. du. тя. cThiiWd л. 15 (D.), Bhii٠yTphiiH،wd л. 

72 (!.), 1ν.-1/Γ. pl. tn.на н', односно hl: diirShCHH л. 8, вЖн л. 546, вліукш'ііи л.
5, rp-кіііни л. 396, ЗЕЛЛЛКНИ л. 8, ИзБрліі'ііы л. 546, 17. cThi л. ,36 и др. уз ретко 
НИ: вЖиИ л. 50,- сильниИ л. 45 (обадва примера у тексту Св. Писма), G. 'на 
hiyh, иук : AK٠Tbjyh л. 26, 726, вжиук л. 51, плдкшиук 26 и др., 79. на hIMh, 
и ،Wh: НЕД.уЖНЫИк л. 16, Л١ЛІЦИЛ\к л. 36 и др., 7. на hliWH : np.CddBllhliWH л. 
2 и др., 7.. pl. на hiyh: HEHHCThiyh л. 51, iWH.rhiyh л. 46, 16 и др.

Има облика и са наставцима заменичке деклинације: ٥. яг. я., осим 
неколико изузетака, обично има наставке ٥м٠у, ؟٠١١٠٢  : Β٥Λ٠3ΙΙ٠Μ٩  л. 246, 
rp-kuiii٠،w٠٠١' л. 65, cT٠،w٠y лл. 25, 446, 626, 666, iiyfed-kEhiiJEMy л. 436, WsaphHEiwy 
л. 296 и др.; 79.-7,. sg. f .напротив готово увек чува старе наставке -ки, НИ: 

٥. ііЕрлз؛ ѣл؛нѣн л. 656, сТ-кН лл. 13, 30, 316, ^днньств^у^щиИ л. 656 и др., 
L. Лк١т ٠кн л. 6 и др., али ипак има۶0 и ٥. еЖики л. 76; у 7.

каткад налазимо наставак E.wh: E&H№Mh лл. 21, 276, 50, 506 (других наста-
вака немамо), исто тако и у ء . sg. т.једном имамо £،wh: cBkiiiiHEM л. 13. Ови 
облици припадају језику српских преписивача. N. т. ВКЗЛЕЖЕЩН ( :  НН) 
л. 57 могао je већ постојати у старословенској подлози Чина.

Сад треба joiu забележити ретке у нашем рукопису архаичке облике 
G. sg.т. ^клнкнллГ. л. 56, Bhiuiiikdr. л. 19 и чисто српски G sg. зл Б.ЩЕГЛ
( : .зл Б.ЛЕЩЕГЛ) л. 126. Мир. Јев. сличних облика нема.

Глаг.ли. -  1. Лични настаещ.Као и Мир. Јев.) споменик има усам- 
љене примере са наставком .Whi за 1 л. МН., К0ЈИ свакако припада старосло- 
венској подлози : ^cwhj лл. 45, 50, .икзупиКми (،WH из iWhi) л. 69. Али једном 
имамо и српски наставак ،w،١ : H،wd،w،١ л. 396, као што и Мир. Јев, има један 
сличан облик: ЕСЛЛ. л. 416, који у осталом није поуздан. у осталим случаје- 
вима имамо само ،Wh из ،WI

3 sg.и 3 pl.покаткад немају наставка T h  (из T 'h ). Уп. 5 ш л. 596,
Уступи, приступи л, 39, стк.ри лл. 39, 45. Аналогија показује, да овамо
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спадају и облици 5 sg.под титлом нзн л. 39, пр и ту  лл. 446, 476, 50, 526, 
546, 576, pi л. 526. 5 pl.ЛЛЛБЧЕ л. 416, роу л. 56, СТВ.РЕ л. 39, можда и tipH- 
ЧЕСТЕ л. 386. И ако сличних облика има и у старословенским споменицима, 
ипак у нашем рукопису те облике треба приписати српском преписивачу, 
jep се налазе искључиво у примедбама, Koje прате текст службе, а имају 
пуно српских особина.

