
Бран ки ца Чи го ја

НЕ КО ЛИ КО НА ПО МЕ НА О ТЕР МИ НИ МА 
ЗЕТ СКО-ХУМ СКИ И РА ШКИ ПРА ВО ПИС

На зи ве зет ско-хум ски/бо сан ски и ра шки (ста ри ји и мла ђи) пра во пис 
увео је у на шу на у ку Алек сан дар Бе лић као на зи ве за две пра во пи сне тра-
ди ци је ко ји ма се од ли ку ју нај ста ри ји са чу ва ни срп ски ћи рил ски спо ме ни-
ци. Он је то учи нио у сво јој по зна тој сту ди ји Уче шће Св. Са ве и ње го ве шко-
ле у ства ра њу но ве ре дак ци је срп ских ћи рил ских спо ме ни ка (Бе лић 1999: 
357–396), у ко јој је ана ли зи рао пра во пис нај ста ри јих са чу ва них ћи рил ских 
спо ме ни ка, као што су: Ми ро сла вље во је ван ђе ље, Ка реј ски ти пик, Хи лан-
дар ски ти пик и Хи лан дар ска по ве ља Сте фа на Пр во вен ча ног. Сви ови спо-
ме ни ци на ста ли су на два раз ли чи та ме ста, ко ја као ши ра под руч ја ста ре 
срп ске др жа ве Бе лић име ну је по ста рим на зи ви ма др жа ве, зет ско-хум ски 
и ра шки пра во пис. Бе лић, за пра во, про бле ме пра во пи са Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља, на шег нај ста ри јег спо ме ни ка пи са ног цр кве ним и књи жев ним 
је зи ком срп ско сло вен ским, по сма тра по ве за но са це ло куп ном про бле ма-
ти ком ства ра ња и раз во ја срп ске ре дак ци је. Он је, нај пре, ана ли зом пра во-
пи са овог спо ме ни ка уочио по сто ја ње две ју пра во пи сних тра ди ци ја, јед не 
– ко јом је пи сан глав ни текст и дру ге – ко јом се слу жио Гли го ри је Ди јак 
при кра ју са мог је ван ђе ља. Он да ље кон ста ту је да је основ ни текст пи сан 
зет ско-хум ском ре дак ци јом ко ја је ста ри ја, и ко ја се „са чу ва ла не ко вре ме 
у Ху му, а знат но ду же у Бо сни” (Бе лић 1999: 365).

Та се зет ско-хум ска ре дак ци ја, пре ма Бе ли ћу, ни је ду го за др жа ла у 
са мом Ху му и Зе ти у не про ме ње ном об ли ку. На и ме, „чим се др жав ни 
цен тар – за вре ме Не ма њи но – пре се лио у Ра шку, до би ла је та азбу ка не-
ке ма ле из ме не ко је се ле по мо гу пра ти ти у Не ма њи ној по ве љи Хи лан да-
ру од 1199. го ди не, али ко је су се, ве ро ват но, и знат но ра ни је на ла зи ле у 
спо ме ни ци ма све тов ног ка рак те ра” (Бе лић 1999: 365). Сви ти спо ме ни ци 
са ра шког под руч ја при па да ју јед ној шко ли пи сме но сти: Хи лан дар ској 
или Са ви ној (Бе лић 1999: 367).

