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ФОНЕТСКО-ПРАВОПИСНИТЕ ОСОБЕНОСТИ
НА ШАФАРИКОВИОТ ТРИОД
Лилјана МАКАРИЈОСКА, Скопје

Предмет на анализа се фонетско-правописните особености на Шафариковиот триод
(Шаф), македонски црковнословенски ракопис од втората половина на XIII век
(химнографски текст на полн триод без поделба на посен и цветен циклус). Текстот ги
покажува основните карактеристики на македонската редакција на црковнословенскиот
јазик, а поконкретно на дејноста на Охридската книжевна школа. Еровите недоследно
се губат во определени позиции, се следи појава на неетимолошки (секундарни)
ерови, вокализацијата на еровите во силна позиција ú>î,ü>å во некои случаи не е
спроведена под влијание на правописната традиција. Се употребуваат назалите ©, å,
®, како и јотираните форми, а покрај појавата на мешање на назалите во зависност
од природата на претходниот консонант примерите со деназализација се ретки. Значи
назализмот добро се чува – со оглед на тоа што резултатите од деназализацијата со
поголема редовност се јавуваат дури во текстовите од XIII век како одраз на старата
дијалектна диференцијација на текстовите. Cледиме è > ü¶, делумно ограничена
употреба на јотираните вокали, примери на контракција на вокалите во непосреден
допир. Шаф се одликува со конзервативност во однос на чувањето на епентетското ë,
се чува палаталноста кај ð,ëи ÷,по губењето на еровите изразена е асимилацијата на
консонантите, промени во консонантските групи и др.
К л у ч н и з б о р о в и : Шафариков триод (Шаф), фонетско-правописните особености,
црковнословенски јазик, македонска редакција, Охридска книжевна школа

Триодот претставува значаен дел од словенската црковна традиција.
Во науката е прифатено мислењето дека првобитниот словенски
превод на посниот триод бил дел од преведувачката дејност во
кирилометодиевскиот период (МОШИН 1972: 119), a преводот на
цветниот триод, односно делот што се пее од Томина недела до
Педесетница бил направен од св. Климент Охридски, пред неговата
смрт во 916 год. (ПОПОВ 1985: 32), што се потврдува и со податоците
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од Климентовото житие на Теофилакт. Првобитниот словенски текст
на триодот бил пишуван со глаголица, за што сведочат глаголските
редови во Битолскиот триод (Бит) од XII век и Шафариковиот
триод (Шаф) од XIII век (ПОПОВ 1985: 134–135), како и трагите од
глаголската бројна вредност на буквите на пример во паримејниот дел
на Орбелскиот триод (Орб) од XIII век (РИБАРОВА 2005: 185).
Предмет на нашиот интерес се фонетско-правописните особености на Шаф, којшто се поврзува со дејноста на Охридската книжевна
школа – главниот носител на словенската писменост и култура со големо влијание врз целокупната македонска средновековна писменост.1
Ракописот потекнува од XIII век, се чува во Руската национална библиотека во Санкт Петербург (РНБ), сигн. F. n. I. 74, има 157 листoви 25
см. x 18,5 см. (почетокот и крајот од ракописот се изгубени). Пишуван
е со кирилско полууставно писмо, a на л. 49 има и глаголица. Според
содржината претставува посен и цветен триод без поделба на посен и
цветен циклус. Меѓу песнопенијата е и една преработка на песнопение
од Теодор Студит, за која се претпоставува дека е преработена од св.
Климент.
Шаф cе споменува во повеќе трудови од Мoшин, Pуcек, Cлaвeвa,
Дecпoдoвa, Цpвeнкoвcкa, Beлeв, Цубaлeвcкa и Maкapиjocкa,2 а материјалот од овој ракопис е користен за анализа и во студии и статии
посветени на јазични, односно лексиколошки и терминолошки
прашања на црковнословенските ракописи (РИБАРОВА 2005, 2009;
МАКАРИЈОСКА 2007, 2009). Покрај архаичниот лексички слој во
него се присутни низа подновувања на сите јазични рамништа што го
поврзуваат со македонската јазична територија. Шаф го презентира
односот кон традицијата, како и специфичните еволутивни особености
на јазикот на црковнословенските текстови, а заедно со Загрепскиот
1

2

Јазикот на текстовите од Охридската школа е предмет на проучување во трудовите
на КОНЕСКИ (1986: 9–27), УГРИНОВА-СКАЛОВСКА (1972: 18–28), РИБАРОВА
(1986: 56–77, 1993: 51–59, 2000: 29–39; 75–92), ЦРВЕНКОВСКА (2003: 147–160),
МАКАРИЈОСКА (2011: 213–228) и др.
MОШИН 1966, сн. 27; РУСЕК 1969: 489–492, 1969: 149–180, 1980: 37–41; СЛАВЕВА
1972: 93–116; ДЕСПОДОВА 1983: 14–15; ДЕСПОДОВА; СЛАВЕВА 1988: 134, сн.
135–137; ЦРВЕНКОВСКА 1999, 2006; ВЕЛЕВ; МАКАРИЈОСКА; ЦРВЕНКОВСКА
2008: 28; ЦРВЕНКОВСКА; МАКАРИЈОСКА 2010: 37–64; ЦУБАЛЕВСКА; МАКАРИЈОСКА 2011: 285–294.
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триод (Заг) спаѓа во најархаичниот структурен тип триоди.
Шаф е еден од петте триоди вклучени во Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (РЦЈМР)3 покрај:
Битолскиот (Бит) од XII век, Заг, Орбелскиот (Орб) и Хлудовиот
(Хлуд) од XIII век.
Овој текст се одликува со низа архаични особености на сите јазични
рамништа, што го поврзуваат со македонската јазична територија
и преку кои се презентира односот кон традицијата и специфичните
еволутивни особености на јазикот на црковнословенските текстови.
Шаф – заедно со Заг – спаѓа во најархаичниот структурен тип триоди.
Во текстот има редови испишани со глаголица, што несомнено ја
потврдува неговата архаичност. Типично обележје на писменоста
претставува употребата на глаголицата, која доминира во IX и X век и
е своевиден симбол за традицијата. Најстарите споменици поврзани со
дејноста на Охридскиот центар настанати во периодот од крајот на X до
крајот на XI век – како на пример Асеманово евангелие (Асем) од крајот
на X или почетокот на XI век, Зографско евангелие (Зогр) од втората
половина на X или почетокот на XI век, Мариинско евангелие (Мар)
од X–XI век и Синајски псалтир (Син) и Синајски еухологиум (СинЕ)
од XI век – се пишувани со глаголица. За разлика од Преславскиот центар кој мошне рано ја прифаќа кирилицата, во Охридскиот нејзиното
прифаќање претставува долготраен процес што се следи до почетокот на XIII век. За употребата на глаголицата сведочат глаголските вметнувања во Охридскиот апостол (Охр) и Бит од XII век, во
Шаф и Болоњскиот псалтир (Бон) од XIII век, a во Григоровичевиот
паримејник (Григ) од крај на XII – почеток на XIII век има и примери за пренесување на глаголските бројки или за читањето на глаголската бројка како збор. За прифаќањето на кирилицата, пак, сведочат
кирилските записи во глаголскиот текст во Асем, како и во Зогр и Мар.
Анализата на кирилските записи во Асем покажува дека неговиот пишувач рамноправно се служел со двете азбуки: глаголицата вешто ја
употребувал за пишувањето на светиот текст на евангелието, а со ки3

При анализата се користени фото-снимките и картотечниот материјал од проектот
РЦЈМР, а исто така и соодветните кратенки на текстовите-извори што се користат за
Речникот.
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рилицата се служел како со секојдневно деловно писмо (ВЕЛЧЕВА
1981). Длабоките корени на традицијата ги потврдува влијанието на
глаголицата врз оформувањето на одделни кирилски правописни
системи (РИБАРОВА 1996).
Континуитетот на глаголската традиција го потврдуваат и
текстовите поврзани со глаголски предлошки, односно свесниот избор
на архаични предлошки, пример Заг од XIII век и Македонско четвороевангелие (Мкд) од XIV – почеток на XV век. И ракописи од други средини претставуваат преписи од стари охридски предлошки, на пример
Карпинско евангелие (Крп) од XIII век, Кратовско евангелие (Крат) од
XIV век и др.
Ерови. Познато е дека до XI век еровите главно се употребувале
етимолошки правилно, но од средината на XI век текстовите се
едноерови и двоерови со мешање на еровите, што се должи на
фонетското изедначување на редуцираните вокали, односно на депалатализацијата на консонантите. Употребата на едноеровиот правопис се надоврзува на постари традиции, а иако текстовите во кои
се претпочита употребата на малиот ер обично се поврзуваат со
дејноста на Кратовската школа, таквата употреба е карактеристична и
за текстови пишувани во други области, на пример: за Добромирово
евангелие (Дбм) и Бит од XII век; за Орб, Радомиров псалтир (Рдм),
Дечански псалтир (Дчн) и Струмички (македонски) апостол (Стр) од
XIII век; и др. Меѓутоа, употребата наüили ú се смета за ирелевантна
при определувањето на територијалната припадност на спомениците.4
Шаф е двоеров ракопис, се употребува паралелно и малиот и
големиот ер, на пример во предлозите âú, êú,ñú, односно префиксите
âú-, âúç-, ñú-: âüâåäýìú 17r5, âúâåäè 119v3, âúâåñòè 114r2, âúâîäåè
104r31, âúâîä®ùè 101r17, âüâîäåè 71r30, âüâîä®ùèà 96v12, âüâðüæåíè
43v20, 120r7, âúâðúæåíè 123v10, âúäàø© 128r16, âúäâàðýåòå 13v31,
âúäâîðè 43r30, âúäð©çè 45r22, âúæåãøå 8r20, 99v27, âúæåãú 121v13,
âúæèãàåìú12r14, âüæåãøå16v25,21r31, âúæ©æäà143r32, âüæ©æäåøè
4

