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Рад је дио шире анализе писаног израза централног и највишег органа 

државне власти у Црној Гори 19. вијека. Представљамо правописне 

обрасце својствене оригиналним документима Црногорског сената – као 

адресанта и као адресата. Тачније, пратимо писани одраз сугласничких 

контаката на морфемским границама, као и на споју засебних ријечи. С 

обзиром на бројност кореспондената епистоларне комуникације 

Црногорског сената, подразумијева се да конкретном анализом откривамо 

сегменте колективне ортографске праксе у ондашњој  Црној Гори. 

Забиљежено стање поредимо са подацима који свједоче о Његошевој 

ортографији, али и подацима о ортографским поступцима других писаца 

ондашње Црне Горе.         

 

Кључне ријечи: документа Црногорског сената, Његош, ортографија, 

сугласничке групе, морфемска граница, веза засебних ријечи, једначење 

сугласника по звучности, једначење сугласника по мјесту творбе,  губљење 

сугласника. 

 

 
 
Сто седамдесет година од смрти Петра II Петровића Његоша и сто 
деведесет година од његовог  доласка на чело црногорске  државе, 
а онда  и  од оснивања Црногорског сената, јесу поводи да се и овом 
приликом лингвистички осврнемо на рукописну грађу Црногорског 
сената.  

Црногорски сенат је државни орган који је настао на почетку 
Његошеве владавине (1831)1 реорганизацијом дотадашњег 
Правитељства суда црногорског и брдског. Тачније – за вријеме 
владавине Петра II Петровића Његоша Црном Гором (1831–1851) 
развојно је дограђен систем државне власти оформљене у вријеме 
Петра I, а већ 1831. године дотадашње Правитељство суда 
црногорског и брдског реорганизовано је у Правитељствујушчи 
сенат црногорски и брдски (у оперативном комуницирању то је био 

                                                 
1 Вид. Зборник докумената (1857‒1879) Црногорски  сенат:  8.  
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Црногорски сенат или само Сенат, а у народу „врховни суд”2). Сенат 
је био централни и  највиши државни орган власти у Црној Гори. 
Имао је управну и судску власт. Дакле, 1831. година – година 
доласка владике Петра II на чело црногорске државе јесте и година 
значајног преуређења и доградње државне власти – формиран је 
државни апарат са знатно већим бројем плаћених носилаца 
државних функција. Надлежности нофоформираних државних 
органа подразумијевале су да владика Петар II Петровић Његош3, 
као апсолутни господар Црне Горе, буде на челу цјелокупног 
државног апарата.  

Петар II Петровић Његош тестаментом је одредио за свог 
насљедника и за новог владара Црне Горе Данила Петровића 
Његоша (1852–1860), a након изненадне смрти књаза Данила (1. 
август 1860) на чело црногорске државе долази књаз Никола, који 
ће бити њен владар све до 1920. године. Послије Берлинског 
конгреса и међународног признања државне независности Црне 
Горе (1878) спроведене су реформе централне државне власти. Већ 
8. марта 1879. године реорганизован је државни апарат у цјелини. 
Управо том реорганизацијом укинут је Сенат. Тачније, Сенат је 
супституисан формирањем: Државног савјета, Великог суда, шест 
министарстава (просвјетних и црквених послова, унутрашњих 
послова, правосуђа – касније правде, финансија и трговине, 
спољних послова, војске и грађевина) и Главне команде. 

Ипак, иако је Сенат као институција функционисао готово пет 
деценија (1831–1879), нису сачувана документа из првих деценија 
његовог постојања. Отуда, објективним разлозима и наша анализа 
ограничена је на грађу која је настајала након Његошеве смрти – 
тачније на временски период од 1860. године до године укидања 
Сената – 1879. Списи Црногорског сената представљају посебне 
фондове у Библиотечко-архивском одјељењу Народног музеја Црне 
Горе на Цетињу и у Државном архиву Црне Горе, такође на Цетињу. 
Предмет нашег интересовања јесте писани израз искључиво 
оригиналних списа  Сената  (као адресанта и као адресата)4. С 