А. Бе лић, да кле, прет по ста вља да је ста ри ја пра во пи сна тра ди ци ја 
она ко ја је на ста ла у Зе ти и Ху му. Мла ђи ра шки пра во пис био би онај за 
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чи ји на ста нак је за слу жан Са ва Не ма њић. У не до стат ку дру гих чи ње ни-
ца, обе пра во пи сне тра ди ци је Бе лић до во ди у ве зу са хи по те зом о не ка-
да шњој ши ро кој рас про стра ње но сти гла го љи це. Он сто га ка же: „Мо ра 
се прет по ста ви ти да је не кад у це лој зе мљи на шој би ла у упо тре би гла го-
љи ца” (Бе лић 1999: 365). Ути цај гла гољ ске ор то граф ске прак се огле да се 
пре све га у зет ско-хум ском пра во пи су, и то: y (= y, ¢) Ћ (= ћ, ђ), h (= h, 
ó), é (= «, é) и ü (чи ја је упо тре ба пре ма $ по ста ла на ро чи та). Ову пра во-
пи сну прак су Бе лић сма тра ста ри јом по свим на ве де ним цр та ма, а на ро-
чи то по упо тре би сло ва тан ко јер, чи ји на чин пи са ња до во ди у ве зу са 
ње го вом из го вор ном вред но шћу.

По зна то је да је из пра сло вен ског је зи ка наш је зик на сле дио два 
по лу гла сни ка, ко ји су се вр ло ра но, још пре пи са них спо ме ни ка на на-
шем је зи ку, из јед на чи ла у ко рист јед но га, и то у ве ћем де лу у ко рист 
по лу гла сни ка ре да а, и у ма њем де лу го во ра у ко рист по лу гла сни ка ре да 
е. Ста ро сло вен ски је зик имао је оба по лу гла сни ка и сто га ста ро сло вен-
ски спо ме ни ци има ју два зна ка: тан ко и де бе ло јер. Срп ска ћи рил ска 
пи сме ност има са мо тан ко јер (до XIV ве ка), а Бе лић по во дом то га ка-
же: „И та ко по лу гла сник ь као је ди ни по лу гла сник наш – знак је ствар-
не про ме не ста ро сло вен ске азбу ке у ко рист на род ног из го во ра. Та се 
про ме на мо гла са мо та мо из вр ши ти где се у то вре ме по лу гла сник та ко 
из го ва рао; а то је би ла – Зе та. За то се и мо же ре ћи да је по че так ћи-
рил ске ре дак ци је на ших спо ме ни ка из вр шен у Зе ти ко ја је пр ви ја чи 
по ли тич ки цен тар на ше др жа ве. Та се ре дак ци ја про ши ри ла доц ни је и 
на Хум и на Ра шку. Мо жда су ти пр ви по че ци ства ра ња на ше азбу ке из-
вр ше ни око кра ја XI ве ка... за то у Ми ро сла вље вом је ван ђе љу, чи ји глав-
ни текст при па да знат но ста ри јем вре ме ну, не ма већ ни ка ква ко ле ба ња 
из ме ђу ¢ и y, већ се упо тре бља ва је ди но y” (Бе лић 1999: 364).

Бе лић је, пре ма то ме, као ме сто на стан ка срп ске ре дак ци је од ре дио 
Зе ту, а зет ско-хум ски пра во пис као ста ри ју фа зу у раз вит ку ћи рил ске 
пра во пи сне прак се. Та прак са про ши ри ла се, пре ма Бе ли ће вом ми шље-
њу, и на ра шко под руч је и то је прак са ко ја је на том про сто ру не го ва на 
све до Са ве Не ма њи ћа и ње го вог од ла ска у ма на стир Хи лан дар. Нај ста-
ри ји спо ме ни ци, као што су: Хи лан да рски ти пик, Ка реј ски ти пик и Хи-
лан дар ска по ве ља Сте фа на Пр во вен ча ног, иза шли су из јед не шко ле: из 
Хи лан дар ске или Са ви не шко ле (Бе лић 1999: 367). Основ на је цр та Са ви-
не пре ра де Не ма њи не ор то гра фи је – уво ђе ње ó и ö. Ме ђу тим, пра во пис 
којим се Све ти Са ва слу жио пре од ла ска на Све ту го ру имао је још увек h 
= ја, али по сле бо рав ка на Све тој го ри он ре дов но пи ше ó = ја и ö = је.