Облици 2—5 sg.аориста са наставком ть (из п )  свакако припадају 

старословенској подлози : 2 sg. K Kl ЛЛ. 140 ,296 ,17 ,6ج, npkiij л. 11, ЗЛЧЕТЬ 

л. 216, при^тк лл5 ,296 ,186 ,156 ؛ sg. ВІИ л. 436, KbJCT. л. 466, пачЕтк лл. 51, 
556, npHKiTh лл. 456, 46, 64, дастк л. 49, (ѵддстк л. 566, cndciTK л. 57. Али на- 
супрот Мир. ЈеванђеЈћу од глагола дати облици без стк чешЬи су: 2 sg. 
да л. 566, Гф'кда л. 70, 5 sg. со да л. 566.

5 du.у споменику не П0СТ0ЈИ, али имамо 34 примера 2 увек са на. 
ставком та: просв-ктита л. 15, ѵОг.іінта л. 156, п.кажита л. 156 и др.

2. Аорист. — Глаголи типа IATH имају облике само са наставком ί ,  од-
носно ИЛЧЕШЕ л. 57. Глаголи са основой на сугласник знају само HOB 
аорист са -٠у-: 7 sg.вкіінд.ук л. 566 (двапут), прикѣгоук л. 406, р،к٥ук л. 536, 
5 pl.иаИд.іііЕ л. 7, иапад.шЕ л. 45, повркПЕ л. 696. Једини изузетак чине
облици рѣук лл. 416, 536 (двапут), 55. ρ-кшЕ л. 636. Ова последња црта ΠΟΤ- 
ceha на Мир. Јев., али уопште узевши стање аориста у нашем Чину нема 
ништа архаичко.

5. Имперфектзна готово само сажете облике. Облика без сажимаша
имамо само четири : Б-ка١иЕ л.' 456, Б'киіііЕ л. 556, даіашЕ л 51, НлгкіЗш، л. 43, 
и то увек у јеванђелском тексту. Дакле српски преписивачи успели су, да 
готово свуда и стисну несажете облике. Сажетих пак облика имамо 33 примера.

Облици 5 du.на ШЕТЛ, ШЕТЕ у Чину не постоје. На л. 56 место Е-кашЕта 
Зогр. (л. 7, 41) налазимо Е-кста.

4. Кондиционал. — Ту споменик потпуно се слаже са Мир. Јеванђељем.
Као ОБО јеванђе.ље и глагољски споменици, он не зна облике са Bkiyh, Khi 
итд., него само са БИМк, вн итд.: ДЩЕ БН Bhiah л. 56, вѣдкль БИ л. 56, да КН иль, 
л. 556, КИСТЕ ЛЮБИЛИ, вьзрлд.вали СЕ БИСТЕ л. 536. Али он, као Мир.
Јев., место БИІІ1Е или БЛЧ употребљује српски облик БИ: да' БИ СЕ ивили л. 59.

5. Партицип прошлог времена. — Као глагољски спомениции и старо."
словенска подлога Мир. Јеванђе.ља, оригинал Чина претпоставл>ао je код 

глагола IV разреда облике са наставком h: ВВПЛЫЦ'СЕ л. 166, шзарышму л. 296, 
Іі.к.ркшлг. СЕ л, 506, ПрИВЛИЖкНІ٥у СЕ л. 10, прнл.ЖБШЕ л. 696, прккл.нь СЕ л 146, 
ир'квл.іікШЕ СЕ л. 65, пр-кльствшаГ л. 66, пр-кстоуплиаг. л. 21, п.р.жыііиіа л. 20, 