Во охридските текстови се познати сите правописни разновидности на употребата
на еровите. Покрај двоеровиот правопис, се употребува и упростениот едноеров
правопис или само со големиот ер на пр. во Охр, Бон или само со малиот ер, на пр. во
Дбм, Бит, Орб, иако текстовите во кои се употребува малиот ер обично се поврзуваат
со дејноста на Кратовската школа.
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145r11, âüõîäú 31v25, âúïèàõ© 43v24, 93r1, âüïèàõ© 94v5, âúïèàøå
122r11, 125v10, âüïèàøå 84v24, âúïèåìú 47v6,146v20, âüïèåìú 55v30,
âúïèòè136v8, âüïèòè3v25, âúïè© 104r25, âüïè© 12v29, 39v31, âüïàäîìú
70r10, âüïàäú65r4, âúçàëúêà82v5, âúçàëüêà101v32,âüçàë÷åìú65v17,
âúçáóäèòè 130r1, âúçáîyæä© 108v2, âúçâà 111v20, 112r19, âúçâàõú
128v19, âúçâåäè 101v12, âúçäâèãíè 22r26, 69v25, âúçäâ·æå 107r22,
âüçäâèãíè22r24, âüçäâèãí©51v17, âüçäâèæå53v5, âúçäðúæàåòü31v25,
âúçäðúæàè 81v13, âüçäðüæè 25r16, âüçìîæå 64v24, âúçìîãú 134v25,
âúçìîã©73r31, 86r10,âúçìîæå108v15, 136v4, ñúâêîyïè27v18,37v5,
ñüâêîyïëý©òú 153r19, ñúñòàâèâ 91v15, ñúñòàâèø© 103v7, 128r10,
ñüñòàâèòå 116v14, ñüñòàâü 153v7, ñúõðàíè 104v18, ñüõðàíè 72r61, 86r2,
ñüõðàíèëú 136v26, ñú÷åòà 82r20, ñü÷åòà 25v27, ñüøåäøààãî 136v27,
ñüøåäøå153r20, ñúøåäøààãî22v27, ñúøåäøå141v10, на крајот на зборот:
âñýõú 100r8, 108r24, âñýõü54v3, 60r32, åñìú76v22,86v3, åñìü119v19,
åñòú36v32, 69r8, 83r10, åñòü101r16,105v12, æèçíú29r24,44v13, æèçíü
23r4,72r48,ïýñîêú33v18, 131r24, ïýñîêü50v20, ñëàäîêú42v8, ñëàäîêü
4r32, ñüøåäú 91r5, 144v16, ñüøåäü 149v26, ñüãðýøèõú 83r20, 87r27,
ñüãðýøèõü 34v28, 43r17, ùåäðîòú 89v7, 93v12, ùåäðîòü 22r15, 25v24,
односно редот: âú/ïèàøå 30r12, âú/ïèÿøå 53r11, âú/ïèåìú 115v20, âü/
âðüæåò140v28, âü/çäýíèîy51v6.
Во однос на губењето на еровите во слаба позиција постои колебање,
но тие често се чуваат, како одраз на доследното спроведување на
правописната традиција. Губењето на слабите ерови во суфиксална
позиција е потврдена уште во старословенските текстови, а споменатава
појава е изразена во коренот на зборот, најчесто во консонантските групи
со сонант:ïðèçðè146v10, 147v31, ïðîçðý78r16, ïðîçðýíèå24v2, редовно
во: âíåãäà 108v13, 139r12, âíåãäàæå 140v14, âíåçààï© 45r23, 121r16,
âíåìëè80r7, âíåøíå©75v16, âíîyêà8r30, 48v14, âíîy÷© 54r17, ìíèõîìú
57v21, ìíîãà 121r18, 140v26, ìíîãàãî 12r18, 35v28, ìíîæúñòâîìú 29v28,
64v3, ìíîæúñòâîìü 93v12, ìíîæúñòâý4v11, ìíîæüñòâî 116r31, 146v12,
íðàâú· 79v33,îyñí© 115r25, 134r14, îyñí©âú 101v11, 108r33 и др.
Ерот честопати не се пишува и во група од два исти консонанта,
најчесто -íí-, но постои колебање, на пример: áåçàêîííèè 137v30,
áåçàêîííèêîìú124v18, áåñêâðúííàÿ45r12, áåñöýííîå121v31, áåñýìåííî
93r13, áåñýìåííîå 90v2, áîãàòüêàíí©© 109v25, á(î)ãîðàäîâàííàÿ 57r32,
5
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áîãîòêàííü·© 75v3, áîãîòêàíí©© 99v13, äðúçíîâåííî 136v23, 142r20,
èñòèííî93r1, èñòèííîå92v32, ìàíí©101v29,143v12, но и: áåñêâðúíüíàÿ
42r31, áåñýìåíüíî 139r29, áåñýìåíüíýè 152v3, áîãîðàäîâàíúíàà 46r19,
áîãîòêàíúí©© 2v1, 3v10, äðúçíîâåíüíî 13r31, çíàìåíúíú· 38r1,
çíàìåíüíàà143v25, èñòèíúíú·86v5,97r15, èñòèíúíú·©97v2, èñòèíúíü·
146r34, èñòèíúíýè 90r7, èñòèíüíàãî 55r12, èñòèíüíî 136v32, íåèìåíúíî
75v12, íåèìýíüíà 50v27, посебно на крај на редот: áåñêâðúíú/íú·ìè
40r11, áåñöýíú/íààãî 124r22, ä(îy)øåòëýíú/íü·© 24r2, èñòèíú/íî 9r3,
íåèçðå÷åíü/í©©27r12, íåèçü/ì©ùåííà79v10, íåïðèàçíü/íü·8v18, íåòëýíü/
íú·48r3, ñ(âå)ùåíü/íîå88r10, ñòðàíü/íî144r10.
Во Шаф изгубен ер редовно бележиме во формите од заменките
âüñü,âüñýêú: âñå©7v18, 7v23, âñè109r25, âñý132v19, 152v22, âñýêàÿ
119v13, âñýêî 18r20, 38v21, âñýêîãî 84v9, 97r22, âñýêîè 5r30, 62r9,
âñýêîìîy18v29, âñýêî©8v16, 96v8, âñýêú56v21, âñýêú·30r11,68r14
âñýêú·ý 37v14, âñýêü 17r30, âñýê© 17r2, 59v7, âñýê©© 40v26, âñýì
101r33, 111r18, âñýìè 16r11, 54r32, 147r26, âñýìú 100v1, 147r25, âñýìü
29r21, 71v6, âñýõ 105r8, 143r18, âñýõú 100r8, âñýõü 60r32, âñý÷ñêàà
60r23, 73r8, âñý÷ñêú·ìú 115r11, âñý÷üñêàà 81r30, ретко âúñåãî 72r1, 88r3,
âúñåìó 64r4, âúñåìîy85v9, 93r7. Во формите од заменките âüñü, âüñýêú
ерот обично се губи во: Охр, Рдм, Карп, Верк, Крат, Орб и др.
Ерот редовно не се бележи во суфиксот -üíèêú: áåçîyìíèêú 65r4,
á(î)ãîïîäîáíèê4v26, ïîñîáí·êà 2v15, ïîñïýøíèêú 6v3 – само ñðåáðúíèêú
131r5, ñðåáðüíèêú 124r26, 128r10, ñðåáðüíèöýõ 125v29, 126v10,
ñðåáðúíèöýõú 126r25.
Поизразени колебања во бележењето на ерот се забележуваат кај
предлозите:âúñòîyäèâúñðàìú125r27, êüíåðîyøèìýè 125v32, но тој
почесто се губи пред сонант: ñë©êàâíú·ìú124v2; âëúæí©©130r4, â
íàïàñòü125r24, 128r12, âíåä©³ý140v12, êíàðîäîìú145r6, êíåáåñíú·ìú
148r20, пред заменски форми: âìå126v, âòåáý129v, âíèõ 131v20, â
í®æå 140v2, âíåìæå 133v28, 133v32, êíåìîy 106v19, 115r8, êíèìà 115r9,
êíèìú137r11, êòåáý71r8, се чува пред збор што започнува на вокал:
êüèçáàâèòåëþ 69r, êüèñòëýíèþ 79r, âüèì®116v, како и пред збор што
започнува со ист консонант: âüâòî(ðíè)ê 83r,âüâú·øí©©96v, ñüñ(âå)òú·ìè 97r, ñüñëàâî©99v4, ñüñìîòðåíèåìú106r,ñúñòðàõîìú56v11, но
има и исклучоци: ââñýõ(ú)13v, ââîëå22r, ââòî(ðüíè)ê 82r итн.
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Колебање има и кај префиксите, на пример âú-: âïàä©130r16, âïàñòè
117v18, âïàäîõîìú 67v10, âïàäîõü 18r9, âïàäú 67r14, 91r6, âïàäúøà
27r23, âïàäüøà 22r26, âúïàäîõú 75v10, âúïàäú 36r31, âúïàäúøîìîy
67r13, âúïàäüøà 73v25, âúïàäüø©© 12v32, âüïàäîìú 70r10, âüïàäú65r4,
âïåðèìú 39r6,âúïåðèìü 150v14, âïèàñòý 111r19, âïèàõ©110v14, 148v5,
âïèàøå 60v6, 61r7, âúïèàõ© 103v18, 151v19, âúïèàøå 122r11, 125v10,
âúïèåìú 115v20, âúïèåòú 107v9, âúïèåòü31r11,58r12, âúïèè123v28,
âúïèòè 136v8, âúïèÿøå 53r11, âúïè¬ì 147r8, âúïè© 104r25, 141r14,
âüïèàõ© 94v5, âüïèàøå 84v24, âüïèåìú55v30, âüïèòè3v25, âüïè©12v29,
76v17, âüïè©ùå 40r12, 102v22, âüïè©ùè120v27, на пример најчесто со
ер:âúõîäå91v12, âúõîäíú·õ 109v27, âúõîä 38v18, âúõîäú 4v8, âú/õîäå
70v2, âúõîäåùà105r18, âúõîæäåíèåìú23r29 âúõîæäåí·à 7r15, âüõîäèòè
139v17, âüõîäú 31v25, âüõîäü 23r29, âüõîäü· 23r28, само еднаш âõîäý
66v11.
Ерот обично се чува во префиксиран збор што започнува на вокал:
âúwáðàçè 12r29, âúwáðàçèâü 75v19, âúwð©æèâú 48r15, се губи пред
збор што започнува на сонант, на пример: âëà©87r19, âëàãàëèùå101r16,
âìýíè22v13, âìýíèò116r22, âìýñèâü53v1, âìýñòèëà73r7, âìýñòèëèùå
126v6, âìýñòèòè27r19, âìýñòèòü114r1, âíèìàè66v18, âíèäåøè78r19,
âíèäýìú109v1, âíèä©127r26,128r13,âíèòè108v13,114v19, âðàä(î)y«òü49r12, освен во позиција на крај на редот.
Исто така ерот обично се бележи во префиксите âúç-/âúñ-: âúçâåäè
116r4, 145v22, âúçäâèãíè 105r22, âúçìè 131v16, âúçìîæåò 95v22,
âúçïè 136v32, 150v4, âúçðàñòè 137v18,а има и примери во кои се губи:
âçâàâú110v13, âçâàòè115r5, âçâàõ114v7, 141r10, âçâåäå148v17, âçâåäè
112v14, âçâåëè÷èìú 61v17, âçâåëú 47v11, âçâåñåëèìü 21r18, âçâåñåëè
92r23, âçâðàòèòè3v3, âçâðàòåò125v8, âçãëàñè131v7, âçãëàøàøå124r32,
âçäàäèòå 115v9, âçäàè 128r17, âçäâèãíåòú 106v4, âçäâèãíåøè 104r12,
âçäðýìàõú119r32, âçäõí©âú46v4, âçäú·õàåòü132r17, âçíîñèìú151r11,
âçíîñèòü148r22, âçïèåìú152v11. Чувањето на ерот во префиксот âúç-/
âúñ- е карактеристично за Слепченскиот апостол (Слеп) од XII век,
за Вранешничкиот апостол (Вран) и Стаматовотo евангелие (Стм)
од XIII век и др., додека примери со испуштен ер се среќаваат во Бит,
Бон, Стм и други текстови од Охридската книжевна школа.
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Во префиксот ñú- (ñúí-) ерот најчесто се губи кај глаголите со
почеста употреба, на пример: ñúïîäîáèòè, ñúòâàðýòè, ñúòâîðèòè,
ñúíèòè, ñúïàñòè и др.: ñïîä(î)áè 9r8, 99v25, ñïîä(î)áèâü 26r33, ñïîä(î)áèëú132r9, ñïîä(î)áèìú31r25, 33r11, ñïîä(î)áèòå39v12, 41r13, 41v21,
ñïîä(î)áèòè 125r2, ñïîä(î)áèõ 62v33, ñïîä(î)áèõîìå 37r22, ñïîäîáèõú
63r21, ñï(î)äîáèøè80r14 (само ñúïîä(î)áè64r21, и во позиција на крај на
редотñú/ïîäîáè 38r7, 82v24),ñòâàðýåòü46r18, 120r29,ñòâàðýòè144r11,
ñòâàðý©57r31, ñòâîðè103v24, 106r15, ñòâîðèìú99r32, ñòâîðèñòå116v11,
ñòâîðèò101r15, ñòâîðèòå124r4, ñòâîðèòè117v7 и др., ñíèäå67v17,93v23,
ñíèäåòú31r27, ñíèäè108v17, ñíèäîõü70r7, ñíèäú106r2, ñíèäýìú8r23,
43r23,ñíèäýòå106v21,108r3 итн. Кај глаголи што почнуваат на сонант,
има нередовна употреба на ерот од ñú-, но чести се и примерите во
кои се губи: ñëîìè112v33, ñðýñòè106v21, 108v23, ñðýòîñòà115r7, ñðåùàòå108v7. Во голем број примери следиме зачуван ер: ñú/áðàõú 102r7,
ñúâðàòèõ63r12, ñúâðúøèòè107r24, ñúâðüøå151v10, ñüâðúøà©152v33,
ñüâðúøà©ùå 6r9, 6r25, ñüâðüøàòè 40r9, ñúâýùàõ© 144v10, ñú/ãàñèëú
153r8, ñúãðýøà©ùèìú121v25, ñúãðýøè147r1, 147v22, ñúãðýøèõ79v2,
86r11, ñúãðýøèõîìú 82r5, ñúãðýøèõú 37r10, ñúíèäýìú 44v14 ñú/
ïàñå 52r1, ñúòúöýìú 16r4, ñúòüöýòå 122r24, ñú/òåæà 37v19, ñúõðàíè
104v18, ñúõðàíèòåëþ 48r1, кај двојнопрефиксираните:ñúâçðàñòè84r17,
ñúâêîyïè27v18, 37v5,ñúâñòàâèëú 16v9, ñúâúêîyïèñòå97r4, ñúâúêîyïëý©
146r5, ñú/âúñòàâèâú137v22, ñüâêîyïëý©29v17, ñüâêîyïëý©òú153r19,
ñüâï©òùåñòâîy©ùå 68r15, ñüâñêðýñè 133v3, ñüâúçíåñå 140r17. Во врска
со губењето на ерот од префиксот ñú- во Вран Кoнecки забележува
разлика меѓу зборовите »чисто книжевни« (КОНЕСКИ 1956: 25), а
освен тоа и оние што почнуваат со гласови кои го асимилираат ñ, од
една страна, и зборовите што живееле и во народниот говор, од друга
страна, при што во првите ü се чува, т.е. се изговарал, а во вторите тој
не се бележи.
Ги бележиме примерите со зачуван ер и во префиксот îáü-:
wáúäðúæèòü 76r5, wáúäðúæ©è 113v1, wáüõîæäåíèå 19r26, wáüÿäàíèÿ
36v25, но вообичаени се формите: wáäðúæèòü 100v6, wáëàäà© 4r5,
wáëàäà©è 139v14, wáëàäà©ùà 153v17, wáëèñêîyèòå 56v7, wáëèñòàâà©
109v18, wáëèñòà© 54v17, wáëè÷àåìà 48v23, wáëè÷àõ© 42v18, wáëè÷à©
33v30, wáëè÷à©òü37r16, wáíàâëýåòú108r13, wáíàâëýåòü18v24, 84r21,
8
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wáíàâëý© 143r16, wáíàæàåòü 15r16, wáíàæè 35r1, 63v6, wáð©ãàåìú
129v7, wáð©ãàõú79v2, wáð©ù©59r32 и др.
Анализата потврдува дека ерот обично се бележи во суфиксите
-üñòâî, -üñòâèå, -üñòâîâàòè, -üñêú: ä(ý)âüñòâà 94r22, åäèíîñ©ùüñòâî
49r19, åäèíúñòâî 1r8, 42v30, åäèíúñòâîìú 99r26, ëàêîìúñòâà 68r3,
ëàêîìúñòâîìú 100r8, ëàêîìüñòâà 101v13, ëàñêðúäúñòâîìú 5r20,
ìíîæüñòâî117r4, 146v12, ïèàíüñòâî24v9, ö(ýñà)ðüñòâî51v32, íåâýðüñòâèà
136v24, íåâýðüñòâèå 111r23, ö(ýñà)ðüñòâèÿ 21r23, ëèêüñòâîyåòü 61r22,
ëèêüñòâîy©òü44v17, íàñëýäüñòâîy©124r31, áîæüñêü·18r27, ä(ý)âè÷üñêîå
38v3, ö(ýñà)ðüñêîå 21r5, ÷ë(îâý)÷üñêîìîy 36r6, ÷ë(îâý)÷üñêú· 108r27,
÷ë(îâý)÷üñêú·ìú 152r28, ÷ë(îâý)÷üñêü· 117r10, 151r30. Ова бележење
на ерот е карактеристично и за Радомировиот псалтир (Рдм) од XIII
век, Станиславов пролог (Стан) од 1330 год., Карпинскиот апостол
(Карп) од XIV век и др.
Колебање има и во примерите пред кратката заменска форма, пред
ñå: âñåëèòüñå6v15, w÷èñòèìüñå8v16, ìîëåòüñå11v11, âåñåëèòüñå14r15,
ïîìðà÷àåòüñå15r16, wñòàâåòüñå19v3, ðàñï®òüñå23v10, ðàçäýëýåòüñå
23v23, îáíàæèõüñå79r13, ñý÷åòüñå23v24,òðîèòúñå23v24,ïîêëàíýåìú
ñå 45r8, wáíîâåò ñå 116r8, çàêîë®ò ñå 116r20, îyïîä(î)áèõ ñå 119r33,
âìýíèòñå116r22, пред партикулаæå:òðåïåù©òüæå 18r20, ëèêüñòâîyåòü
æå 56r30, ïðèåìëåòüæå 132v10, ðàñïåòüæå 150r10, ïîåìæå 118r29, ÷òåì
æå149r18.
Зачуван ер бележиме и пред форми од помошниот глагол áú¶òè:
ïðýñòàâèëüåñè 29v15, îñ©äèëüåñè 70r29, âúøåëüåñè 134v32, âúäð©æåíü
åñòü 9r27, îyñëü·øàëü åñòü 24v18, äàëú åñòú 136v3, íåïðè©òü áú·ñ(òü)
46v3, ðàñïåòüáú¶ñ(òü)59v33, ïðèò®æåíúáü·âú131v22.
Вокално ð, ë. Во македонските текстови вокалните, слоготворните
ð и ë се предаваат како ðú, ðü – ëú, ëü. На пример во: êðúâú 2r18,
êðúâü 62r30, êðüâè© 13r17, êðúñòîìú 135v14, 137v22, êðúñòü 35r19,
êðüñòîy47v22, êðüñòú 51v19, ìðúòâà133v21, 153r14,ìðúòâàãî110r22,
ìðúòâåöú 113v3, ìðúòâèòü 77r11, ìðúòâîå 41v16, ìðúòâîñòè 103r8,
ìðúòâú103v13,ñêðúáåõú95v27, ñêðúáè©123v14, ñìðúò110r14,122r20,
ñìðúòè107r1, ñìðúòí©©2r32,ñìðúòú71r16, ñìðúòü104v14, òâðúäà
77v8, òâðúäî76v8, 124r5, òâðúäîå4v18, òâðúäú54v24, òðúñòè54v32,
òðúñòè©131r13, ìëúíèå 95v3, ïëúöè111v27, ïëüíî120r11, ïëüòè60r23,
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ïëúêú 43v23, ïëúêü 149v19, ïëúíà 72r18, ïëúíî 79r28, ïëúò 106r2,
ñëúçàìè 99v23, ñëúçàìú 30r3, ñëúçàõú 3r32, ñëúçíî 55r14, ñëúçí©©
78r6, ñëúçú 19v11, 80r24, ñëúçå 108r8, ñëúíöå 54v16, 88v6, ñëúíúöà
119r2, ñëúíúöå 147r29, а поретко без придружен ер: ìðòâà 111v28,
138v28, ìðòâààãî110r27, ìðòâàãî114r30, ìðòâåöú115v5, 128v28, ìðòâè
137v12, ìðòâèõú103v9, ìðòâîy110r29, ìðòâöà111r32, ìðòâö©141v23,
ìðòâú 106r20, 138r33, êðñòü 50v1, 52r18, 52v20, êðñòüíî© 37v26,
ñêðáåè 27v16, ñìðòú 59v23, 126v12, ñìðòü 103r12, 117v14. Еровите го
изразувале само слабиот еров призвук, којшто се слушал при изговорот
на слоготворните ð, ë. Тоа се гледа од фактот што во силна позиција
не се вокализираат (ВАЙАН 1952: 41). Вокализирани форми се ретки,
пример во:áàãîðíèö© 42v19, áàãîðíèêü 84r16.
Секундарни ерови. Потврда за изгубеното чувство за правилна
употреба на еровите е и појавата на секундарни ерови во определени
позиции, на пример во префиксите и тоа почесто во: Крат, Крп, Карп,
Верковичев апостол (Верк), Лобковскиoт (Хлудов) паримејник (Лобк)
oд 1294–1320 год. и Стан (БИЦЕВСКА 2000: 36).
Во Шаф се потврдени во предлозите што завршуваат на -ç: áåçú
66v19, 112v30,128r3,áåçü67r15, 109r30, 113r30 и др., èñü99r1, 151r32,
и во префиксите: èç-, ðàç-, áåç-, âúç-: èçü/ìú·âøè121r32, èçüðýøè32r4,
èçüòðýçâè78r4,èñüñåëåíú130r24, èñüõú·òè83v30, èñüöýëè42v12,èñú/
öýëè50v2, ðàçú/äðîyøèø©113v28, áåçüâåùåñòâüíü·9v12, áåçüãðýøåíèÿ
7v33, áåçü/ìàòðíà 101r32, áåçüíà÷©ëíàà 28r13, áåçüñëîâåñíà 108v16,
áåçüñòðàñòèåìú 10c14, áåçüñòðàñòíå 17v3, áåñú/÷åñòíàãî 91r5, áåñü/ìðòèà
20v23.
Примери со секундарен ер често бележиме и во туѓи зборови,
имиња: âàðúâàðú· 57r24, âàðüâàðñê©© 94v8, âàðúâàðúñê©© 12r12, âàðúòîëîìåþ24v23, àìüâàêîyìü72r37,ëåâúãyòü64r13. Со вметнувањето
на неетимолошките ерови се вршела адаптација на туѓите зборови за
да се олесни нивниот изговор, а истите рефлекси за секундарните и
силните ерови се потврда за мислењето дека тие се развиле во процесот
кој водел кон изјаснување, односно губење на еровите. Значи, нивната
појава треба да се смести уште во времето пред вокализацијата на
интензивните ерови (КОНЕСКИ 1967: 39).
Вокализација. Вокализацијата на еровите е потврдена речиси на
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Book Slovo_62.indb 10