                                                 
2 Вид. Šuković 2006: 81. 
3 М. Шуковић, позивајући се на познаваоца тадашњих прилика у Црној 
Гори капетана Орешковића, биљежи да је Петрар II Петровић  Његош „био 
строг и пријек човјек” у вршењу власти (2006: 83‒84).  
4 Пошто смо прегледали више хиљада докумената Сената, направили смо 
најприје избор од пар хиљада докумената, која смо уз помоћ архивиста и 
фотокопирали. На тај начин образовали смо сопствени фонд грађе Сената. 
Ишчитавањем појединачних документа наш избор свео се на 740 
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обзиром на институционално дјеловање Сената, разумиљиво је што 
се тумачењем његове докуменатације у хронолошком слиједу 
повремено да уочити истовјетност рукописа којим су исписани – 
нпр. вјероватно је да је различите епистоларне садржаје исписивао 
ако не предсједник Сената или његов потпредсједник, онда 
секретар у њихово име. Истовјетност рукописа уочљива је и у дијелу  
документације коју је Сенат примао од црногорских институција 
изван црногорских граница (нпр. конзуларних представника из 
Скадра, заступника црногорског „агентства” у Котору...), или пак од 
представника локалне власти из различитих области ондашње Црне 
Горе. Тако би се на основу докумената исписаних истим рукописом 
могли идентификовати и неки индивидуални језички узуси. Са тим 
у вези поменућемо да нашу грађу чине и списи које је исписао 
црногорски књаз Никола5, као и рукописи  још неких значајних 
личности ондашње Црне Горе – војводе Анта Даковића, Маша 
Врбице, Гавра Вуковића, Илије Пламенаца, Лазара Сочице... У 
документацији Сената могу се наћи и списи у чијем потпису стоји 
име војводе Марка Миљанова; међутим, према подацима о животу 
Марка Миљанова, он је научио да пише тек пошто је напустио 
државну службу, тако да је извјесно да је та документа у његово име 
исписивао неко други. 

Ексцерпирање језичког материјала подразумијевало је 
прије свега ишчитавање и графичко тумачење различитих рукописа; 
многи од њих били су тешко читљиви, што је и разумљиво с обзиром 
на то да су их исписивали и полуписмени или једва писмени житељи 
ондашње Црне Горе. Свега неколико докумената није исписано 
руком већ је одштампано. У тумачењу одређених сегмената 
појединих докумената консултовали смо и Зборник докумената 
(1857 – 1879) Црногорски  сенат6, чији је приређивач Никола П. 
Рајковић. 

                                                 
докумената, која смо тумачили као вјеродостојну грађу за анализу на 
различитим  језичким нивоима, као и за препознавање оновремених 
ортографских образаца. Због ограничености простора овом приликом не 
наводимо попис коришћених аутографа (укупно 740) – он је дат, на 
примјер, у: Шубарић 2015б;  Шубарић 2016.  
5 Иако је језик књаза и краља Николе био предмет посебног истраживања, 
документа која је он потписао а која се у цетињским архивима чувају као 
дио документације Сената, нису уврштена у корпус на основу кога се 
испитивао његов језик; самим тим била су занимљивија за наше 
истраживање.     
6 Почетна временска одредница у називу Зборника (1857‒1879) не 
одговара временском поријеклу у њему презентованих докумената. Прва 
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Како сваки човјек има сасвим јединствен рукопис у односу на 

друге људе, и како се графичка остварења језика код појединца 
могу мијењати од ситуације до ситуације, тумачење различитих 
рукописа, тј. конкретних графичких реализација које припадају 
различитим људима, с циљем утврђивања одређених ортографских 
узуса, може бити проблематично и релативно. Ипак, намјера нам је 
да конкретним примјерима вјеродостојно илуструјемо правописне 
обрасце својствене грађи Црногорског сената односно писаном 
изразу људи са црногорског простора у службеној комуникацији 
седамдесетих и осамдесетих година 19. вијека. Овом приликом 
предмет наше пажње јесу сугласничке комбинације на морфемским 
границама и сугласничке комбинације на спојевима засебних 
ријечи. Примјере смо досљедно биљежили и подразумијева се 
њихова бројност с обзиром на врсту материјала и амбицију да 
донесемо закључке о колективној ортографској пракси ондашње 
Црне Горе. 