Осим Бе ли ће ве хи по те зе о ме сту на стан ка срп ске ре дак ци је, у на-
шој на у ци из не те су и дру ге хи по те зе. Та ко ђе оспо ра ва на је и Бе ли ће ва 
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прет по став ка о упо тре би тан ког је ра као ре зул та та из го вор не вред но-
сти по лу гла сни ка (ре да е). То ме се про ти ви чи ње ни ца да су „и на ис-
то ку по сто ја ле ор то граф ске шко ле са јед но је ров ским пра во пи сом (уп. 
нпр. бу гар ски, Енин ски апо стол из XI ве ка), па је при род но да су се на 
срп ско хр ват ском те ре ну, где се већ пре пи са них спо ме ни ка из гу би ла из-
го вор на раз ли ка из ме ђу два по лу гла са, ра ди је усва ја ли та кви пре се да ни 
не го дво је ров ски пра во пис, ко ји у на шим обла сти ма ни је мо гао одр жа ти 
свест о из го вор ној ра зли ци два је ра. Оту да је ве о ма ма ло ве ро ват на Бе-
ли ће ва прет по став ка да је из бор тан ког је ра био усло вљен отво ре но шћу 
из го ва ра ја ког по лу гла са у Зе ти. Ве ро ват ни је је да су о то ме од лу чи ва ли 
гра фич ки и тех нич ки раз ло зи, а мо жда и слу чај ност” (Ро дић/Јо ва но вић 
1986: 8).

Ме ђу тим, и по ред че сто на во ђе не прет по став ке о из бо ру тан ког 
је ра као гра фич ки јед но став ни јег зна ка, ипак у на шој на у ци Бе ли ће ва 
прет по став ка о ве зи сло ва тан ко јер са ње го вом из го вор ном вред но шћу 
ни је на пу ште на. У но ви је вре ме на сли чан на чин, до во де ћи у ве зу пи са ње 
и из го вор тан ког је ра, из нео је у на шој на у ци сво ју хи по те зу про фе сор 
Алек сан дар Мла де но вић осла ња ју ћи се на ре зул та те ис тра жи ва ња бу-
гар ског на уч ни ка Ива на Га ла бо ва (Мла де но вић 2002: 59–63).

Про фе сор Мла де но вић сма тра да „упо тре ба са мо јед ног зна ка за обе-
ле жа ва ње јед ног по лу гла сни ка на ме сту ста рих два ју по лу гла сни ка – ка кав 
је слу чај у по ме ну тим нај ста ри јим са чу ва ним срп ским пи са ним спо ме ни-
ци ма с кра ја XII ве ка (а, на рав но, и ка сни је) – зна чи да се у тим спо ме-
ни ци ма је зик, ко јим су они пи са ни, од ли ку је са мо јед ним по лу гла сни ком” 
(Мла де но вић 2002: 61). То је, на рав но, исто вре ме но од ли ка и пра во пи са 
(од но сно гра фи је) тих спо ме ни ка (тзв. јед но је ров пра во пис). Та пра во пи-
сна цр та је, по ми шље њу про фе со ра Мла де но ви ћа, од раз јед не цр те фо но-
ло шког во кал ског си сте ма на род ног (раз)го вор ног срп ског је зи ка. То зна чи 
да се упо тре бом јед ног зна ка (ь) на ме сту не ка да шњих два ју по лу гла сни ка 
тим истим зна ком у не ком ста ром спо ме ни ку ни су мо гла обе ле жа ва ти два 
по лу гла сни ка из раз ло га што се не мо гу две раз ли чи те фо не ме (у овом слу-
ча ју по лу гла сник пред њег и по лу гла сник зад њег ре да) озна ча ва ти јед ним 
истим зна ком (Мла де но вић 2002: 61).