9.2.2013 13:03:19

Л. МАКАРИЈОСКА, Фонетско-правописните особености ...

SLOVO 62 (2012)

целата македонска јазична територија, а во западномакедонските
текстови замената ú > î е пораспространета (и тоа и во суфиксите и
во коренот, во префиксите и во предлозите) и упатува на дијалектна
средина со напреднат процес на вокализација. Во Шаф еровите во
силна позиција се вокализираат, и тоа ü >å, а ú>î, што го потврдува
македонското потекло на ракописот. Вокализацијата е потврдена и во
коренот и во суфиксите, предлозите и во префиксите, што укажува дека
во говорот на пишувачот била добро позната.
На пример ú>î во коренот: äîæäú31r29, 36r26, çîëú17v14,72r8,
82v17, 92v11 и др., çîëü 25v24, 51v29, êîæäî 120r26, ñîíú 7v12, 78r2,
108v1, âîíú 110r9, 125r13 и др., ñîíìèöà 109r5, но и: ñüíìèùå 65v13,
ñüíìîy59v5, ñüíüìèöå117v26, ñüíüìú130r15, во предлози: âîâñåâýêü·
18r24, 32r24, 41r10, âîâñ®âýêú·20v21, âîâñ®âýêü· 20v24, 28r12, âî
âñåìú ìèðý 62r23, âî òìý 87v1, 96r20, íè âî ÷òîæå 92r33, 92v33, ñî
ñëúçàìè31r11, 32r28, ñîâúñýìè86v6, во суфикс -îâ- < -úâ-: ñìîêîâíèö©
66v1, 120r4, ñìîêîâíî138r15, ñìîêîâíú·ìú75v4, öðêîâ144v5 öðêîâíàà
59r7, öðêîâíàý51v22, öðêîâíîå57v21,94v26. Вокализацијата е најчеста
во суфиксот -úêú: áåçäîìîêú 78v17, êðîòîêú 104r30, 117r24, êðîòîêü
116v7, 116v28, íà÷©òîêú 5v3, 30v15, íà÷©òîêü 7r28, ïîñëýäîêú 29r11,
104v21, ïýñîêú 33v18, 131r24, ïýñîêü 50v20, ñëàäîêú 42v8, ñëàäîêü
4r32, ïëúçîêú125v9. Ја бележиме и во префиксите: âîwáðàæàåøè95v6,
âîwáðàòè 96v18, âîïðàø© 129r12, âîñêðåñ(å) 108r22, âîñêðåñ(å)íèà 24r13,
âîñêðåñ(å)íèå114r22, âîñêð(ü)ñå122v31, ñîçäà53v23, ñîçäàâ2v16, 62r13,
86r16, ñîçäàâøàãî 59r13, 94v2, ñîçäàâú· 4v21, ñîçäàâúøàãî 146v9,
ñîçäàâú¶ 147v2, ñîçäàâü 140v7, ñîçäàíèå 80r29, ñîçäàíèþ 2v11, 94r23,
ñîçäàíèÿ54v10, ñîçäàíú2r23, 3v2.
Од дублетните прилошки форми êúãäà/êîãäà, òúãäà/òîãäà како и во
повеќето македонски текстови, во Шаф редовно се употребуваат: êîãäà
101v11, 125r8 и др., òîãäà28v18, 87r23, 93r27 и др., òîãäàæå33v32.
Во Шаф вообичаени се формите од глаголот îyïúâàòè со невокализиран ер: îyïâà26r29, 54r6, 89r3, îyïâàåìå87v9, îyïâàíèå33v27, 37v6,
73v17, 90v33, îyïâàíèåìú57r23, îyïâàí·å16v18, îyïâàõü127v11, како и
во Охр, за разлика од Слеп, Орб и др. во кои има редовна вокализација.
Вокализацијата ú > î во овој случај е спроведена по пат на аналогија со
глаголите на -îâàòè.
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Вокализацијата на ü во å е регистрирана во коренот на зборот:
âåñü 14v28, 23v1, 39v29, 74v14 и др., äâåðú 13r19, 27r33, 42v16 и др.,
äåíè¬82v26, äåíè©85v7, äåííèö©16r22, 87v8, äåíú86v20, 99r23, æåçëå
95v20, æåçëîìú80v33, æåçëú23v6,49r3, 50r18, ëåñòü26r9, 43v23, 73v4,
ëåñòè© 90r26, ëåñòí© 7r27, ëåñòí©© 59v7, ëåñòöà 3v12, ïðàçäåíúñòâà
108r11, 142v20, ïðàçäåíúñòâî 108r10, 134r28, âúçðåâíîâà 82v9, 82v15,
âúçðåâíîâàõú 76v4, âúçðåâíþèìú 59v14, ðåâíèòåëú 121v5, ðåâíèòåëý
108r19, 138r4, ðåâíîâàëà 78v11, 81v4, ðåâíîâàøå 83v3, ðåâíîñòü 120v23,
ðåâíîyèìú 30v12, ðåâíîyåòü 139r10, òåìíèè 113v7, òåìíèõü 128v26,
òåìíèöè12v13, øåïòàõ©125r13, áë(à)ãî÷åñòèÿ38r15, 58r28, áë(à)ãî÷åñòíà
64v30,97r14, áë(à)ãî÷åñòíî29v16, 102v21, 122v15, á(î)ãî÷åñòèåìú31r3,
âñå÷åñòíàà144r27, âñå÷åñòíààãî67v18, âñå÷åñòíå49v23, âúñå÷åñòíàà94v26
и др. Стара појава претставува и -üäü> -åä: ïðàâåäíè127r18, ïðàâåäíèêú·
103v16, ïðàâåäíèõú 56v9, ïðàâåäíîå 39r30, 44v13, ïðàâåäíîìîy 130r31,
ïðàâåäíú· 102v29, 151v23, редовно íåïðàâåäíîìü 144r1, íåïðàâåäíú·
23v18, íåïðàâåäíú·©84r28, íåïðàâåäíü·ìè103v18. Исто така стара појава
е изјаснувањето ü>å во коренот -øåä-: ïðèøåäøå137r9, ïðèøåäøè30v9,
ïðèøåäú 101v9, 107r22, 111v9, ïðèøåñòâèà 89r28, ïðèøåñòâèå 104v32,
106v15, ïðèøåëú 105v33, 142v21, ïðèøåëúöà 77r25, ïðèøåëü 142r32,
ïðèøåñòâè 120r21, øåñòâèþ 148v25, ïðîøåäøààãî 63v9, ïðîøåäúøààãî
151r32, ïðýâøåä106r10, ïðýâøåäøàãî90r20, ï©òúøåñòâîy©ùîy101r22,
øåñòâèÿ 5r19, øåñòâ¶à 69r32, øåñòâîâàâú 14r22, øåñòâîâàòè 27v12,
øåñòâîy©63v3, øåñòâîy©ùå48v2.
Вокализацијата е мошне честа појава во суфиксот -üöü: àãíåöú
124v1, 124v5, 126v8,129r19, 133r13 и др., âýíåöú 129v7, 130r3, 133r16,
æèçíîäàâåöú111v12, ³âýçäî÷åòåöú41v12, êîíåöú65r17,77v33, 149v8,
êîíåöü 127v18, ëúñòåöú 39r2, ìëàäåíåöú 12r24, 94r2, 115r26, ìðòâåöú
115v5, 128v28,ìú·òîåìåöú32r31, 46v4, ïëúòîíîñåöú58v16,ïðüâýíåöú
137r8,ñàìîâèäåöú147v23,ñâýòîäàâåöú114v31,ñëýïåöú36v7, 67r32,
ñòðàñòîòðúïåöú43v25, òâîðåöú108r8, 115r11,118r17, ÷ë(îâý)êîëþáåöú
109r4 и др., во -üíú: áåçîyìåí 128v1, áåçîyìåíú 79r17, áåçúãðýøåíú
147v20, áåñìðòåíú 126r16, áåñìðòåíü 46r31, áåñòðàñòåíú 48r20, 99r3,
122v22, во -üñòâ-: áåçüâåùåñòâüíü· 9v12, áë(à)ãîäàðåñòâúíî 14r3, á(î)æåñòâúíàãî92v25, á(î)æåñòâúíàÿ39r6, á(î)æåñòâúíî92r30, á(î)æåñòâúíîå
16v8, 63v19, 108v9, áîæåñòâüíî©43r26, á(î)æåñòâüíîy95r3, âåùåñòâåíú
12
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13r9, äýâåñòâíîå 133r12, ä(ý)âåñòâúíàÿ 80v12, ä(ý)âåñòâúíîå 103r21,
íåâýæäåñòâèà73r26, íåâýæäåñòâèà88v7, ÷þâåñòâúíî105v6, ÷þâåñòâúíî
109r24, ÷þâåñòâúíú·147r10, ÷þâåñòâüíààãî25r28.
Назали. Во однос на употребата на назалните вокали може да
констатираме дека Шаф ги чува двата назала ©и å и поретко ®: áë(à)ãîñòèí® 91r2, áðúí® 88v29, âí®òðú 84r17, ãðúäú·í® 94v8, èñïëúí®
144v26, êëîí®ò 131r13, ì(è)ëîñòèí® 99r32, ìí®ùå 150v15, ïîyñòüí®
127r6, ïðîç®áåí·åìü 18v5, ïðîç®áøè 25v12, прејотираните ©, å, ®,
односно «, ª: «æå 9r7, 152r2, «æåìè 10a12, «çè 119r7, «çú·êà
146v6, «çú·öýõú 13v22, «çú·÷íààãî 1v1, «çü¶ 113v29, «çü¶êü· 26r4,
«çü·öè 117r12, «òðîá© 132v7, 144r25, ì(è)ëîñòè« 66r22, íàñú·ùà«
101v33, íàîy÷à«149v8, íàîy÷à«ùîy146r3, íåñýêîì©«36v16,wãíúí©«
67v20, wñ©æäà« 102v29, ïîãàíý«è 125v9, ïðè«òèåìú 120v2, додека
ª поретко се среќава: âåëèê©ª 153v10, ãðýõîâí©ª 42v5, èçëèâàªùè
120v11,ïðèªòü32v31, ïðýäí®ª117v4, øîyª120v7,ªãëè24v13, ªäðî
121r20, ªçü·êú· 70v12, «çü·öè 116v17, ªòðîá© 119v1. Правописниот
систем со четири назални вокали во македонските текстови е мошне
ограничен и тоа во Добрејшовотo евангелие (Дбј) oд првата половина
на XIII век и Погодинов псалтир (Пог) oд XIII век (но недоследно).
Правописот со трите назали ©, å,® е карактеристичен за Григ и Слеп,
со ©, å,«за Охр, Дбм, Бон, Орб, Македонскотo евангелие на поп Јован
(Јов) oд втората половина на XIII век, делумно и за Радомировотo
евангелие (Рад) oд XIII век и Карп. Правописот со два назала © и å е карактеристичен за: Крп, Крат, Стм, Вран, Рдм, Заг, Хлуд, Лесновскиот
паренезис (Лес) од 1353 год, Лобк, Верк и др. (БИЦЕВСКА 2000: 53,
РИБАРОВА 1996: 191).
Деназализација. Деназализацијата се вбројува во карактеристичните правописни и фонетски особености на македонските црковнословенски текстови и притоа на местото на © се употребува à, ü/ú,îy,5
5