 
1. Најприје представљамо групу примјера који илуструју 

обрасце писања сугласничких група на морфемском споју префикс 
+ коријенска морфема,7 али унутар исте групе у сасвим ограниченом 
броју заступљени су и примјери сугласничких контаката на споју 
двају коријена односно двију основа унутар једне ријечи, а у мањем 
броју има и облика који предочавају сугласничке комбинације на 
морфемској граници двају префикса: 
  

                                                 
два документа Зборника потичу из 1757. односно 1817. године, па се 
поставља питање њиховог уврштавања у Сенатову документацију ‒ 
историјска је чињеница да је Правитељствујушчи сенат црногорски и 
брдски формиран 1831. године. Сљедећих седам презентованих 
докумената потиче из периода 1837‒1854, а наредни ‒ осми из 1860. 
године. Дакле, Зборником нису обухваћена документа из 1857. иако се у 
његовом називу та година наводи као почетна одредница поријекла 
докумената. 
7 Литература коришћена за потребе овог рада показује да се понекад у 
правописним анализама ове врсте међу примјерима префиксалних 
твореница може наићи и на понеки примјер који заправо илуструје контакт 
сугласника између двају коријена односно двију основа, али и на оне који 
показују контакт сугласника на споју двају префикса (упор.: Суботић 1989: 
84‒85; Биговић-Глушица 1997: 27). 
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бв:  а) обвезателства Д1, обвезује се Д256, Д457, Д491, Д545, 
Д549, обвезницу Д417, обвезао Д422, обвезујемо се Д455, обвезаше 
се Д460, обвезују се Д460,  обвеза се  Д463,  обвежује Д491, 
Обвежујесе Д491, обвезат Д532;   

б) обезао Д410;  
бд:  а) обдржати Д226, обдржаво Д703; 
бк:  а) обколили Д255; 

б) опкољен Д675;  
бс:  а)  oбсада Д132, Д136;  
бз:  а) обзнањује Д251, обзнаните Д561, Д584; 

б) Ознањује се Д522; 
бт:  а) обтуженим Д382, обтуженом Д382; 

б) оптужиме Д348, оптужбе Д665;   
бћ:  а) обћина Д363, обћине Д363, обћинскоме Д363,  обћинској 
Д363; 

б)  опћине Д394, опћина Д477, опћини Д545, Опћина Д545, 
опћине Д545;  
бш:  а) саобштена Д21, обштества Д110, обште Д132, 
саобштено Д138, саобштио Д181, обширније Д181,  саобштити 
Д183, Д638, обшту Д266, обштеполезног Д277, Обштина Д309, во 
обште Д327, Обштини Д360,  обштој Д408, Обштине Д409, 
саобштимо Д464, обще Д449, саобштиш Д500, обштина Д507, 
обштѝне Д507, обштѝнари Д507, обширно Д626, саобштити 
Д668, обширноје Д687;  
 б) саовштити Д76, Општества Д110, саопштйти Д118, 
саопштили Д464, саопшћавамо Д472, општина Д477, у опште 
Д482, општу Д497, опширан Д652, саопштити Д665, опширни је 
Д702;  
дб: а) одбиете Д6, одбацити Д132, одбиће Д164, одбаци Д246, 
одбјегао Д319, одбию Д333, одбрајати Д412, одбрану Д412, 
одбијају Д460, одбија Д465, одбране Д638,  одбијете Д726;  
 б) обрану Д20,  Д430, Д645, обранити Д363, Д645,  обране 
Д365; 
дг:  а) одговара Д101, Д176, Д585, одговоримъ Д103, 
одговоромъ Д104, одговор Д111, Д123, Д175, Д355, Д394, Д446, 
Д613, Д658, Д722, одговорйш Д119, одговорне Д183, одговорили 
Д183, одговоре Д327, одговарају Д371,  Д608, одговорник Д387, 
Подгоране Д400, одговорити Д400, Д447, Д637, Д732, одговора 
Д445, Д709, одговори Д448, Д547, Д541, одговорио Д457, Д696, 
одговорни Д491, Д596, одговорници Д518, подговарати Д547, 
одговорит Д568, подговорници Д568, одговорност Д585, Д719, 
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одговорише Д608, одговорите Д643, одговоран Д706, Одговорите 
Д708, одговорих Д732; 

б) нагледајте да се има рашта народ купити Д489, Ови кои 
су то Na агледали Д582; да нагледам продајелига Д635; 
дд: б) одвој Д303, одужи Д354, одати Д430, одаљују Д586, 
одавно Д608;  
дз:  а) надзирану Д56, одзйва Д119, надзора Д230, надзором 
Д230, одзива Д275, подземљуша Д704;   