Као при мер про фе сор Мла де но вић на во ди у ста ро сло вен ском је зи-
ку раз ли чит на чин пи са ња ре чи dyny и s¢n¢ ко ји про ис ти че из раз ли чи-
тог из го во ра по лу гла сни ка. Ме ђу тим, у срп ским спо ме ни ци ма обе ове 
ре чи пи шу се са мо са тан ким јер сьнь, дьнь, што зна чи да су се на исти 
на чин и из го ва ра ле (са мо са јед ним по лу гла сни ком). Ка ко се из го ва рао 
по лу гла сник у овим ре чи ма у на шим нај ста ри јим пи са ним спо ме ни ци-
ма, мо же мо за кљу чи ти на осно ву ре флек са по лу гла сни ка у срп ском је зи-
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ку. Про фе сор Мла де но вић на во ди и чи ње ни цу да је не где од кра ја XIV 
ве ка у срп ском на род ном је зи ку из вр ше на во ка ли за ци ја по лу гла сни ка, 
та ко да су се на ве де не ре чи од та да из го ва ра ле као: дан и сан (нај че шће) и 
дëн и сëн (рет ко, са мо на за па ду у зет ским го во ри ма Цр не Го ре). На ве де-
ни ре флек си, пре ма ми шље њу про фе со ра Мла де но ви ћа, мо гу да зна че да 
је по глу гла сник пре ње го ве во ка ли за ци је у срп ским спо ме ни ци ма с кра ја 
XII ве ка био: или ре да а (нај че шће) или ре да е (рет ко). То из јед на че ње 
по лу гла сни ка у срп ским на род ним го во ри ма мо гло се де си ти нај ка сни је 
не где до кра ја де се тог, од но сно до по чет ка је да на е стог ве ка код Ср ба, ди-
ја ле кат ски не јед на ко (Мла де но вић 2002: 61).

Са тим јед ним по лу гла сни ком у во кал ском фо но ло шком си сте му 
свог на род ног (раз)го вор ног је зи ка „Ср би су у сво јој сре ди ни мо гли ’до-
че ка ти’ уво ђе ње сло вен ског бо го слу же ња на ста ро сло вен ском је зи ку (то-
ком X, од но сно  до кра ја дру ге де це ни је XI ве ка”). А тај ста ро сло вен ски 
је зик ко ји су Ср би при ми ли као свој цр кве ни и књи жев ни је зик (та да већ 
до не кле из ме њен у од но су на нај ста ри је пре во де Ћи ри ла и Ме то ди ја) – 
тај је зик је мо гао има ти у се би или: а) два по лу гла сни ка (y, ß) или б) је дан 
по лу гла сник. У пр вом слу ча ју ста ро сло вен ске фо не ме y, ß на срп ском је-
зич ком под руч ју би ле су за хва ће не про це сом ср би зи ра ња – та ко што су 
би ле све де не на је дан по лу гла сник јер је срп ски на род ни је зик имао са мо 
је дан по лу гла сник. Тај је дан по лу гла сник се мо рао обе ле жа ва ти или са  ß 
или са y јер је ста ро сло вен ски у срп ској сре ди ни усва јан пре ко књи га са 
сло вен ским бо го слу же њем. За Ср бе је у том слу ча ју би ло све јед но, сма-
тра про фе сор Мла де но вић, да ли ће свој из го вор ни је дан по лу гла сник у 
свом пи са њу озна чи ти са  ß или y. То је је дан од раз ло га за што се у срп-
ској пи сме но сти је дан по лу гла сник из срп ског на род ног (раз)го вор ног 
је зи ка обе ле жа ва са ь, од нај ста ри јих вре ме на.

Као дру ги мо гу ћи раз лог, увер љи ви ји од пр вог, про фе сор Мла де-
но вић из но си сво ју прет по став ку за сно ва ну на ис тра жи ва њи ма ста рих 
ћи рил ских бу гар ских спо ме ни ка бу гар ског на уч ни ка Ива на Га ла бо ва. 
Пре ма ис тра жи ва њи ма овог на уч ни ка, ста ро сло вен ски је зик ко јим су 
пи са не књи ге са ста ро сло вен ским бо го слу же њем, а са ко ји ма је ово бо го-
слу же ње „до не се но” у срп ску је зич ку сре ди ну – мо гао је има ти са мо је дан 
по лу гла сник ко ји се озна ча вао сло вом y (Мла де но вић 2002: 62).