Мешањето на © со à укажува на централните и источните македонски говори, на©со
ú на охридскиот говор, односно на јужномакедонската дијалектна основа, на©со îy
на северните говори. Правописното мешање на назалите и на еровите се среќава во
повеќе текстови почнувајќи од XII век (КОНЕСКИ 1981: 49), пример во Охр,Григ,
Бон, Мкд, со бројноста на примерите со © > îy се изделуваат: Рад, Крат, Верк,
додека во Орб, Рдм, Јов ©> à, мошне често во номинатив и акузатив кај именките
од ж. род (а-, ја-промена) и кај заменките, што може да се должи и на преминот кон
аналитизам и наложувањето на акузативната како општа падежна форма.
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а å се заменува со ý(å)или со ÿ зад вокал. Замените за å несомнено
упатуваат на македонското потекло на текстот, меѓутоа не се показателни за внатрешната дијалектна диференцијација, за разлика од рефлексите на©што упатуваат на низа разлики на македонски терен (сп.
и УГРИНОВА-СКАЛОВСКА 1976: 180–181).
Во Шаф назалите добро се чуваат, има многу ретки примери со
извршена деназализација.6 Старите дублети со © и îy ги среќаваме во
старословенските текстови: í©æäà / íîyæäà,í©äèòè / íîyäèòè, ãí©ñèòè
ñå / ãíîyñèòè ñå, ñ©ìüíýòè / ñîyìüíýòè, ì©äèòè / ìîyäèòè (ВАЙАН
1952: 56, КОНЕСКИ 1981: 56-57). Во Шаф ги бележиме формите со ©:
í©æäå©12v23, í©æäúíú·õú17r3, í©æäúíý78r13, но: ìîyäèøè113r21,
ñîyìíýíèåìú122r3, îyñîyìíýâøè119v29. Во Бон, Мкд, Дбм, Слеп, Карп,
Дчн преoвладуваат формите со ©, коишто според ШЧЕПКИН (1906:
143) се карактеристични за македонските текстови, обете форми се
употребуваат во Стр и Дбј, подеднакво се застапени во Стан и Вран,
додека во Рад, Крат и Крп, Пог, Лобк и Лес почести се формите со -îy-.
Во Шаф исто така редовно бележиме âíåòðú 74v8, 131r4, âí®òðú
84r17, âíåòðúìè 60v29, еднаш âí©òðú 12r33. Исклучително формите
âíòð-7 ги бележат Лес, Стан, Лобк, а паралелно со âí©òð-: Јов, Слеп,
Мкд, Дчн и др. БИЦЕВСКА (2000: 90) врз основа на анализата на оваа
појава истакнува дека во македонските текстови преовладуваат формите âí©òð-, а и оние со å не се врзани за одделна школа или терен.
Замената ü > © во ñò©çü¶ се среќава во Орб, Лобк, Рдм, Кичевски
октоих (Кич) од XIII век и Бон. Во Шаф среќаваме: ñò©ç© 142v20 и
ñòüçü· 116v23. Од варијантите íú, í© за сврзникот се употребува í©
103r30, 141r26, 152v2 и др. Само í© се пишува во Вран и Стан.
Старо колебање меѓу å и ý има во формите ïîìí©òè и ïîìýí©òè.8 Во
Шаф ги бележиме примерите: ïîìýíè86v9, 86v10, 128v6 и др., ïîìýíú·
6

7

8

Процесот на деназализација рано зафатил некои македонски дијалекти, што се
потврдува преку примери во Мар, во Бон (КОНЕСКИ 1981: 38–39).
Формата âí©òðü е позната на целото македонско јазично подрачје, а âíåòðü е соодветно
на источно-македонскиот изговор внетре, фнетре (КОНЕСКИ 1956: 19).
На пример додека во Син подеднакво се среќаваат и -ìý- и -ìå-, за Рдм, Пог е
карактеристичноïîìýí©òè,за Бон ïîìýíè покрај ïîìåíè, додека во Дчн ïîìåí©òè.
Во ïîìåí©òè е претставен преглас -üí-/-å- (< ïîìüíýòè), а формата со -ìý- е резултат
на деназализација на -ìå- (ВАЙАН 1952: 57–58).
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130r32, ïîìýíýòå96r26, ïîìýí©126v2, поретко ïîìåíè60r17, 128v11,
ïîì®íè83v14, ïîì®íîy©ùå119v15, ïîìíýòå73v7, ïîì©íýòå88v18.
Замената å>åја следиме во примерите: wçàðèìå 138r12, âúçíîñå
òå129v30.
Мешање на назалите. Во согласност со промените на назалите
на македонскиот терен и во Шаф е спроведено познатото правило
за пишување на назалите во зависност од природата на претходниот
консонант, односно од позицијата на назалите во зборот, т.н. мешање на
назалите. Замената на назалите е карактеристична за сите текстови што
ѝ припаѓаат на Охридската книжевна школа, на пример Охр, Бон, Јов,
Заг, Хлуд, Рдм и др., но се среќава и во текстови од други дијалектни
средини, во рамките на Кратовската книжевна школа, особено ª >
« во почеток на зборот (БИЦЕВСКА 2000: 189), што се објаснува со
правописното влијание од охридскиот книжевен круг.
Во Шаф е одразена појавата на мешање на назалите во зависност
од позицијата во зборот. Во почетна позиција многу почесто се врши
замена на å со ©: ©çàìè 103v17, 107r28, 133r24, ©çú 32r5, ©çú·
111r3, 113r25, ©çú·êà106r16, 108v16, ©çú·êîìú94r12, 126r20, 134v8,
©çú·êîìü119r14,©çú·êîy97r24, ©çú·êú126v30, 148r27, ©çú·êú·40v2,
48r12, ©çú·êü 46v26, ©çú·öè 79r5, ©çú·÷íó 118v25, ©çü¶êîìú 26r11,
©çü¶öè115r32, ги документираме и: ªãëè24v13, ªäðî121r20, ªçü·êú·
70v12, «çü·öè116v17, ªòðîá©119v1.
Во позиција зад вокал се употребува ©. На пример: ïðè©ñòå62r27,
120r13, ïðè©ò 17r8, ïðè©òåíú 6v26, 25r17, ïðè©òè 101v22, 109r25,
ïðè©òíîå 89r2, ïðè©òí©© 17r27, 20r13, ïðè©òú 108r5, 129v6, âíý©äîy
119v32, çàäàâëý© 51v1, èñïëúíý© 5r27, îyäàðý©ùå 42v20, á(îæ)èå©
88v33, 116r11, áîyðå© 17v9, 70v5, âîëå© 121r1, 139r32, âðàæäå© 17v25,
âñå© 25r4, 36v10, 40v14, èíî©çü·÷íú·© 32v14, само еднаш: ïëúòíèå
69v7, îyäàëýåùè41r33.
Во почетна и поствокална позиција се употребува © во Бит, Рдм,
Лобк и во други текстови од XIII и XIV век, што веќе во XII–XIII век
ги изделува западномакедонските дијалекти од соседните (КОНЕСКИ
1956: 13).
Во Шаф не доаѓа до разедначување на два назала еден до друг,
обично во флексијата на сложената промена на придавките и на
15
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партиципите9 и останува -©©: áåçì©æí©© 41v7, 92v29, áåçíà÷©ëí©©
25r3, 44v23, áåçîyìí©© 153r7, áåñêîíå÷í©© 96r5, áë©äí©© 121v19,
áîãîòêàíí©© 99v13, áîãîòêàíúí©© 2v1, 3v10, á(î)æåñòâúí©© 59r11,
72r44, âîëí©©99r20, âîëí©«127r12, âý÷í©©30v13, ãðîìîïëàìåíúí©©
43v3, ãðýõîâí©© 121v26, 139r11, ñï(à)ñí©© 105v2, âú·øí©© 42v5,
96v27, еднашñïàñí©å 117v22,âú·øí©å7v19.
Заменатаå> © во Шаф ја следиме во позиција зад ø, ù,æ,æä,ö,
s. Пример зад ù: ïîù©äè 20r32, 125r21, ïðèðèù©ùèìü 76v24, ïî©ù©©
140r19, 142v13, ïîñò®ù©© 26v7, ïîñòåù©© 59r26, ïðèáýãà©ù©©
107r18, ïðèñíîñ©ù©© 3r31, зад -ø-: ø©òàíèå 12r19, 107r4, 147v21,
ø©òàñòå 116v17, ø©òàø© 125r4, âàð·ø© 133v11, âçëîæ·ø© 126v19,
âèäýø© 149r28 âñêðýø© 111r18, зад -æ-: âúæ©æäà 143r32, âúæ©æä©
80v6, âüæ©æäåøè 145r11, äðúæ© 127v4, äðüæ© 46r8, äðúæ©è 131r8,
äðúæ©ùàãî 94r33, äðúæ©ùå 114v16, 117r26, æ©äíî 145v32, æ©æäåìú
97r34, æ©æäå©13v30, æ©æä©105v23, 144r30, æ©æä©è141r31, 153v12,
æ©æä©ùå108r29, æ©æä©ùåè106v13, æ©æä©ùèõú93r5, ëåæ©òü89r12,
ëåæ©ùà 107r9, 133v14, зад -ö- во номинатив множина и акузатив
множина кај именките, генитив еднина: îy÷åíèö© 137r3, õðàíèòåëíèö©
138r26,÷ðúíèö©108v7, äåííèö©16r22, 87v8, äýâèö©115v19, 121v20.
Оваа замена претставува потврда за затврднувањето на ö, а покрај
охридските ракописи ја познаваат и некои источномакедонски Лобк,
Карп и др.
Зад ÷- ретко се чува å: ÷åäà 6v15, åäèíî÷åäú· 37v3, покрај
вообичаеното ÷©äà 122r14, 134r4, ÷©äè© 83v5, ÷©äî 47v14, 48r19,
åäèíî÷©äíà 19r7, 99r17, åäèíî÷©äíààãî 41v22, åäèíî÷©äíàãî 123r5,
123r11, åäèíî÷©äíå20r19, åäèíî÷©äíîy35v19, åäèíî÷©äíú·50v11, 90v19,
åäèíî÷©äú· 100r31, áåçíà÷©ëíà 9v30, áåçíà÷©ëíàà 97r10, áåçíà÷©ëíààãî
104v20, áåñ÷©äåí 78v17, åäèíîíà÷©ëíàà 66v5, åäèíîíà÷©ëíî 141v31,
æèâîíà÷©ëíàà97r11, çà÷©ëî65r16, 94r23, çà÷©ëîáú·òí©©130v33, çà÷©ò
127v22, çà÷©òåí 25v31, çà÷©òèå 105v16, 112r4, çëîíà÷©ëíàãî 22r6.
9

Карактеристична е разновидноста од примери со секвенците од два назала во
македонските текстови, во Вран е изразено правилото да се пишува -©å, но има и
случаи со -©© (КОНЕСКИ 1956: 18), -©å е одлика на Стан и Крп (БИЦЕВСКА 2000:
83), примерите со -©© во Стм се објаснуваат со влијание на постара предлошка
(ВЕЛЧЕВА 1956: 67), во Рад најчесто се чува етимолошкото бележење (УГРИНОВАСКАЛОВСКА, РИБАРОВА 1988: 23).
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Ваквата состојба укажува на чувањето на мекоста кај овој консонант.
Инаку кај ракописите од Охридската книжевна школа Охр, Бон, Заг и
др. е вообичаено да има мешање на назалите и зад ÷.10
По меките ë, ð, í, ñи групата уснен + ј независно од тоа дали имаат
или немаат зад себе епентетско ë, следиме замена © > å: Пример во
Шаф: ìîëå85v25, 89r20, 89r30, но: ìîë©6r15, ìîë©ùå 10c25, òèñ©ùàìè
33v31, во 1 лице еднина сегашно време: äèâëå 52r5, ïðîñëàâëå 1v5,
63v16 и др., ïðèåìëå 89r7, 97v2, 127v4, ïðèåìë®è 123r10, ïðèåìëåùà
90v8, 105r19, ïðèåìëåùå 105r20, 123v19, акуз. ген. едн. çåìëå 117r16,
èàêîâëå 101r18, èàêîâë®27r6.
Следиме меѓусебна замена на назалите и надвор од познатите
правила,11 во Шаф: çàêë©òè 107v7, а исто така покрај êëåòâ© 42r4,
64v32, 102r32 итн., êë®òâ© 137v2, среќаваме êë©òâà 92v18, êë©òâú·
65v29, 130r20, êë©òâüíîìîy 28r5, êë©òâ© 3v7, 18v4, 32v24, 57v25. Ги
бележиме и примерите: âýäå, âýä®ùå 117r2, 141r21, âýäåùå 48v22,
64v6, 150v28, 153r26, âýäåùè 20r24, 50v16, ñâýäåùè 102r18, 120v26,
што се среќаваат и во Бон, Орб, Рдм, Охр, Слеп, а се должат на
морфолошка аналогија според 3 лице множина кај истите глаголи
(МИРЧЕВ, КОДОВ 1965: 206). Несомнено треба да се земе предвид
процесот на обопштувањето на наставките -åòú или -©òú во 3 лице
множина.12 Во врска со употребата на назалите во партиципните форми
èì©ùå/èìåùå според КОНЕСКИ (1956: 19) имаме белег на одделни
школи засновани врз дијалектната разлика во изговорот. Во Шаф и
во Орб редовно регистрираме èì©ù-, a формите èìåòü,èìåùè што се
10