б) назирателство Д63; 
дк:  а) одкленъ Д8, одкупи Д130, одкривене Д132, одказао Д152, 
одкупих Д187, од кудаје Д283, одкрио Д298, од куписмо Д350, од кад 
Д403, Д643, одкаже Д421, од какосмо Д450, од како Д445, Д605, 
Д643, Д666, подкријући Д488, од какоје Д543, ни од куда Д551, 
подкомандиру  Д586, Д603,  од куд Д645, Одкад Д666; 

б)  от каза Д507, от кажемо Д507, от кажѝвамо  Д507, 
открили Д645, откуд Д645; 
дп:  а) подпише Д5, Д38, Д388, подписати Д5, Д140, Д276, Д327, 
Д568, Д599,   нижеподписани Д6, подпуно Д112, Д129, Д132, Д137, 
Д282, Д298, Д398, Д718, подпйсивати Д114, одписати Д124, 
подписано Д124, подписомъ Д127, подписани Д161, Д188, Д394, 
Д504, Д724, одпустку Д168, Подпуно Д171, одпратити Д180, 
подписато Д182, неподпишете Д182, подпис Д183, Д382, одписа 
Д183, Подпресједник Д211, одпочета Д221, подпресѣдник Д246, 
одпочне Д251, дољеподписани Д275, подпануће Д282, подпишуемо 
Д282, одправити Д296, Д631, долѣподписати Д327, Од прилике 
Д350, подписима  Д367, Д368, одпочето Д382, одправи Д382, Д420, 
одпремила Д396, одправљен Д409, подпишују Д455, Д456, ниже-
подписати Д456, предпохваљеноме Д471, подпишујеш Д491, 
подпуносћу Д491, доље подписати Д498, подпишују Д507, Д544, 
подписује се Д545, одпишете Д543, предплату Д570, одпуст Д584, 
одправљена Д595, одпочели Д608, ниже подписани Д619, одпоем 
Д636, одпочни Д649, Подписани Д703, подписали Д707, подписа 
Д720, подпомогли Д733, одправљао Д735, одправи Д735, одправим 
Д735, одправите Д735; 

б) отъ пишете Д285, оправи Д421, Д550, отпочет Д472, 
отпочео Д496, отпочне Д510, претпоставља Д531, оправити 
Д635,  потпуно Д644; 
дс: а) представлѣно Д20, предсѣдательица Д60, представи 
Д67, Д304, одступіо Д80, Д177, представіо Д89, одсуди Д103, 
одступа Д110, одступити Д114, Д116, представляо Д164, 
представи се Д221, одсуству Д229, Д326, Д354, Предсједник Д364, 
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Д381, Д384, Д471, Предсједнику Д417, одступила Д460, 
представијо Д676, од сад Д738; 
 б) преставіо Д140, Пресједник Д167, Д201, Д217, Д221, 
Д379, Д382, Д385, Д421, Д535, Д716, Пресѣдник Д172, Д179, 
подпресѣдник Д246, Пресједника Д326, Д390, Д391, Д631, Д725, 
преставлямо Д327, осудству Д356, Д631, преставиму Д367, 
оступе Д371, Пресједатељу Д488, осудству Д529, пресједника 
Д529, осуству Д584, престави Д603, Пресједнику Д696;  
дт: а) Одтоленъ Д13, одтоленъ Д13, од толен Д532;  
 б) отоленъ Д91, отале Д334, отрсим Д504, отолена Д532, 
отрчи Д546, отрчао Д546,  отолен Д592, Д720, отален Д675;   
дц: а) одцѣпити Д129;  
дч: а)  подчињеном Д410, подчињеност Д517, подчињене Д706;  
дш: б) рашта8 Д105, Д481, Д489, Д600;  
зд: а) раздвоили Д111, издати Д116, Д595, раздвойти Д118, 
издржава Д295, раздјелио Д363, уздржање Д363, раздао Д389, 
издржавање Д409, издао Д454, издахне Д495, изданој Д497, 
издоговара Д504, раздвоје Д532, Д547, раздалеко Д532, издржаε 
Д538, издатог Д564, издижу Д585, издигли Д585, издићи Д585, 
раздјелити Д586, разделе Д601, уздржати Д629, уздаћи Д644,  
раздијели смо  Д702, издају Д738, издата Д739; 
 б)  удржимо Д120, удржати Д129, удржи Д129;  
зж: а) Разжали Д480;  
зк: а) изкрца Д103, безконечна Д117, изкуство Д119, изкопа 
Д227, изкрцавању Д460, изкарах Д532, разкосили Д724;  
 б)  исказано Д21, искрцая Д39, искати Д61, Д346, Д696, 
искао Д211, Д412,  искупљене Д328, искали Д337, искати Д346, 
искат Д365, искана Д468, искуба Д609, искрцавају Д644, 
искрцавати Д644; 
зп: а) безпоговорно Д13, безполезно Д61,  изъподъ Д64, изпуне 
Д75, изпроси Д104, безплатежно Д110, Д114, без платежно Д110, 
йзплачено Д110, изпанула Д116, изплатитй Д118, безплатежно 
Д118, изпусти Д134, разположило Д167, изплати Д177, Д290, 
Д388, изпочетка Д181, изплату Д187, изпитивасмо Д246, изпйта 
Д282, безпаметно Д303,  изпитан Д308, изпит Д324, изпод Д348, 
Д409, изпаде Д348, разпространити Д381, изплаћу је Д383, 
разправљати Д385, изплатијо Д389, изплатио Д391, изпитао 
Д397, изплатит Д399, разпитали Д418, изплати Д427, 