р.ждкшиИ лл. 96, 10, р.жьшига лл. 116 (двапут), 21,32, 33 (двапут), 336 (два- 

пут), 35 (двапут), 356, 66, Р.ЖБШЕ̂  л. 106 (двапут), Р.ЖБШИ лл. 326, 336, 

р.жьшаг. СЕ л. 18, р. жбшеЮ л. 36, р.шига л. 326, сТркшЕ^ л. 396, скгр-киі.иіеіе 

л. 69, Chrpkuihiiia л. 366, вки’кщвша л. 376, сп.БЛкша СЕ л. 36, .؛ вкжкшн СЕ л. 
336, ювлкшаг» л. 21 (свега 38 примера). Али српски преписивачи унели су 
више облика са наставком ивъ: варнвк л. 696, ВЕЗЛЮБИВЫГ. л. 536, ижднвкши 
л. 28, Нзи.урНЕк л. 69, Искпр.сивь л. 206/21, ИіукливБ л. 65, WEpdTHBh СЕ л. 
566, ижративкша л. 62, ижрьвавивк л. 70, WcTdBHEh л. 72, WiykcTHBh л. 31, при- 
Л.ЖИВ'ІНИ лл. 38, 706, πρ-ккл.ннвк СЕ л. 16, np-k ٠؛ KpdCHß'uidr٥ л. 266, ств.ривк л. 
13, ств.ривк! л. 39 (свега 17 примера). Неки од ових примера свакако су
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МОГЛИ постојати и у старословенској подлози Чина. Огромна веЬина их пада 
на другу половину споменика, што наводи на мисао, да ови облици припа- 
дају баш српском преписивачу.

6. Супин. — Свугде je замењен са инфинитивом : уп. Бнтати, кзискати, 
спасти л. 466 место кнтатъ, шискатъ, сПстъ (у Зогр. Јев. Лука XIX, 7, 10).

7. Треба још забележити облик(7 ؛ sg. ігкд-k л. 48, азк исгі'кд -к 16, даље 
ѵѵкидилк л. 466 са и у основи место очекиваног 'к, аорист .удчр-кук л. 53 без
к, као и у Мир. Јеванђељу. Што се тиче императива пр-ккыит، л. 516, 
то je овај облик вероватно једноставна погрешка настала изостављатем 
слога ка у облику пр-ккыкант،, К0ЈИ налазимо, на пример, у Зогр. أ 
Марк., VI, 10.

Анализа споменика показује његову велику сличност у погледу право, 
писа и језика са Миросгављевим Јеванђељем. Његова подлога била je пи- 
сана такође на старословенском језику македонске рецензије, без трагова 
средтобугарскога утицаја, и у СВ0ЈИМ битним особинама подудара се са ста- 
рословенском подлогом овога јеванђеља. и  ако млађи и по времену свога 
постанка и по језику, Чин je овај понекад архајичнији од јеванђеља и боље 
чува правопис свога оригинала. А и  одлике, Koje имамо основа приписивати 
последњем преписивачу Чина, обично се поклапају са одликама Мирослав- 
љева Јеванђе,ља. — Можемо слободно реЬи, да оба споменика припадају 
истој школи, Kojy бисмо могли назвати охридском.

ВлаОиліир Розов

RESUM E
Un parchemin du XIII siècle du Musée de la Serbie du Sud contenant le texte

du sacrement de l ' extrême onction.

Le manuscrit tut trouvé en 1926 dans 1’ église de saint Athanase à Prefaca 
près de Kitchevo. Actuellement il appartient au Musée de la Serbie du Sud à 
Scoplié. Le parchemin П' est pas grand. Il compte seulement 72 feuilles à deux 
colonnes de texte, reliées entre deux planches de bois. Néanmoins il otfre le 
plus grand intérêt. Son contenu est tout à fait original. C’ est le texte du sacre- 
ment de 1' extrême onction, célébré sur un moine malade. Malheureusement la 
première'feuille et quelques feuilles à la fin manquent. L' analyse paléografique 
et linguistique nous démontre, que le manuscrit fut copié vers la fin du XIII 
siècle par un serbe, que son prototype fut écrit en vieux-slave de la rédactio'n 
de Macédoine sans aucune singularité du moyen-bulgare et ressemble dans tous 
ses traits essentiels au prototype de 1' évangile de Miroslave. Les particularités 
qui caractérisent le dernier copiste serbe de notre manuscrit, à leur tour ressemblent 
beaucoup â celles du copiste de cet évangile. On peut dire, que tous les deux 
appartiennent à la même école, que nous pouvons nommer 1’ école 'd'Ochride.