11

12

Иако оваа замена не е одраз на говорната состојба во северномакедонските дијалекти,
сепак е потврдена и во текстовите од XIII и XIV век од овие подрачја, а се наложува
преку авторитетното влијание на Охридската книжевна школа.
å > ©,©> å надвор од познатите правила за замена на назалите се следи и во Лобк:
wáèä©ùèìüìå,во Бонwáèä©ùèèìú,во Вран: wáèä©,ãð©ä¥,òðüï©ùå,ï©òäåñåòíè.
Според ШЧЕПКИН (1906: 137) замената на назалите во партиципните форми зад
непалатални консонанти се засновува на аналошко израмнување со другите форми
со ©. Според КОНЕСКИ (1956:18–19) овие примери ја поткрепуваат претпоставката
дека текстот настанал во средина во која деназализацијата била извршена, а во однос
на формите од типот ãð©ä©ùå не е исклучена и евентуална трага од затврднувањето
на ð.
Додека обопштувањето на наставката -åòú е ограничено на некои западномакедонски
дијалекти, навлегувањето на -©òú ја одразува состојбата на најголем дел од
македонскиот терен. (КОНЕСКИ 1981: 191).
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потврдени во Стам, Слеп, Мкд, Григ, Рдм, Пог, Стан се објаснуваат со
морфолошка аналогија.
Употребата на ý и ÿ во македонските текстови е правописна
појава што се јавува во ракописите од различни дијалектни подрачја
како резултат на конфликтот меѓу различни правописни системи при
адаптирање на правописот на препишуваните текстови (УГРИНОВАСКАЛОВСКА 1982: 727–731). Во текстовите од XII и XIII век овој
систем со ý по меките парни консонанти претставува широко прифатена
правописна норма. Во почетната и поствокалната позиција во нив со
различна доследност се вдомува графијата со ÿ, покрај примерите со
ý(РИБАРОВА 1996: 190). Според Рибарова за македонската редакција
не е типично ниту доследното етимолошко разликување на ÿ и ý, ниту
пак нивното доследно неразликување, туку употребата на ý по парните
меки консонанти во согласност со глаголската традиција, наспрема ÿ
во почетната и поствокалната позиција во согласност со кирилската
традиција. Пишувањето на ý по ÷ се следи во текстовите од Охридската
книжевна школа: Охр, Бон, Бит, Орб, Заг и др.
Во однос на правописот на ý,ÿво Шаф може да се забележи дека
речиси редовно во почетокот на зборот се јавува ÿ: ÿêî 9r11, 9v19,
ÿêîâú133r11, ÿêîæå100v20, 104r30,ÿçâü·71r6, ÿçâüíú·135v31, ÿçâ©
76r33, 81r27, ÿðîñòü24v7, ÿñíî9v22, 68v19, ÿðåìíèêà109r19, ÿðåìíè÷à
117r25, ÿðåìú100r24, многу ретко: ýêî78v5, 129v15, ýêîæå21v9, 91r4.
Почетно ÿ се пишува во Крат, Јов, Вран, Верк, Стан, Лес, а напоредно
ý и ÿ во: Рад, Карп, Крп, Лобк (БИЦЕВСКА 2000: 106). Во почетна
позиција се пишува и àãíåöú74v31, 109r7, 124v1, 133r13, àãíèöà48v27,
54v18, àãíèöå 45r12, 91v4, àãíúöà 45r13, 93r17, àãíú÷å 86v18, àãíüöà
48v26, 93r18, àãíü÷à 8v27, àãíü÷åìú 75v21, àãíåòà 123v23, àãíåòå
76v28. Во поствокална позиција регуларна е употребата на ÿ: âïèÿõ©
43v8, âïèÿøå52r5, ñâèíèÿìè41v32, ñèÿåòü9r23,ñìýðåíèÿ31v2, ретко:
äîáðîâîíüíàý28v31,ðàñêàýâüøà51v26,ñëàâíàý9v28, ìàíàñèý51v26.
Што се однесува на етимолошката употреба на ý, во Шаф се среќава
редовно зад ö: èñöýëèòè 22v18, èñöýëíî 71v26, öýëèâà©ùè 120v21,
öýëèòåëè 39v19, öýëèòåëý 3v7, öýëîâàâøå 47r28, 58r9, öýëîâàíèåìú
124v2, öýëîâàòè 34v23, öýëîyèìú 20v18, öýëîy¬ìú 45r6, öýëîy©ùå
46r3,52v20 öýëîy©ùå54r20,57v32, öýëú131v10,154v19. Примери со
18
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öý>öàимаво Стр, Хлуд, Дбј (БИЦЕВСКА 2000: 110).Замената на ý
со à не е документирана зад ç(< s), редовно се употребува: ³ýëî101v8,
117r22. Замена на ý со à зад ç (< s), ö бележат: Стр, Карп, Јов, Дбј,
Лобк, Лес, Хлуд, Крп и др.
Во врска со употребата на ýпо ÷има примери од типот:ïå÷àëîy©ùè
104v26, ïå÷àëú 33r33, 35v3, ïå÷àëúíàãî 98v11, ïå÷àëúíú· 134v3, ïå÷àëü
98r32, ïå÷àòëý 72r59, ÷ààëú 114r3, ÷ààíèà 122v4, ÷àåìå 87v10, ÷àåìú·
145r16, ÷àåòü75r18, ÷àñà127r14, 132v2, ÷àñîìú22v31.
Правописот æý, øý, æäý, ùý, ÷ý претставува особеност на
глаголските ракописи одразена во Мар, Син итн., а од кирилските во:
Дбм, Дбј, додека правописот øà, æà, æäà, ÷ý, íý, ëý, ðý претставува
установена норма во ракописите од XII–XIV век: Слеп, Стам, Григ
итн. (ВЕЛЧЕВА 1969: 256).
Како одраз на глаголската писмена традиција ý се употребува зад
парните меки консонанти ë, ð, í, ñ. Во Шаф и зад ð и ë редовно се
употребува ý: êðýïêú·© 95v31, êðýïêü· 16v16, êðýïê© 123r4, êðýïîñò
6v20, êðýïîñòè 28r9, 123r4, ëýåòú 123r21, ëýæèâú 63r22, ëýíè 102r5,
109r11, ëýíèâú·ìú 87r21, ëýíèøè 103r25, 119v33, ëýíîñòè 104r17,
107r28.
Зад ñ не следиме ý > à, односно редовно се пишува âñýêü, âñýêàà,
âñý÷üñêàà, замена ý > à во оваа позиција среќаваме во Дбм, Јов, Лобк,
Рдм, Лес, Крат и др.
Замената ý>åне ја бележиме во Шаф, за разлика од некои ракописи
од XIII-XIV век, на пример Рад, Крп, Карп, Јов во кои претставува
честа појава (БИЦЕВСКА 2000: 109, 114).
Јери. Во Шаф се бележи како ú¶, ü¶, úè, üè: ì©äðúèìè 10v20,
119v3, äîáðúèìú23r29, òåïëúèìú30v14, æèâîòíúèìú145v9, íåïúèòàè
ìè49r23, âúèñïðú62v10, ©çúèêú·105v26, ñëúèìú111v10, w(òü)öúè
29v17, ñêðúè2r18, êðüèÿøåñå85v4.
Kарактеристична особеност на македонските текстови од XIII–XIV
век претставува и мешањето на ú¶ со и. Иако претставува појава што
ги обединува текстовите од сета македонска јазична територија, сепак
изговорот è за ú¶ најрано се усвојувал во нашите северни говори – веќе
во XI век, за што сведочат и примери од Мар (ВАЙАН 1952: 59), за
потоа постепено да се усвојува кон југ каде што разликата меѓу ú¶ и è
19
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најдолго се задржала (КОНЕСКИ 1981: 45). Затврднувањето на меките
консонанти претставува основна причина за совпаѓањето на ú¶ и è.
Чувањето на етимолошката употреба на ú¶ е потврда за архаичноста
на текстот, на пример: Бит со ретка замена на ú¶ и è (ПОП-АТАНАСОВА
1995:115). Воопшто, случаите на мешање на ú¶ и è не се чести во
охридските текстови од крајот на XII и почетокот на XIII век, на пример
во Охр и Бон се потврдува дека промената ú¶ > è во XII–XIII век уште
била во тек (ШЧЕПКИН 1906: 195). Фреквенцијата на примерите со
меѓусебна замена на ü¶ и è, што се однесуваат како на флексивните,
така и на коренските морфеми е потврда за напреднатоста на процесот
на неутрализација на фонолошката разлика меѓу фонемите ü¶/è во
македонските текстови. На пример замена меѓу ú¶ и è следиме и во
други текстови од XIII век, како на пример во Стр, Вран, Карп, Крп,
а во Рдм, Рад употребата на ü¶ место è не е обусловена од позицијата
по претходно затврднатиот консонант што го одразува понапреднатиот
стадиум од развојот (УГРИНОВА-СКАЛОВСКА; РИБАРОВА 1988: 27).
Во согласност со состојбата одразена во македонските црковнословенски текстови во времето на препишувањето на Шаф, следиме
è>ü¶: ©æü·êà131v17, најчесто зад ç (вклучувајќи и ç < s):âúçü·ãðà43v2,
âúçü·ãðàåòü61r21, âúçü·ãðàø©151v16, кај формите од глаголите âúçèòè,
èçèòè, âúçèñêàòè и др.: èçú¶äå 13r10, 154r5, èçü¶äè 113r23, èçú¶äýòå
45r18, âúçü·äå140v21, 149v22 и др., âúçü·äè115v31, âúçü·äýìú68v18,
99r19, âúçü·ñêàòè104v12, âçü·ìà©ùå151r15, âçü·ðà©126v17, âçü·ñêàåòü
25r18, âçü·ñêàõü75v16, âçü·òèåìú151r11, èçü·äå45v20, èçü·äè113r18,
èçü·äîø© 115v15, èçü·ñêà 21r10, èçü·ñêà©ùå 137v28, èçü·òè 132r29.
Обратно бележиме и ü¶>è:ïîyñòèíè122r15, ñêðèø©125v12.
Замената на ú¶ со ú ја бележиме во: íàñüùüøàãî 7r22, ïîyñòüíý
9r11, ïðý÷èñòúõü 14r6, íüíý 56v4, 97r7, 121r12, äîáðúõú äýëú 99v5,
áúøå 147r1, обратно ïðýëú·ùåíú 3r18, ïðýëú·ùåíü© 9v5. Колебањето
во употребата на ü¶ и ü е потврдено и во Орб: çüæäèòåëü, îyñëüøàõü,
âüøíåå, ìüñëü, ïîìüøëåíèå (ЦРВЕНКОВСКА; МАКАРИЈОСКА 2010:
16), во Стр примерите со ü наместо ü¶, на крајот и во средината на
зборот се објаснуваат со редукција (БЛАХОВА; ХАУПТОВА 1990:
XX).
Контракција на вокалите. Kако и во другите македонски црков20
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нословенски текстови и во Шаф е потврдена контракцијата на вокалите
во непосреден допир и тоа ретко: èè > è: çìèíîìú 3r30, почесто без
контракција: îyáèèñòâà82v21, îyáèèñòâî108v20,129v12, îyáèèöà74r22,
76v7, îyáèèöàì 23v8, îyáèèöàìú 105v5, îyáèèöå 105v2, îyáèèöè 76v5,
îyáèèö©28v28, 128r2, óáèèö©77r18, çìèèíîìú7r27, çìèèíî©4r6, 22r17.
Кај глаголите со префикс ïðè- од типот ïðèèòè контракцијата не е
спроведена вo: ïðèèäå117v1, покрај вообичаено ïðèäè111r14, 137v15 и
др., ïðèäåòü125v13, 151v23, ïðèäåøè119v9,120v5,пa ïðèèìàòè151r17,
ïðèèìåìå 117v21, ïðèèìåìú 131v30, ïðèèìåìü 17r5, ïðèèìåòü 101r12,
ïðèèìåøè 7r9, 97v8, ïðèèìè 20r11, 33r6, 33v7, 66v29, поретко: ïðèìåìå
132r8 ïðèìåìú26v14,69v32, ïðèìåòü21r2, ïðèìåøè21r32, ïðèìè43r20.
Се јавува контракција àå> àà> à; ÿà> àà> à: áåçëýòíàãî54r33,áë©äíàãî
74v12, âåëèêàãî 72r5, ëîçíàãî 123r11, ë©êàâàãî 36v8, ìðòâàãî 114r30,
íåá(å)ñíàãî 34v9, 101v5, í(å)á(å)ñíàãî 19r18, 108r1, íåíà÷ààíàãî 100v7 и
др., покрај големиот број неконтрахирани форми: áîãîðàäîâàíúíàà
46r19, ìú·ñëúíàà32r21,87v12, áåçãðýøíààãî137v8,áåçëýòíààãî152r13,
áåçíà÷©ëíààãî58v30, áåñìðòíààãî62r28,áåñöýíúíààãî124r22,áë(à)æåíààãî
62r19, áë©äíààãî 43r15, á©ä©ùààãî 24r3, âåëèêààãî 21r14, åëåîíúñêààãî
151r4, ëîçíààãî133v33, ë©êàâààãî27v26, 52r28, 60r29, ìðòâààãî110r27,
íåá(å)ñíààãî109v20, 143r1, ñúøåäúøààãî6r1, 36r7, öýëý©ùààãî122r27,
÷ë(îâý)÷úñêààãî105v16.
Контракцијата е потврдена во имперфектните форми, на пример:
ñúâýùàõ©144v10,òå÷àõ©84v28,ò©æàõ©23v14,îyæàñàõ©60v14, öýëîâàõ© 94v4, a има и многу неконтрахирани форми: ìëú÷ààøå 128r2,
wìðà÷ààøå 124v25, ïîæèðààøå 122v26, ïðîâýùàâààøå 131r4, ëèêîâààõ©
138v13. Во XIV век во нашата писменост има тенденција да се пишуваат
неслеани вокали, карактеристична за Јов, Крп, Крат (БИЦЕВСКА
2000: 124).
Се среќаваат неконтрахираните форми кај туѓите имиња: àâðààìà
77r24, 106r17, 108r20, àâðààìëè97r28, 101v14, àâðààìëý8r30, àâðààìîâú·
105v27, àâðààìñêú·© 15v2, àâðààìú 101r11, àâðààìü 57v6, но и àâðàìà
97r25, 97v19, 103v16, 103v24, àâðàìëè103r30.
Позната е контракцијата во непосреден допир на зборовите што
завршуваат и почнуваат на ист вокал или консонант, т.н. хаплографија:
áå-ñ-ìíýíèà 10c7, áå-ñ-ýìåíå 19r10, 96v17, áå-ñ-òðàñòè 9v1, 53r33, ïà÷21
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å-ñòüñòâà 26r20, òåá-å-äèíî÷©äú· 26v27, ñëàâåù-å-äèíî 60v20, ïðúâîìîy-áèèöè 76v5, ÿ-êî-ñòìè 114r8, ïîêààíè-å-ãî 129v30. Хаплографијата,
позната и во канонските текстови широко е застапена во Стр
(БЛАХОВА, ХАУПТОВА 1990: XXI).
Јотација. Ограничената употреба на јотуваните вокали å, ©, å, à
е карактеристична за македонските текстови, како еден од важните
конститутивни елементи на правописно-јазичната норма. Се пројавува
определено варирање во одделни текстови или во делови од текстовите
пишувани од друга рака и сл.
Отсуството на ¬ е карактеристично за македонска текстови, а ¬
ретко се среќава во Дбм, Охр, Бон, Слеп, Бит и др. Употребата на ¬
во Рад и Јов е одраз на состојбата во предлошките, а во Вран, Крп,
Крат, Лес е воспоставена во еднинските форми на глаголот áú¶òè
за сегашно време. Во почетокот на редот (на почеток на зборот или
слогот) ¬ е познато во Лобк. Невостановена употреба на ¬ се следи во
Јов (МОШИН 1954: 42).
Во Шаф е потврдено ¬ во почеток на зборот или слогот: ¬ãäà
110v12, 151r10 и др., ¬ãäàæå 131v1, ¬ãî 14r5, 62v12, ¬ãîæå 111r16,
154r12,¬ãyïòý100r14, ¬äèíà7v22, 82v32, ¬äèíî57r27, 144r23, ¬äèíîãî
13r15,¬äèíîìîy82r19, ¬äèíî÷©äíà26r14, ¬äèíú116r21, 144v14, ¬æå
6v9, 85v11, ¬ëý67v10, ¬ìøå127r26, ¬ìøèì127v5, ¬ñìú101v29, ¬ñìü
153v16, ¬ñè9r2, 59v2, ¬ñòå24v30, ¬ñòñòâîìú110v27, ¬ñòú119v4, ¬ñòü
13r26, ¬ñ(òü)104r29, 150v25, ¬ñòüñòâà148r3, ¬ñòüñòâîìú39r11, 81r19,
¬ùå 82v9, 122r16, ¬© 81v28, ¬y(àã)ãå(ëèå) 128r28, 130v31, ¬yàã(ãå)ëúñêü· 16r33, á(î)æè¬ìú 2v7, âåëè÷à¬ìú 66v33, âúñïî¬ìú 145r30,
âú¬äèíîy©ùè 23v24, äåíè¬ 82v26, íàïà¬òü 20v28, ïî¬ìü 116v13,
151r23, òâî¬ãî71r7,öýëîy¬ìú45r6, öýëþ¬ìú47v3.
Во Шаф обично нема јотација на à зад à: áîãîíåâýñòíàà 140r30,