                                                 
8 Упитни прилог у коме се огледа непромјенљивост замјенице шта: 
рашта < радишта < ради шта – умјесто ради чега (упор. Шубарић 2015а: 
370). 
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изплатити Д428, разположи Д437, Д438, разпитивао Д475, 
изпунили Д489, изплате Д532, без платни Д549, из платити Д608, 
изпреко Д611, изпитати Д642, без=прешно Д657, изпуњавају Д706, 
изпйтан Д730; 
 б)  испиту Д25, Д37, Д48, Д54, Д314, распитао Д96, 
расправи Д162, Д224, испита Д219, испиту Д242, Д412, испод Д348, 
Д520, распитао Д358, исплатио Д356, Д370, Д375, испит Д362, 
Д379, Д397, испитало Д358, испита Д388, Д442, испит Д436, 
испитате Д442, испасиште Д445, располагати Д466, 
расположење Д477, Д732, исплаћен Д529, испуњат Д550, ис паде 
Д583, распоредите Д589, исплати Д608, исплатити Д641, 
распоредио Д652, испријечили се Д696, исписивао Д698, испишите 
Д698, Испит Д713, Д715, испитао Д719, о исплати Д725; 
 зс: а) разсуждение Д8, разстојанйје Д119, разсрђенъ Д138, 
изсѣкао Д156, обезстрвиш Д227, држанога изсљедовања Д382, 
Изсљедоватељ Д382, благоразсуђењу Д458, изселио Д596, 
изсѣчене Д599;  
 б) расуждену Д114, Д122, расузденіе Д130,  расрдио Д301;  
зт: а) изтраже Д102, изтражити Д138, изтражио Д177, 
изтрагом Д180, изтражиш Д227, изтечају Д245, изтрагу Д270, 
узтребује Д326, изтужим Д348, узтраје Д646;  
 б)  устреба Д282, Д732, истраге Д665; 
зћ: а) изћеран Д377; 
 б) исћерамъ Д140, исћерао Д439, исћера Д639, исћерају 
Д639; 
зх: б) Превосходителство Д4, Превосходительство Д12, Д72, 
Превосходителства Д79, Превосходителству Д90, Д488, 
Вйсокопревосходйстелво Д101, Превосходитељни Д124, 
Превосходительства Д138, Превосходителству Д152,  
Правоходителству Д556, израни Д610; 
зч: а) безчовечногъ Д4,  изчезла Д398, изчистити Д719; 
нп: а) єданпутъ Д103,  Д129, једанпут Д255,  
нстр: а) инструкцiє Д61, Д120; 
 б) йнсрукцю Д7,  Иструкторном Д637, иструкторном 
Д637;  
сб:  б) због Д409; 
сд: а) васдан Д352;  
 б) здружени Д167, здружисе Д303, ваз дан Д449, здоговара 
Д504, ваздан Д546;    
тд: а)  петдесет Д252, деветдесет Д252, Д312,  шестдесет 
Д376; 
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 б) педесетъ Д80, шездесетйдва Д166, шесдесет Д256, 
педесет Д350, Д391, Д394, Д675, Д676, Д716, Д717, шездесет Д478. 