Из не то гле ди ште по ме ну ти бу гар ски на уч ник за сно вао је на епи-
граф ском ма те ри ја лу, на нат пи си ма у Окру глој цр кви у Пре сла ву из вре-
ме на Си ме о на, и то на ре чи ма ко је се пи шу са мо са y уме сто  ß и y (vy, 
wtyvyhty, sytvo rity и сл.). У тим епи граф ским спо ме ни ци ма, по И. Га-
ла бо ву, пи ше се са мо тан ко јер, за то што је у та да шњем бу гар ском цр-
кве ном и књи жев ном је зи ку та ква про ме на из вр ше на (уме сто y, ß = y). 
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Та ква про ме на мо ра ла је има ти ослон ца у од го ва ра ју ћем бу гар ском на-
род ном го во ру, ди ја лек ту, у ко јем су се два по лу гла сни ка из јед на чи ла у 
ко рист јед ног. А та кав ди ја ле кат мо гао је би ти сли чан не ким да на шњим 
бу гар ским на род ним го во ри ма ко ји уме сто ста рих два ју по лу гла сни ка и 
на за ла зад ње га ре да има ју ре флек се: отво ре но е (у сло го ви ма под ак цен-
том) и ре ду ци ра но а (у неа к цен то ва ним сло го ви ма) (Мла де но вић 2002: 
62).

Из го вор на раз ли ка би ла је ма ла из ме ђу бу гар ског ë/a (<y, ß) и срп-
ског јед ног по лу гла сни ка ре да а/е (<y, ß), што је омо гу ћи ло код Ср ба 
из ме ну до та да шње функ ци је „пре слав ског” ь да се овим сло вом поч не 
озна ча ва ти по ме ну ти срп ски по лу гла сник. Мо же се прет по ста ви ти да 
је тан ко јер у срп ској пи сме но сти по ре клом из „пре слав ске” ћи ри ли це. 
Тан ко јер се учвр сти ло у срп ској ћи ри ли ци и на ста ви ло да се упо тре бља-
ва озна ча ва ју ћи по лу гла сник све не где до XIV ве ка, ка да се у ни зу срп-
ских на род них го во ра по лу гла сник во ка ли зо вао у а (ре ђе у ë), по сле че га 
је у срп ској пи сме но сти сло во тан ко јер по че ло озна ча ва ти са мо гла сник 
а (Мла де но вић 1997: 102).

Ва жна во кал ска осо би на ко ја је на фо но ло шком пла ну би ла за јед-
нич ка је зи ку Ср ба и Бу га ра – би ла је упо тре ба јед но га по лу гла сни ка ко-
ји се и обе ле жа вао зна ком ь. Она на не ки на чин, „ука зу је на ме ђу соб но 
за јед ни штво цр кве ног и књи жев ног је зи ка Ср ба и Бу га ра у по ме ну тим 
да ле ким вре ме ни ма” (Мла де но вић 2002: 63). 

Из не се на прет по став ка про фе со ра Мла де но ви ћа по но во је скре-
ну ла па жњу на чи ње ни цу да из во ре срп ске ћи рил ске пи сме но сти тре ба 
тра жи ти на ис то ку и сто га је ње го во ту ма че ње бли же хи по те за ма ко је 
по чет ке ства ра ња срп ске ре дак ци је ви де у ис точ ни јим срп ским пре де ли-
ма. Да по ме не мо са мо не ке од та квих хи по те за.