á(î)ãîíåâýñòíàà 31r6, 41v9, 91v13, 92r2, âñåñëàâüíàà 1r2, ïëúòíàà 6v13,
ïåùíààãî 139v20, ïîâèíüíàà 121r28, ïîêààçíè 75v31, 82v14, ïîêààçíè©
78v30, ïîêààíè 20r10, 21r30, 79r28, ïîêààíèà 88v27, 97r21, ïîêààíèå
17v11, 84v5, 86r20, ïîêààíèåì 100v7, ïîêààíèåìú 18v12, 61v23, 89r14,
ïîêààíèåìü 18r15, 74r7, ïîêààíèþ 59v14, 83r27, ïîêààíèÿ 42v3, 60r1,
86v1, ïîêààí·å 84v26, ïîêààííî 8r20, ïîêààòè 4v6, 86r10, само ретко
ïîêàÿâ46v3, ïîêàÿíèìè23r27. Неспроведена јотација на à зад à има во:
22
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Јов, Вран, Лобк, Крп, Лесн, Крат, Рад и др. македонски текстови од
XIII–XIV век.
Наспроти овие има и други примери со -àÿ-:áåçúì©æúíàÿ80v12,
áåñêâðúííàÿ 45r12, áåñêâðúíüíàÿ 42r31, áëàãàÿ 146v13, áîãîíåâýñòàÿ
45v28, áîãîñâýòëàÿ 134r3, âñåñëàâíàÿ 62v2, âúñýêàÿ 36r18, äèâíàÿ
47v17, çëàÿ 18r29, 50r22, èñïîòðýáíàÿ 79v32, èñòèííàÿ 55r31, 95v16,
íèæíýÿ ïîõâàëèìàÿ121v18, ïðýïýòàÿ 53v22, 87v32.
Ваквата појава ја бележиме и зад î: íåïîñòîàííà112r12, íåïîñòîàííàãî
100r7, íåïîñòîàííî56r4, íåïîñòîàííü·© 64v2, íåïîñòîàíüíîå18r8, ïîàõ© 32v6,
43v20, 113r4, 143r31, ïîàøå97v12, ïðýïîàñà 131r28, ñâîà117v4, 143r10,
ñòîàíèà107v30, ñòîàøå 123r1, 125r20, 129v7, òâîà101v27, 150r18, îyáîà
106v15, îyáîàâøå92r31 и др. За формите ìîà,òâîà,ñâîà,êðàà може да се
каже дека го одразуваат живиот народен изговор, а наоѓаат соодветство
во некои македонски говори – во северните, во тиквешките и кукушководенските говори (ПЕЕВ 1988: 201). Исклучиво ìîà,òâîà,ñâîà бележат
Крат, Верк, Лес и др., а паралелно со ìîÿ,òâîÿ,ñâîÿ Јов (БИЦЕВСКА
2000: 149). Исто така, во позиција зад вокал нејотирано à обично се
пишува и во: Јов, Вран, Лобк, Крп, Лесн, Крат, Рад, Орб итн.
Кај îy, вообичаено, јотацијата се бележи со графемот þ и доследно е
спроведена во иницијална и поствокална позиција: þãà137v21, 139r9,
þíè 123v18, þíèöà 91v3, þíîñòè74v14, þíîøàìú12v15, þíîøñêü·48v2,
þíîøúñêú· 66r31, þíîø© 76r33, þíöà 91v3, áåçîyìèþ 129v13, áë(à)ãîâýùåíèþ 91r3, áë(à)ãî÷åñòèþ 138r4, á(î)æèþ 112r28, 117v29, 142v32,
âåëèþ 121r7,âñòàíèþ 133v28,âúç®òèþ 150r4. За Крп е карактеристично
редовното поствокално þ, наспроти отсуството на јотирани назали и
ретко јотирање на å.
Јотацијата во туѓите зборови е изразена со иницијално è и со
лигатурите ¬,ÿ,þ во почетокот и во средината на зборот, на пример
во Шаф обично се пишува иницијално è во туѓи зборови: èþäà120v18,
123v2, èþäåèå 125v30, èþäåèñêà 127v14, èþäåèñêààãî 144r13, èþäåèñêî
129v10, èþäåèñêîå112r21, èþäåèñêú·125v6, 130v1, èþäwì143v31, èþä©
126r1 и др., èîàíà 1r22, èîàí(ü) 24v23, èîíà 44v32, èîñèôú 80r1, èîñèôü
9r5, èwàí 131r21, èwàíîy 125v15, 146r2, èwàíú 151r12, èwíà 133r31,
138r30, èwí©31v9, èwðäàíà101r22, 102r15, èwðäàíüñêîìîy55r23, èwñèô
103v27, èwñèôà119r22, 138r4, èwñèôå137v15, èwñèôîâà77r21, èwñèôîâî
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32v21, èwñèôú115v12, само: wðäàíý130r6, è¬ëèñàâåòü131v18, è¬ëèñåè
111v31, è¬ðîñîëèìå116v27, покрај èåâðý©142r24, èåëèñåè23r20, 66r17,
èåðåè62v6,91r8, èåðå©21r15, èåð(î)ñ(à)ëèìå116r4,èåðîñ(î)ëèìú116v32,
èåñåâà29v18.
Македонските текстови покажуваат колебање во бележењето на
иницијалното è- со поизразита тенденција за бележење во едни, односно
необележување во други. Пример формата èåðîyñàëèìú редовно ја употребуваат Пог и Бон, додека за Дчн е карактеристична формата со
иницијално è- и јотувано å (БИЦЕВСКА; ПОП-АТАНАСОВА 1989: 47).
Од областа на правописот ќе се осврнеме и на некои чисто
правописни црти, употребата на графичките варијанти на фонемите
î,y. Кај фонемата /о/ употребата на î и w е позициски обусловена. Во
Шаф обично во почетокот на зборот се пишува w-, а поретко î: wáëàñòè
110v10, wáëàñòü 63r4, wáëàêà 34v17, 36r25 wáëàêîìú 33r17, wáëàêîìü
15v31, wáëàêú 125r28, 150v16, но: îáëàê 99v1, îáëàöè 14v10, 152v27,
îáëàö·149r8, îáëàöý152r1, îáëàöýõú149r28, îáëàñòè©129r20, поретко
îòü109v3, 152r3 и др., îòüâðúçü143r10, îòüâðüçüøààãî7r21 îòüëîæüøå
150r15 îòüë©÷ü 152v32 îòüðèíîâåíü· 70r5, îòüò©äîy 150v17 î(òü)öà
107r15, 152v7, î(òü)öåìú 148r30 î(òü)öîy 139r2, 148v21. Паралелна
употреба е потврдена во голем број примери: ëåîíòèåìú131r6, ëåwíòèåìú
123r23 и др. Фонемата /у/ се обележува со диграф îy и многу поретко
со лигатура ó. Меѓу двете варијанти нема позициска разграниченост,
во исти позиции наоѓаме îy и ó: âúçáóäèòè 130r1, âúçáîyæä© 108v2,
îyáë(à)æè 58r31, óáë(à)æè 87r18, óäèâè 103v27, 115v12, îyäèâè 67v20,
71r24, óäèâèø© 111v27, îyäèâèø© 54r30 îyìèðè 42v12, 60v23, a óìèðè
37r20, 61v33, 65r30, óðàíåíú 12v9, îyðàíåíú 63v12, îyñòðàøè 118v16,
124r23, óñòðàøè 48v10, 99r4, îy÷åíèêú 126r7, ó÷åíèêú 126v10, êðñòó
50v23, êðñòîy53v14, во почетна позиција почесто се пишува îy:îyáèåíàãî
108v4, îyáèåíèà82r15, îyáèåíú109v2, 116v29, îyáèåíü¶©74v8, îyáèèñòâà
82v21, îyáèèñòâî108v20, 131v11,îyáèèöà74r22, 76v7, îyáèèöàì23v8,
îyáèèöàìú 105v5, óäèâè 9r5, 91v13, îyäèâèõ© 91v32, îyáî 42v22 îyáîà
24v19, 106v15, îyáîàâøå92r31, îyáîãàà2v20, 3r7, 4r23, во рамки на еден
ист збор, на пример ñîyãóáî84r6, îyòóæäåíèå17v10.
Епентетско ë. Конзервативноста во однос на употребата на епентетското ë е една од карактеристичните особености на Климентовата
24
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правописна школа. Тенденцијата за губење на епентетското ë (или
хиперкоректната употреба) наведува на заклучок дека изговорот со
епентетско ë не бил својствен за говорната средина на пишувачот,
меѓутоа од друга страна го следиме и настојувањето да се задржи
традиционалната графија со епентетско ë. Соодносот помеѓу традиционалната и говорната состојба се пројавува преку двојните форми
со зачувано или изгубено епентетско ë, на пример во формите од
именката çåìëý и др. Во Шаф бележиме колебање во неговата употреба
во формите од именкатаçåìëý: çåìëå45v11, 75r17, 132r33, çåìëå© 140r4,
çåìëè100r25, 116r14 и др., çåìëüíà144r12, çåìëý81r4, 108v33, 128v27,
129v5, çåìëýìú89r6, 101r4, 115v28, çåìë®133r29, 139v13, 144r19 и др.,
наспроти çåìý 47r5, 48r22, 68v7, çåìè 86v14, 94r17, 97r15, çåì® 3v4,
100v13, 149v26 и др., çåìå22r12, 34r9, 37r5, 126v20 и др.
Во врска со употребата на епентетското ë во Шаф може да се
констатира дека најчесто се чува: äðúçíîâëåíèå94r13, èçáàâëåíèå 118v3,
124v11, èñïðàâëåíèà102v4, èñïðàâëåíèå53v16, 140r9, èñïðàâëåíèý25r18,
èñïðàâëåíèþ4v24, íàñòàâëåíèåìü23r6, îáíîâëåíèå47r9, 118r20, ïîñòàâëåíèå
82r15, ïðýñòàâëåíèå 56r31, ïðýñòàâëåí¶åì 76r27, îyñòðüìëåíèå 24v8,
íåîyïðàâëåíú 123v2, wñòàâëåíú 63v12, 63r22, ïðîÿâëåíààãî 1r14, 20v25,
ïðîÿâëåíàãî 20v9, 109v12, ðàñëàáëåíààãî 139v16, ðàñëàáëåíú·© 80r33,
îyëîâëåíàãî 38v10, ÿâëåíú 15r5, 50v12, wçëîáëåíè 13v29, wñëàáëåíààãî
142v10, ïîäîáëåíè 37r28, âúñêðüìëåíèåìú 93v1, îyñòðúìëåíåíîy 39r7,
wñêðüáëå17r7, ïðîñëàâëå1v5, 63v16, ïðèåìëå89r7,97v2 ïðèåìë®è123r10,
ïðèåìëåùà90v8,105r19, ïðèåìëåùå105r20, âúçåìëåùàãî91v5, ïîòðýáëåùè
3v8, ïîñðàìëåòü 125v5, поретки се примерите со изгубено епентетско
ë: wñëàáåíèå113r23, èñïðàâåíèþ41v2, íåîyïðàâåíú122v3, wñòàâåíú87r27,
ïðîñëàâåíà 45v4, ïðîñëàâåíú 65v14, ïðîñëàâåí© 73r16, îyëîâåíú 81v9,
wñëàáåíà141r2,wñëàáåíààãî142v1, wñëàáåíàãî140v3, ðàñëàáåíààãî139v24,
ðàñëàáåíàãî85r1, ðàñëàáåíú·©143v7,ïîñðàìåòü125v26.
Ова претставува обична ситуација и во други македонски
црковнословенски текстови. Епентетското ë особено го бележат Крат
и Верк, а двојство во употребата покажуваат: Рад, Крп, Вран, Лобк,
Стан, Лес (БИЦЕВСКА 2000: 143).
Правопис, употреба на ³. Африкатот s во Шаф се среќава со
бројна вредност: •s•, •¤• 64r5, •¤¶• 126v9, a во говорот на пишувачот
25
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се совпаднал со ç: ³âè³äàíèåìú4r20, ³âýäî©94r31, ³âý³äàìè124r12,
³âýçäú· 94v6, ³âý³äî 96v12, ³âýçäàìè 2r2, 2r18, 4v19, ³âýçäî 92v24,
³âýçäî÷åòåöú 41v12, ³âýðåè 28v27, 62v8 ³âýðåìú 4r25, ³âýðåìü 83v5,
³âýðè28v6, ³âýðèíý105r14, ³âýðü3v18, çýëî116v6, ³ýëî101v8, 101v25,
117r22, çâúíåùè84v23.
Затврднување на меките консонанти. Затврднувањето на консонантите претставува една од најсуштествените промени во развитокот
на македонскиот консонантски систем. Во некои текстови е потврдено
затврднувањето на консонантите ø, æ и на ù, æä зад кои редовно
се пишува îy, à, редовно å > ©, што покажува дека процесот на затврднувањето кај нив бил завршен.
Се забележува чување на мекоста на консонантите, што се пројавува
преку употребата на þ зад ë,ð,í.Во Шаф þ се бележи зад меките ë,
ð,í со ретки исклучоци: áë(à)ãîäàòåëþ86r11, 87v3, èçáàâèòåëþ136v17,
áëþäè 20v15, 68r18, 77v3, áëþä· 82r15, áëþäýòå 124v8, á(î)ãîëþáçíî
121v7, á(î)ãîëþáèâàà 83v8, áî(ãî)ëþáí© 146r28, áðàòîëþáèå 126r31,
âçëþáèø©121r19, âúçëþáèâú42r8,âúçëþáè84v26, âúçëþáèëú 127r1,
127r2, çëàòîëþáèå83r22, êëþ÷àðåâè3v30, êëþ÷þ95r10,íåêëþ÷èìî111r9,
íåêëþ÷èìîå107r16,ëþäèåâú100r29, ëþä(è)¬ 81v26, ëþä· 25r29, ëþäìè
143v22, ëþäú· 28v30, ëþäüñòè 125r3, ëþäå 35r22, ëþ÷àìè 59r17, ëþíî
49v20, ëþòà 99r8, ëþòàãî 106r10, ëþòè© 143v25, ëþòî 121r4, ëþòîå
120v18, ëþòîñòè102v25, ëþòîñòú132v30 (само ëîy÷øèìú43v17), ìîðþ
122r2, wëúòàðþ 88r11, ö(à)ðþ 116r31, 116v27, ö(à)ðþ 138r12, ö(à)ðþ
59r3, ö(àð)þ© 116v3, ëàçàðþ 103r8, 113r17, 113r22, âñåâèäíþþ 104r24,
âúçðåâíþèìú59v14, äâîäíþåòú107v3, wãíþ13r10, 69r27.
Затврднувањето на ñ во македонските текстови наоѓа потврди во
замената ý>à најчесто во заменските форми.
Во македонските текстови од XIII и XIV век: Јов, Дбј, Вран и Карп,
Лобк и др. примерите на затврднувањето најрано се јавуваат по ð, а по
ë иí се ретки или отсуствуваат.
На мекоста на ÷ укажува редовното пишување на å,þ,ý. Во Шаф
ретко се пишува ÷å: ïëà÷åùè72r49, ÷åäà6v15, åäèíî÷åäú·37v3, покрај
вообичаеното ÷©äà122r14, 134r4, ÷©äè©83v5, ÷©äî47v14, åäèíî÷©äíà
19r7, 99r17, åäèíî÷©äíàãî 123r11, áåçíà÷©ëíà 9v30, áåçíà÷©ëíàà 97r10,
áåñ÷©äåí 78v17, åäèíîíà÷©ëíàà66v5, æèâîíà÷©ëíàà97r11, çà÷©ëî65r16,
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94r23, çà÷©ëîáú·òí©© 130v33, çà÷©ò 127v22, çà÷©òèå 105v16, 107v2,
112r4, çëîíà÷©ëíàãî 22r6. Се пишува -à- зад овој консонант wáëè÷àõ©
42v18, wáëè÷à©33v30, ÷àåìå87v10, ÷àåìú·145r16, ÷àåòü75r18, додека ÷ý
редовно пишуваат Јов, Карп, Крп, Верк, Лобк, Стан, Лес (БИЦЕВСКА
2000: 153).
Редовно се пишува þ зад ÷на пример во:êëþ÷þ 95r10,íå÷þâúñòâà
58v24, íå÷þâúñòâèà 103v30, w÷þ 71r23, 78r6, îyâðà÷þåòü 84v1,
÷þâåñòâúíî 109r24, ÷þâåñòâúíú· 147r10, ÷þâåñòâüíààãî 25r28, ÷þâñòâà
91v22, ÷þâúñòâèà 125r9, 150v14, ÷þâúñòâèÿ 53v8, ÷þäà119v15, 129v32,
÷þäåñ 144v9, ÷þäåñà 105r11, 119v8, ÷þäåñà 107v6, ÷þäåùåì 150r4, но
ретко: ÷îyäî 49r22, ÷îyæäåì©äðúíàà 5r14, ÷îyø© 6v28.
Зад ö редовно се чува ý: öýëá© 139v12, 140v15, öýëåáí©© 70r15,
öýëáàìè 86v28, öýëèâà©ùè 120v21, öýëèòåëè 39v19, öýëèòåëý 3v7,
95v19, öý(ëîâà) 146r21, öýëîâàâøå 47r28, 58r9, öýëîâàíèåìú 124v2,
öýëîy©ùå 57v32, öýëú 131v10, 154v19, öýëý©ùààãî 122r27, öýëþåìú
47v3, öýëåòü41r12, öýíåíààãî128r10, öýíèø©128r10, öýí©123v1.
Промени во консонантските групи. Од промените што го
засегнале консонантскиот систем за македонските црковнословенски
текстови се карактеристични: а) асимилативните процеси на кои биле
подложени консонантските групи по губењето на еровите и тоа на
граница на префиксалните и коренските морфеми како и во предлозите
б) дисимилативните процеси најчесто во туѓите зборови, слевањето на
геминатите,13 в) упростувањето на консонантските групи г) промените
во старите консонантски групи, д) вметнувањето на консонанти во
консонантските групи, ѓ) метатезата, е) консонантската група ÷ð- и
дублетните форми.
Асимилативни процеси на консонантските групи. Како резултат
на елиминацијата на слабите ерови доаѓа до низа асимилативни
процеси меѓу консонантите. Асимилативните процеси најрано се
потврдени на границата меѓу префиксалните морфеми âúç-, áåç-, íèç-,
èç-, ðàç- и коренските морфеми што започнуваат на безвучен консонант:
áåñïëîäíü·ìè 35r27, áåñïëîäíü·õü 34v31, áåñïëîäí©© 66r32, áåñïëòíè 54v6,
áåñïëúòíàãî 16r23, 56r30, áåñïëúòíè 26r3, 148r6, áåñïëúòíú·ìú 11r7,
13