Дати примјери показују да се у документима Сената издвојене 
сугласничке групе најчешће пишу на два начина – и према 
морфолошком и према фонолошком принципу, а има и оних које се 
пишу искључиво према једном или другом правопису (када су у 
питању префиксалне творенице, заступљеност фонолошког, 
морфолошког и мјешовитог начина писања сугласничких група јесте 
одлика и писаног израза ондашњих писаца9). Тачније, начин 
биљежења сугласничких група између префикса и коријена, 
односно двију основа, па и двају префикса, анализирали смо на 
основу тридесет и три сугласничке комбинације и забиљежили: 
двојак начин писања у двадесет и двије комбинације, досљедно 
морфолошки у седам, и досљедно фонолошки у четири. 
Доминантност мјешовитог начина писања потврда је приличне 
правописне нестабилности и неуједначености списа Сената, што у 
ствари говори о различитим правописним узусима њихових 
потписника.  

Напомињемо да смо одступања од морфолошког принципа 
забиљежили и у писању префикса од-: евидентирали смо примјере 
у којима тај префикс има лик от- испред сонаната в, л, н и р10:   

отважно Д117; отличногъ Д90, Д152, отлучитими Д259, 
отличан Д326 (поред: одличне Д4, одлежавао Д230, одлагања 
Д420, Д470, одлучно Д361, одлуку Д531, одлучили Д645); относно 
Д226, Д585, Д734, отношају Д421, относило Д613 (поред: односи 
Д138, Д431, Д465, односно Д384, Д413, Д433, Д681, односећи Д428); 
отриче Д495 (поред: одређено Д417, одредила Д472, одрешијо 
Д475, одричусе Д730). 
 

Примјери ове врсте сврставају се у „ниво славенизама” –  
третирају се као реликти словенске традиције која је чувала префикс 

                                                 
9 У Његошевом правопису доминантно је морфолошко писање 
(Младеновић 1989: 97–98, 101);  у правопису А. Даковића преовлађује 
морфолошки принцип писања,  рјеђи је „фонетски”, а потврђено је и 
комбиновано писање (Б. Остојић 1989: 48); код Николе I доминира 
морфолошки над комбинованим и „фонетским” начином писања (С. 
Ненезић 2007: 50‒51); у писаном изразу С. М. Љубише комбиновани 
принцип чешћи је од морфолошког и „фонетског” (М. Тепавчевић 2007: 69‒
70); М. Миљанову најсвојственији је „фонетски” начин писања, док му је 
комбиновани ближи од морфолошког (Биговић-Глушица1997: 33‒34).  
10 Упор: Суботић 1989: 86‒87; Ненезић 2007: 51. 
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от- (аналогија према њима могла је условити и одступање од 
морфолошког обиљежавања  дн  у примјерима: праветнога Д133, 
Праветномъ Д222, неправетно Д298, праветно Д430, неправетну 
Д430, праветну Д430, Д458,  праветносудије Д733, поред: 
праведна Д88,  неправедно Д162,  народних Д472...11). 

На недосљедност своје врсте указују и примјери: Обштина 
Д309, општина Д477; обћина Д363, Опћина Д545; обчине Д146, 
Обчина Д146, обчини Д146. Издвојени облици показују да је за 
правопис докумената Сената карактеристична „примарна” 
етимолошка група бш, али и њена фонолошка реализација пш, да 
се „секундарни” етимолошки спој  бћ биљежио и као – пћ, а да се 
према групи бћ писало и бч – вјероватно као посљедица 
индивидуалне неиздиференцираности  сугласника ћ и ч (о односу 
шт – ћ  вид. Шубарић 2010: 66).  
 

У изложеном материјалу највише се одражава асимилација 
сугласника по звучности. У вези са том асимилацијом увиђа се да су 
најчешће сугласничке групе код којих се примјењује мјешовити 
(морфолошки и фонолошки) начин писања, али и унутар таквог 
начина уочљива је неуједначеност: доминантност морфолошког 
принципа евидентна је нпр. код група дк, дп; доминантност 
фонолошког принципа карактеристична је нпр. за зк, зћ, сд, а 
подједнака заступљеност оба принципа уочљива је у писању нпр. 
бт, бћ, зп). Групе бс, дч, дц и зч  реализују се досљедно према 
морфолошком принципу писања – не одражавају једначење 
сугласника по звучности, а групе зх и сб пишу се само у складу са 
фонолошким правописом –  сх, зб.   