Ире на Гриц кат прет по ста вља да је срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен-
ског је зи ка на ста ла „се вер но од Ско пља” на „ли ни ји Те то во–Ско пље–
Кра то во”, да она ни је на ста ла на срп ским те ре ни ма у на шем са вре ме ном 
схва та њу ни ти на хум ском те ре ну, не го је по те кла са „ју жни јих гра нич-
них срп ско ма ке дон ских” под руч ја (Гриц кат 1975: 31). Та ко ђе, она сма тра 
„да не ма са свим си гур них ар гу ме на та ко ји би го во ри ли про тив прет по-
став ке о срп ској ре дак ци ји као при бли жној вр шња ки њи охрид ске и пре-
слав ске шко ле”, тј. да су за вре ме вла да ви не срп ског кне за Ча сла ва Кло-
ни ми ро ви ћа (927–950) по сто ја ли од ре ђе ни дру штве ни усло ви, из ве сна 
по ли тич ка са мо стал ност и по сто ја ње соп стве не ра шке епи ско пи је, ко ји 
су мо гли оја ча ти та да шњу срп ску зе мљу, а што је све по го до ва ло и раз-
вит ку цр кве ног је зи ка, ста ро сло вен ског ти па, ре ди го ва ног у ду ху срп-
ског на род ног је зи ка (Гриц кат 1975: 31–37).
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Слич ног је ми шље ња и Ђор ђе Сп. Ра дој чић, ко ји ис ти че ра но по сто-
ја ње књи жев но сти на те ре ну из ме ђу Ко со ва и пла ни не Ри ле у Бу гар ској 
(Ра дој чић 1962: 13–16). У при лог прет по став ци Ире не Гриц кат иде и ми-
шље ње Пе тра Ђор ђи ћа, ко ји ис ти че да се упо тре ба ь у срп ској ре дак ци ји 
из вр ши ла „и под ма ке дон ским ути ца јем” на во де ћи да је то „осо би на кра-
тов ске пи сар ске шко ле” (Ђор ђић 1987: 71–72).

Су прот но А. Бе ли ћу, Ол га Не дељ ко вић сма тра да „ра шка шко ла” ни-
је ка сни је на ста ла из „зет ске”, већ да су обе на ста ја ле у исто вре ме. Та ко 
би срп ска ре дак ци ја би ла исто вре ме но по ја ва са ве ли ког зет ско–хум ско–
бо сан ско–ра шког про сто ра, ко ји О. Не дељ ко вић зо ве „што кав ско–ја-
дран ско под руч је” (Не дељ ко вић 1979: 177–188).

Ове прет по став ке, из не се не не за ви сно јед на од дру ге, све ука зу ју на 
то да пи са ње ь не мо ра упу ћи ва ти на Зе ту као на те рен на стан ка ове ре-
дак ци је. Пра во пис нај ста ри јих спо ме ни ка не сум њи во по ка зу је да је по-
сто ја ло из ве сно двој ство у пра во пи сној прак си. „Ство ри ло се и трај ни је 
одр жа ва из ве сно ор то граф ско двој ство на ших ис точ ни јих и за пад ни јих 
кра је ва, ко је је до шло до из ра жа ја и у цр кве ним тек сто ви ма и по ве ља ма” 
(Ро дић/Јо ва но вић 1986: 9). За пад ни ји кра је ви чу ва ли су кон зер ва тив ни-
је ста ње, до брим де лом из ван ево лу ци је оста ла је бо сан ска, ду бро вач ка, 
до не кле и хум ска ћи рил ска прак са.

Ор то гра фи јом срп ско хр ват ских ћи рил ских по ве ља и пи са ма XII и 
XI II ве ка ба ви ли су се Па вле Ивић и Ве ра Јер ко вић. Они су утвр ди ли из-
ве сне ка рак те ри сти ке у ор то гра фи ји као ра шку пра во пи сну прак су, а све 
оста ле спо ме ни ке ста ви ли су под од ред ни цу за пад: обич но ó (Ра шка), 
за пад h; обич но « (Ра шка), обич но é (за пад); че сто ó (иза ме ког кон со-
нан та, Ра шка), ско ро увек a (за пад) и сл. (Ивић/Јер ко вић 1981: 218). Ме-
ђу тим, „сви са чу ва ни зет ски спо ме ни ци са гла сни су са ра шким” (Ро дић/
Јо ва но вић 1986: 9). То је још јед на чи ње ни ца ко ја би би ла до бар раз лог да 
се по но во раз ми сли о ва ља но сти тер ми на зет ско-хум ски пра во пис, на-
ро чи то пр вог де ла по лу сло же ни це (зет ско).