Се среќаваат и примери кога вметнатиот ер меѓу геминатите е вокализиран, пример
во Крат: ìàòà»àíü.
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áåñïëúòíú·© 53r28, áåñïëúòíü·ìè 73r22 áåñïëúòíü·õú 61r22, áåñïîêîà
109r17, áåñïðýñòàíèà 92r25, èñïëåòøå 105v6, èñïëú·òàâú 136r27,
èñïëúíåíà132v23, èñïëúíè110r15,èñïëúíèòè105v3, èñïðîâðúæå144v16,
èñïðîñèëè 130v3, èñïðîñèìú 150r16, èñïðîñèñòå 73r23, èñõîäàòàÿø©
10a12, èñõîäàòà©ùè8r11, èñõîäýõú101r25, èñõîä®148r17, èñõîäå33r32,
сп. íèñõîäåùèìè 128v25, íèñõú¶òèòè 109v4, ðàñïàëè 76v13, ðàñïàëèìàà
143r30, ðàñïèíàåìà 90v10, ðàñïèíàåìú 11a6, ðàñïèíàåòü 90r9, ðàñïèíàåøè
90v6, ðàñïèíàõ© 39r19, ðàñïèíà©òü 10c10, ðàñòà÷à© 58r1, ðàñòâàðýøå
82r21, ðàñòâàðý©ùå36r9, ðàñòëýø©128v2, по еднаш áåçïðýñòàíèý69v6,
íèñâðúãú98r33.
Примери за асимилација бележиме и кај предлозите áåç, èç:áåñïëîäà
100v5, áåñ òëå 41v7, 90v3, 114r15, áåñ òë® 18v23, 84r20, áåñ ïðàâäú·
31v30, 125v23, áåñ êîíöà 99r10, 123r2, 129v8, áåñ ïîðîêà 78v23, 84v4,
126r20, áåñ ïîêîà 78r22, 143v21, áåñ ÷èñëà 35v4, áåñ ïðýñòàíèÿ 51r9, áåñ
ïðýñòàíèà 98v31, áåñòðîyäà 78r26,èñêîðåíè 105r30, èñêàìåíå101v30, èñ
ïëàìåíå102r33, èñòåáå 97v22, 128v13, 144r8 и др., èñòë®123r27, èñòëå
99r4, èñ ïðýèñïîäíèõú 112r17, èñ òðîèö© 112r2, èñ ÷èñòü·© 120r16, èñ
íåá(å)ñíü·ìè91r14, èñòìú· 85v13.
При новите асимилациски промени пообични се резултатите од
регресивната асимилација (безвучен консонант станува звучен пред
звучен): -ñä- > -çä- пример редовно во çäå66v20, 71v24, 81r25, 81r30,
111r20, 114r4, 115r8, çäýòåëý15v14, 71v6, çäýòåëþ50v22, çäðàâà142v6,
çäðàâú 147r7, çäðàâü 141r3, çäðàâü· 143r9, -ñá- > -çá-: çáîðý 147v21,
çúáîðèùè 147r23, çáëàçíåõú 92r19, çüãðýøèõ 5r21, çüãðýøèõü 70r9,
покрај ñúáîðíîå92r14, ñáîðå132v4, ñáîðèùå129v10, ñáîðèùîy126r9, ñáîðú
14r30, 14r32, 125v6, 126v1, 154r19, во Шаф -êä- > -ãä- при редовно
ãäå 3v32, 108r8, 110v28, 111v9, 137v9 и др. Потврдена е и промената
-æê->-øê- и редовно се пишува òåøêî75r13, òåøêîå75r1, 75r4, 75r10,
òåøêîðý÷èâú154v18, òåøêú·104v9, ò®øêú·106v29, òåøêú·èìè82v21,
òåøêú·©70v10 и др., -çê->-ñê-:áåñêîíå÷íü·16r31, áåñêîíå÷í©©50v8,
96r5, -øä- > -ù-: âùè119v18.
Дисимилативните процеси се почести во туѓи зборови, нo на пример
во Шаф групата -ïò- не се дисимилира во -ôò-: ñêèïåòðúñêü·© 30r4,
ñêèïòðå49v17, ñêèïòðú57r22.
Со губењето на еровите и како резултат на асимилативните процеси
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се создале услови за слевање на геминатите во еден консонант. -ññ->
-ñ-: áåñìðòåíú126r16, áåñìðòåíü46r31, áåñòðàñòåíú48r20, 99r3, áåñëîâåñèà
74r7, 140r12, áåñëîâåñíú·ìú39v28, наспротиèñüñåëåíú130r24, áåçüñëîâåñíà
108v16, áåçüñòðàñòèåìú 10c14, áåçüñòðàñòíå 17v3. Некои македонски
текстови, на пример Стан, Крат, Лес ги бележат геминатите, или пак
покажуваат стремеж кон етимологизација, внесувајќи ер меѓу нив.
Упростување на консонантските групи. Упростувањето на групата çäüí- > -çí- го следиме уште во Дбм со што се потврдува дека
овие промени биле обични наскоро по губењето на еровите, односно
од почетокот на XII век (КОНЕСКИ 1981: 100).
Упростувањето на групата çäüí- > çí- во Шаф го следиме во
ïðàçíèêà141v3, 143r6, ïðàçíèöý17v22, ïðàçí·òè132v6, ïðàçíîâàòè15r19,
ïðàçíîëþáöè 13v2, ïðàçíîëþáúöè 28v7, ïðàçíîyåìú 130r12, ïðàçíîyåòú
84r30, 148r26, ïðàçíîy©ùè 40r15 (но среќаваме и голем број пример
без упростување: ïðýäïðàçäíîy©ùå 100r18, ïðýäúïðàçäíîyèìú 99v3,
ïðàçäíèêà 141r12, 143v27, 144v19, ïðàçäíèêîìú 13r33, 56r13, 133v31,
ïðàçäíèêîy142r19, ïðàçäíîâàòè144v20, ïðàçäíîyåì101r13, ïðàçäíîyåìú
148v6, ïðàçäíîyèìú 8v29, ïðàçäíîy©ò 14r30, ïðàçäíîy©ùèõú 119v4),
па -ò÷- > -÷-: ïðè÷à 78r16, ïðè÷àìè 141r24, но ïðèò÷à 77v13, ïðèò÷àìè
46r27, ïðèò÷©83v8. Упростувањето е потврдено и во Рад, Вран, Верк.
Промени во старите консонантски групи. Консонантската група
-ñê- која најчесто ја има во наставките се менува во -ñò-, -ñö-.Чувањето на
групата -ñö- се смета за карактеристичен белег на кирилометодиевскиот
период што подоцна бил прифатен како правописна норма во
Климентовата школа. Групата -ñö- од старословенските ракописи
е својствена за Зогр, Клоцов зборник (Клоц) од XI век, -ñò- за
Супрасалскиот зборник (Супр) од X–XI век и Асем, додека во Зогр и
Син се следи колебање меѓу -ñò- и -ñö- (ВАЙАН 1952: 82). Групата -ñò-
е карактеристична за македонските црковнословенски текстови: Дбм,
Дбј, Стм, Охр, Вран, Бон, Григ, во Лобк се претпочита ñöý, ñöè,во Дчн
се среќаваат напоредно ñöý,ñöè и ñòý,ñòè.
Како и во повеќето македонски ракописи што потекнуваат од XII до
XIII век и во Шаф има примери кога групата -ñöý, -ñöè > -ñòý, -ñòè:
æèòåèñòýè 8r7, âè»àíèèñòýè100r25, àãã(å)ëúñòè18r19, 88r13 и др., àãã(å)ëúñòü·ìú153v19, àãã(å)ëúñòý151r5, àããåëúñòè3r20 – покрај големиот
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број примери со -ñöý, -ñöè: àãã(å)ëúñöè 8r15, àãã(å)ëüñöè 151r30,
åâðåèñöèè111v27, èç(äðà)èëúñöè115v2, èþäåèñöè137v7, êåäðúñöè56v7,
ñèíàèñöýè23v3, 31r20, æèòåèñöýè88v8, æèòåèñöýì138r29, æèòåèñöýìú
63v2, ïåðüñèñöýè15v3.
Упростувањето на групата -ñö- (< -çö-) се однесува на честата
елиминација на обезвучениот консонант ñ од префиксот èç- кај формите
од глаголот èñöýëèòè и образувањата од него, на пример: èöýëåâà142v3,
èöýëåâà© 143v25, èöýëè 9v9, èöýëèâú 56v32, 85r4, 85r30, èöýëîy©ùå
46v32, èöýëý 135r25, 136r3, èöýëýõîì 23v17, ретко èñöýëèòè 22v18,
èñöýëíî 71v26. Примери со -ñö- > -ö- бележиме во èñöýëèòè во Рдм,
Јов (МОШИН 1954: 44). Во врска со соодносот на варијантите -ñöи -ö- во македонските текстови впечатливо е дека првата е почеста
во евангелските текстови и во псалтирите, а втората во апостолите
(ГЕОРГИЕВСКИ; МАКАРИЈОСКА 1989: 61).
Упростувањето на консонантската група -ñ÷-> -÷- во Шаф го
следиме во: áå÷åñòèà 28v15, áå÷åñòèå 14r7, áå÷åñòíîå 97r19, áå÷åñòí©©
70r8 áå÷èííà 83r25, áå÷èíîâàõú 82r8, áå÷èñëà 102v30, áå÷èñëúíîìîy
119v24, áå÷èñëúíú· 102r8, áå÷èñëúíú·© 147r16 – покрај áåñ÷åñòâîy©ùå
43v9, áåñ÷åñòèå60v29, áåñ÷èñëúí©©36v29, áåñ÷èñëíà122v10, áåñ÷èñëúíîå
56v13, áåñ÷èñëúíú·ìú 9v10, áåñ÷èñëúíú·õú 62r2, 106r26, 108v11,
áåñ÷èñëúíü·ìè 51v1, áåñ÷èñëúíü·õ 4r17, áåñ÷èñëúí©© 66v3, áåñ÷èñëüíîå
133r23, áåñ÷·ñëúí©© 33v7, áåñ÷©äåí 78v17. Анализата на секвенците
-ç÷->-ñ÷->-÷-, односно -ù-, укажува дека нивната дистрибуција во
македонските текстови е различно застапена. На пример варијантата
-ù-, добиена со дисимилација од -ç÷- > -ñ÷- е честа во Пог и Бон, а во
Рдм не се среќава.
Упростување и промени во почетните како и во крајните консонантски групи. Почетната консонантска група ñêâ > ñê, па се
пишува ñêîçý119v20, а тоа е одлика и на Дбм, Јов, Рдм и др.
Вметнување на консонанти во консонантските групи. Во
Шаф не е доследно вметнувањето на ä, па ги бележиме примерите:
èçðèíîâåíè 125r29, èçðèí©âøààãî 3v27, èçäðèíîâåíà 2v22, èçäðèíîâåíú
4v22, редовно èçðýøèòè 5v19, èçð®äíà 90v16, èçðåäíî 71v19, èçð®äíî
95r32 èçðåäíü·ìè 39v18. Потврдено е вметнувањето на ä во групата
çð во èçäðà(è)ëåâè29v22, како и во случаи кога oвaa група се наоѓа на
30

Book Slovo_62.indb 30

9.2.2013 13:03:20

Л. МАКАРИЈОСКА, Фонетско-правописните особености ...