У издвојеној грађи не одражава се асимилација по мјесту 
творбе – в. групе зж, зћ, зч, нп: морфолошки принцип писања 
карактеристичан је за групу зж; у групи зћ одражава се асимилација 
по звучности (сћ), али не и асимилација по мјесту творбе; група зч 
пише се искључиво према морфолошком принципу – не 
обиљежавају се асимилационе промјене; и у четвртом 
сугласничком споју (на шаву  сложенице) огледа се етимолошки 
принцип –  пише се алвелоарно н испред усненог п. 
  У датим примјерима представљено је губљење сугласника, 
али је извјесна неуједначеност правописног принципа  у вези са том 
појавом. Најбројније су групе које се пишу и према морфолошком и 
према фонолошком принципу, с тим што су и при мјешовитом 

                                                 
11 Двојаки облици ове врсте (неправетно, праведни...) потврђени су  
писаним изразом  Николе I (С. Ненезић 2007: 51).  
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писању уочљива различита стања: код неких сугласничких група 
бројност забиљежених примјера је увелико на страни морфолошког 
принципа (в. групе: бв, дб, дг, дп, зд, зс), код других предност (не 
тако наглашену) има фонолошки принцип (в. групе: дт, тд, нстр), 
а примјери илустративни за сугласничку групу дс свједоче о готово 
подједнакој заступљености и морфолошког и фонолошког начина 
писања. За поједине групе (дд, дш) карактеристичан је искључиво 
фонолошки начин писања (група дш илустрована је примјером 
једне лексеме), док је другима својствен само морфолошки (нпр. 
групе дц и дч не показују упрошћавање, али ни једначење  по 
сонорности).  
 

2. Као посебан дио илустративног материјала издвојили смо и 
примјере са сугласничким комбинацијама на споју основе и 
суфикса:  
бс: а) собствену  Д76, собствено Д77, Д710, Собственоі Д146, 
србске Д217, Србски Д218, србским Д220, Србског Д299, Д365, 
рабском Д342, Србском Д363, собственост Д369, Србско Д376, 
собственој Д408, собствену Д421, собственне Д430, Србску  Д504, 
собствена Д540, Србске Д535,  собственим Д643, Србски Д721, 
Србскй Д722;  
 б) Српско-Хрвацки Д531, српске Д650, српска Д651, 
сопствене Д728; 
бц: б) копци Д482;  
бч:  а) Требче Д9;  
 б) Трепче Д222;  
вств: а) чувства Д56, лукавство Д79, Књажевства Д267; 
 б) Књажеству Д527; 
гств: а) бјегству Д348;  
гч: а) другчйје Д119, другчіе Д232, другчије  Д428, Д430, Д465, 
Д645, Д655; 
 б) друкчије12 Д119;  
дк: а) напослиједку Д388, Д427, Напосљдку Д409, На пошљедку 
Д546, напосљедку Д589; 
 б) Напослетку 115, дохотка Д473, напосљетку Д646,  
дск: а) Брдскомъ  Д20, Брдскога  Д80, Д89,  Д109, Д126, Д131, 
Брдскоме Д102, брдскй Д115, Заградскимъ Д162, судски Д209, Д510, 
Народске Д327, Брдском Д406,  судским Д473, судским Д510,  
Цариградске Д526, градској Д631; 

                                                 
12  О односу облика друкчији/друкчије – другачији/другачије – 
другојачији/другојачије и њиховом настанку вид. Skok 1954: 124. 
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 б) Брдцкога Д6, Брцкога Д14, Брдцкомъ Д136, Д137, брцком 
Д171, Брскому Д198, Брцког Д267, брцкомъ Д284, Д285, Брдцком 
Д296, Д300, Д309, Д377, Д435, Д474, Д483, Брцкому Д339, 
Цариграцком Д380, грацкије Д488, љуцки Д497, Биоградцком Д535, 
Брцком Д543, Д608, Биограцког Д620, грацкој Д637, грацку Д645; 
дств: а) Воиводство Д22, Д26, Д38, Д40, Д42, Д95, Воиводству 
Д25, Д46, Д62, Д64, Д84, Д96, Д97, Д179, Войводство Д50, Д66, 
Д143, Д172, посредствує Д61, у сљедству Д110, Војводство Д191, 
Д249, Д250, Д254 Д258, непосредственно Д188, посредством Д296, 
Посредством Д360, сродству Д382, родственик Д382, Војводству 
Д413, средствама Д414, представише Д415, војводства Д490, 
средства Д409, Д719, осудству Д529;  
 б) Воивосво Д39, Воивоство Д62, Госпоство Д285, 
Госпоства Д285, срества Д454, Д477, Војвоства Д536, Д634, Д665, 
воивоство Д665, посреством Д728; 
дц: а)  на Сердце Д432, предци Д515, Домородца Д722; 
 б) Суцемъ Д130, срца Д421, у Срце Д504;   
ждн: а) нуждно Д21, Д114, Д335, Д397, Д676, нуждност Д111, 
нужднйм Д117,   нуждна Д217,  нуждни Д249;  
 б) нужно  Д464, Д573, Д633, Д638, нужности Д465, нужне 
Д57813; 
жк: а) тежка Д48, тежко Д129, Д138, тежке Д132, Д185, 
Братоножки Д408, служкиња Д480;  
 б) тешко  Д56,  Д110, Д111, Д181, Д296, Д643, тешким 
Д348, тешком Д361, тешкоће Д472, тешке Д645,  тешкоме Д726, 
тешкој Д733;  
жск: б) Спужкоме Д87, Д102, Д107, Спушкоме Д136, дужки Д566, 
Спушкијем Д686; 