Пра во пис на ших нај ста ри јих са чу ва них ћи рил ских нат пи са из XII и 
XI II ве ка та ко ђе по твр ђу је по сто ја ње на ве де ног пра во пи сног двој ства, и 
то кон зер ва тив ни јег хум ско-бо сан ског под руч ја, док се зет ско под руч је не 
раз ли ку је од ра шког у глав ној осо би ни (упо тре ба пре јо то ва них во ка ла) 
(Чи го ја 2003: 113). По је ди ни ауто ри ко ји се ба ве пра во пи сом на ших ста-
рих ћи рил ских спо ме ни ка опре зни је од ре ђу ју ово пра во пи сно двој ство. 
Та ко, нпр., Ве ра Јер ко вић, на во де ћи пра во пи сне ка рак те ри сти ке не ких 
спо ме ни ка, те пра во пи се озна ча ва као: а) нор ма гла го љи це (очи то за ме њу је 
Бе ли ћев тер мин зет ско-хум ски); б) „ис кљу чи во ћи рил ска осо би на” (очи то 
Са вин или мла ђи ра шки пра во пис); в) не нор ма ли зо ва но пи са ње пре јо то-
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ва них во ка ла (по твр да ћи рил ско-гла гољ ске сим би о зе) – што би мо гло до-
не кле од го ва ра ти Бе ли ће вом тер ми ну ста ри ји ра шки пра во пис (Јер ко вић 
1980: 23).

Из на пред на веде ног про из ла зи да је „ве зи ва ње раз ли чи тих си сте ма и 
шко ла за од ре ђе не обла сти (Зе ту, Хум, Ра шку) вр ло услов но и хи по те тич но” 
(Ро дић/Јо ва но вић 1986: 12). У ра зним сре ди на ма по је ди ни пи са ри мо гли су 
сти ца ти и раз ли чи те на ви ке за ви сно од учи те ља и од тек сто ва ко је су ко ри-
сти ли. Гор да на Јо ва но вић сма тра да је ду кљан ски пе ри од ста ро срп ске др жа-
ве био ве о ма зна ча јан за фор ми ра ње ста ри је, тзв. зет ско-хум ске ор то гра фи је, 
док је мла ђа, ра шка ор то гра фи ја уоб ли че на тек у не ма њић ком пе ри о ду (Ро-
дић/Јо ва но вић 1986: 12).

Пре ма то ме, Бе ли ћев тер мин: зет ско-хум ски/бо сан ски пра во пис у на-
шој је зич кој ди сци пли ни ва ља ло би ко ри го ва ти у бо сан ско-хум ски, док би 
тер мин ра шки пра во пис не сме та но и да ље мо гао за др жа ти исту функ ци ју. 
Оба тер ми на тре ба вр ло услов но схва ти ти и не до во ди ти их у ве зу са ме стом 
на стан ка срп ске ре дак ци је ста ро сло вен ског је зи ка.
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Brankica Čigoja 
 

A FEW RE MARKS ON THE TERMS “ZE TA-HUM SKA RE GI O NAL  
ORT HO GRAPHY” AND “RAS HKA RE GI O NAL ORT HO GRAPHY” 

 
Sum mary

In this work, the aut hor con tem pla tes the ori gins and me a nings of the terms 
which we re used to symbo li ze two very old ort ho grap hic tra di ti ons of Ser bi an 
li te racy; the se are (both the or der and the mo re re cent): “Ze ta-Hum ska/Bo sni an 
re gi o nal ort ho graphy” and “Ras hka re gi o nal ort ho graphy”.