SLOVO 62 (2012)

граница од префиксот и основата: íåðàçäðîyøåíà 44r15, ðàçäðîyøàåòü
132v10 ðàçäðîyøåíèà 107v7, ðàçäðîyøåíèå 133v24, 136v12, ðàçäðîyøè
110r17, ðàçäðîyøüøå 154r20, ðàçäðýøààãî 102r32, ðàçäðýøà© 103r5,
138r2, ðàçäðýøà©ùààãî 139r11, ðàçäðýøåíèå 106r26, 121v16, ðàçäðýøè
120v27, 143v19, ðàçäðýøèâ 138r14 ðàçäðýøèâú 148r14, ðàçäðýøèìú
17r2 ðàçäðýøèòåëú118v31, ðàçäðýøèø©110r14. Вметнувањето на ä во
групата -çð- е често во Дбм, Пог, Рдм, Дбј, Мкд, Лобк.
Во Шаф во групата ñð не се вметнува ò, па редовно се пишува:
íåïîñðàìåíú12r27, ñðàìåí75r31, ïîñðàìè3r15, 53v24, ïîñðàìëýåìú16r21,
ïîñðàìëåòü 125v5, ïîñðàìåòü 125v26, ñðàìåíú 76r11, ñðàìëýøå 119r23,
ñðàìëý©ù©©37r16, ñðàìú125v28, ñðýä96r16, 126v17, ñðýäíå©52v18.
Метатеза. Во Шаф се вообичаени формите òîãäà,åãäà, без примери
со метатеза како во Дбм, Слеп, Стм, Стр, некогаш во Мкд, a редовно
во Јов (БИЦЕВСКА 2000: 164).
Во врска со развојот на групата ÷ð- ги бележиме примерите: ÷ðúâèà
85v13, ÷ðúâëåíú·148v3, ÷ðúâëåíú·ìü132r28, ÷ðúâëåíú·©148r8, ÷ðúâú
69r6, ÷ðúìíà29v22, ÷ðúìíàà14r21, ÷ðúìíààãî80v22, ÷ðúìíýìú47v17,
÷ðúíèö© 108v7, ÷ðúïàëî 145r14, ÷ðýâî 69r1, 77r7, 94v21 ÷ðýâý 103r7,
107r19. Консонантската група ÷ð- во северомакедонските текстови од
XIII–XIV век (БИЦЕВСКА 2000: 165) останала непроменета, иако веќе
во втората половина на XIV век се изговарала како öð-, на пример:
öðâåíîy во Стан.
Појавата на дублетните форми обично се поврзува со префиксите
âú- и îy-, па во текстовите паралелно се потврдени âúãîäèå–îyãîäèå,
âúäâîðèòè–îyäâîðèòè,âúñú¶íåíèå–îyñú¶íåíèå и др. Во Шаф се вообичаени формите: îyãîäèòè89r22, îyãîäíà74r25, îyãîäíàà66v25, îyãîäíèêîy
128v10, îyãîäíèêü 82r28, îyãîäíî 6v22, 24r19, 69v31, îyñú·ðåíàà 91v20,
îyñú·ðåíàÿ21r6, îyñ(ú¶)íåíèå109r27.
Вокални и консонантски промени при адаптација на туѓите зборови. Во однос на адаптацијта на грчките зборови споменуваме само некои покарактеристични форми, на пример: θсе чува во:âè»àíèà103v8,
104v25, âè»àíèèñòýè 100r25, âè»àíè© 108v13, 111v9, 117v1, âè»åçäà
140v22, »àâîðú 151r3, »åëîí 46v14, 83v14, »åëîíåâîy 59v14, »åîëî(ã)à
1r24, »åwäîðà13r18, »åwäîðå13r14, 13v5, »åw¨äîyëè1r1, »îìà104r28, »îìî
136r20, »îìý 135r6, 136r26, многу ретко се предава со ò во: âèòàíèå
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102v14, âèòëåwìýíèíú81r29, òåçâèòà82v23, òåçâèòýíèíü67v19, âàðúòîëîìåþ24v23. Во Шаф ξ се заменува со консонантската група êñво:
àëåêñàíäðèþ 1v12, ψ се чува: ¾àëîì 124v20, 126v9, 130v31, ¾àëîìñêú·
16r16, ¾àë(î)ìú 130r2, 132r18, ¾àëîìúñêú· 29r25, ¾àë(ú)ìü 125r17,
или се заменува со ïñ: ïñàëîì 126v23, 128r28 и др. β се предава со â:
âàâèëîíý8v21,9r31, âàâyëîíú94v17, âàâyëîíý102r4, 107r8,âàâèëîíüñêàà
66r11, âàëàìîâîy 62r25, âàðàâ© 125v6, 129v11, 131v15, âàðàêú 81v11,
âàðúâàðú· 57r24, âàðúâàðúñê©© 12r12, âàðüâàðñê©© 94v8, âàðúòîëîìåþ
24v23, а покрај тоа сп. и пример àìáàêóìú 133r9, àìáàêîyìú 142r27,
àìáàêîyìü 139r8, àìâàêîìú 44r22, àìâàêîyìú 58v3, àìüâàêîyìü 72r37,
υ во македонските текстови се предава најчесто со è, îy, y. Пример:
âàâèëîíý8v21,9r31,âàâèëîíüñêàà66r11, нo и âàâyëîíú94v17, âàâyëîíý
102r4, 107r8, èïîñòàñåõú44v5, èïîñòàñåõü61v5, èïîñòàñè45v23, èïîñòàñìè
62v17, èïîñòàñíà139r27, èïîñòàñíàà105r4, редовно во ïîðôèðî©105v24,
105v28, ïîðôèð©105v18, 123r1, 129v7, 130r4, кaкo ñyëîyÿìëè146v29. Во
состав на дифтонг се предава со â: åâñòàò·à1v1, ëåâãèòú67v29, ëåâãèòü
63v23,74v28, ëåâã·ò71v26, ëåâãyòü65r7, ëåâúãyòü64r13, ïàâåëú41v14,
ïàâåëü26r11, ïàâëå24v22, ïàâëîy65r9.
Разлики бележиме и при предавањето на др. имиња:ä(à)âü¶ä31r27,
ä(à)âú¶ä 81v20, 99r28, ä(à)âú¶ä(î)âà 25v12, ä(à)âü·ä 49r7, 82r17, ä(à)âü·ä(î)âà9v28, ä(à)âü·äîâú67r33, äàâyäà82r26, 131v20, ä(à)âyäîâà23v7,
ä(à)âyäîâó 100r29, äàâyäîâú 85r28, 116r19, äàâyäîâü 116r28, äàâyäîy
32v16, äàâyäú 82r20, 83r7, во: åãèïåòúñêîå 80v27, åãèïòý 141v22,
åãèïòýíú·77v5, åãyïåòúñêà80r9, åãyïåòüñêú·©80r5, åãyïòà127r8, åãyïòý
92v32, 118v14.
Во Шаф со иницијално è- ги бележиме: èåâðý© 142r24 (покрај
вообичаеното åâðåèñêàà 119v14, åâðåèñêîy 144v9, åâðåèñêú· 128v21,
åâðåèñêú·èìè22v27,åâðåèñêú·©114v12,åâðåèñöèè111v27, åâðýè138v29,
åâðýèñêîå 111r22), èåëèñåè 23r20, 66r17, è¬ëèñåè 111v31, (¬ëèñåè 34v2,
84r6, ¬ëèñåþ45v19), èåðåè62v6, 91r8, èåðå©21r15, èåðîñ(à)ë(è)ìå116r33,
137r30, èåðîñ(à)ëèìú 116v32, èåð(îy)ñ(à)ë·ìå 32r22, è¬ðîñîëèìå 116v27,
è¬ðîñ(î)ë(è)ìý 115v10 (покрај åðîñà(ëè)ìîy 102r25, åðîñîëèìå 134r5,
åðîñîëèìúñöý117v12, åðîñîë(è)ìüñòý103r15, ¬ðîñ(à)ëèìîy115v31, ¬ð(î)ñ(à)ëèìå 117r23, ¬ðîñîëèìú 104r15), èåñåâà 29v18. àíãåë- редовно се
предава како: àãã(å)ëà 4r24, àãã(å)ëè104v22, àãã(å)ëîìü55r28, àãã(å)ëñêàà
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5v5, àã(ãå)ëñòè113r32, àãã(å)ëúñòè58v31,àãã(å)ëúñòü·ìú153v19, àãã(å)ëúñöè8r15.
Можеме да заклучиме дека фонетско-правописните особености
на Шаф упатуваат на ракопис од XIII век од македонска редакција
и поконкретно на дејноста на Охридската книжевна школа. Еровите
недоследно се губат во определени позициии, се следи појава на
неетимолошки (секундарни) ерови, вокализацијата на еровите во
силна позиција ú > î, ü > å во некои случаи не е спроведена под
влијание на правописната традиција. Се употребуваат назалите ©, å,
®, како и јотираните форми, а покрај појавата на мешање на назалите,
примерите со деназализација се ретки, значи назализмот уште мошне
добро се чува – со оглед на тоа што резултатите од деназализацијата
со поголема редовност се јавуваат дури во текстовите од XIII век (во
постарите текстови тие се присутни поретко). Шаф се одликува со
замена è>ü¶ и обратно, со конзервативност во однос на чувањето на
назалите, чувањето на епентетското ë и палаталноста кај ð,ëи ÷,аисто
така изразена е асимилацијата на консонантите, како и промените во
консонантските групи.
КРАТЕНКИ ЗА РАКОПИСИТЕ

Асем – Асеманово евангелие, крај на X или почеток на XI век
Бит – Битолски триод, XII век
Бон – Болоњски псалтир, XIII век
Вран – Вранешнички апостол, XIII век
Верк – Верковичев апостол, XIV век
Григ – Григоровичев паримејник, крај на XII – почеток на XIII век
Дбј – Добрејшово евангелие, прва половина на XIII век
Дбм – Добромирово евангелие, XII век
Дчн – Дечански псалтир, XIII век
Заг – Загрепски триод, XIII век
Зогр – Зографско евангелие, втора половина на X или почеток на XI век
Јов – Македонско евангелие на поп Јован, втора половина на XIII век
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Карп – Карпински апостол, XIV век
Кич – Кичевски октоих, XIII век
Клоц – Клоцов зборник, XI век
Крат – Кратовско евангелие, XIV век
Крп – Карпинско евангелие, XIII век
Лес – Лесновски паренезис, 1353 год.
Лобк – Лобковски (Хлудов) паримејник, 1294–1320 год.
Мар – Мариинско евангелие, X-XI век
Мкд – Македонско четворо евангелие, XIV–почеток на XV век
Орб – Орбелски триод, XIII век
Охр – Охридски апостол, XII век
Пог – Погодинов псалтир, XIII век
Рад – Радомирово евангелие, XIII век
Рдм – Радомиров псалтир, XIII век
Син – Синајски псалтир, XI век
СинЕ – Синајски еухологиум, XI век
Слеп – Слепченски апостол, XII век
Стан – Станиславов пролог, 1330 год.
Стм – Стаматово евангелие, XIII век
Стр – Струмички (македонски) апостол, втора половина на XIII век
Супр – Супрасалски зборник, X–XI век
Хлуд – Хлудов триод, XIII век
Шаф – Шафариков триод, XIII век.
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Sažetak
FONETSKO-PRAVOPISNE KARAKTERISTIKE ŠAFARIKOVA TRIODA

Predmet su analize fonetsko-pravopisne karakteristike Šafarikova trioda
(Šaf) – makedonskoga crkvenoslavenskoga rukopisa iz 13. stoljeća (himnografskoga teksta punog trioda bez podjele na posni i cvjetni dio). Tekst odražava osnovne karakteristike makedonske redakcije crkvenoslavenskoga je37
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zika, odnosno Ohridske književne škole. Jerovi se u određenim položajima
gube nedosljedno, može se pratiti i pojava neetimoloških (sekundarnih) jerova, a vokalizacija jerova u jakom položaju ú>î,ü>å – u nekim slučajevima, pod utjecajem pravopisne tradicije, nije provedena. Rabe se nazali
©,å, ®, kao i jotirani oblici, a osim pojave miješanja nazala ovisne o prirodi
prethodnoga suglasnika, primjeri denazalizacije su rijetki, što upućuje na to
da se nazalnost dobro sačuvala. Kao odraz stare dijalektne diferencijacije
tekstova veća se učestalost primjera denazalizacije pojavljuje tek u tekstovima iz 13. stoljeća, stoga pratimo pojavu è > ü¶, djelomično ograničenu
uporabu jotiranih vokala te primjere kontrakcije vokala pri neposrednom
doticaju. Konzervativnost rukopisa ogleda se u očuvanju epentetskog ë, također se zadržava palatalnost kod ð,ëi ÷,izražena je asimilacija suglasnika
nakon gubitka jerova, dolazi do promjena kod suglasničkih skupina itd.
Ključne riječi: Šafarikov triod (Šaf), fonetsko-pravopisne karakteristike,
crkvenoslavenski jezik, makedonska redakcija, Ohridska književna škola
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