                                                 
13  Иако су се облици нуждан и нужан дуго времена сматрали као дублети  
(вид.  Правопис српскохрвстског језика: 51, 193; Симић и др. 1993: 75‒76, 
382), данашњим правописним приручницима нормиран је облик нужан. У 
Правописном рјечнику Правописа црногорскога језика евидентиран је 
само облик нужан, а у Рјечнику Правописа српскога језика статус лексеме 
имају оба облика, с тим што је облик нуждан обиљежен квалификатором 
необ. Заправо, Правопис српскога језика (2014: 43), у сегменту који се тиче 
гласовних промјена и односа гласова, облик нужан представља као облик 
који је „у складу са нормом” иако је „несистемски”, док нуждан своди на 
спорно семантичко тумачење: „регионално у зн. ’бити у потреби за 
нечим’)”. Према Речнику српскога језика  (2007) нормативна су оба облика 
– облик нуждан издвојен је заградама као облик паралелан  са обликом  
нужан. Може се рећи да је облик нуждан ипак изван савременог 
свакодневног језичког израза. 
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жств: а) дружства Д80, дружство Д369; 
 б) са друшствомъ Д152, Друштва Д394, друштво Д415, 
Д521, сдруштвом Д436, Д437, Д440, здруштвом Д488, с Друштвом 
Д608, у друштву Д676, друштвом  Д677, Д684; 
жшт: б) лупештинама Д267, лупештину Д474, Д602; 
зђ: а) гвозђах Д455, Гвозђа Д456; 
 б) грождје Д88, гвожђе Д119, гвождя Д138, гвожђа Д138, 
Д608, Д671, гвожђима Д348, Гвожђе Д628;  
зк: а) одлазка Д169, Д462, долазком Д298, одлазку Д368, Д475, 
полазку Д462,  полазка Д462, долазка Д475, полазка Д673;  
 б) поласка Д165, доласка Д157, Д649, одласка Д168, одласку 
Д463, опреласку Д618;  
зљ: б) пажљиво Д719;  
зњ: а) казнѣни Д12, казњен Д215, Д261, Д487, Д604, Д691, 
казњени Д271, Д562, Д685, упразњено Д275;  
 б)  упражњава Д352, пажњу Д352; 
зск: б) инглешки14 Д31, францускогъ Д98, инглежкыхъ Д103, 
инглезкоме Д106, Д108, Инглезкоме Д108, францеске Д115, 
францускоме Д120, францескомъ Д169, витешкога Д643, 
Енглешки Д674, француски Д674, игленшку Д678;  
јск: а)  аустријској Д195, Д258, Д338, аустријски Д253, Д579, 
чојски Д462, Аустријски Д640, аустријске Д644, аустријског Д666, 
аустријску Д666, ћупријског Д728; 
 б) чаршиски Д230, аустриску Д238,  Д696; 
кд: б) свагдар Д117, свагда Д119, Д457, Д497, Д723, нйгда Д119, 
свагдашњем15 Д342, нигда Д430; 
нств: а) поданство Д1,  достоинство Д3, материнство Д41, 
злочинства Д56, Д133, материнства Д69, очинства Д84, 
посланства Д129,  преосвештенства Д275, Посланство Д357, 
Посланству Д357,  Агенство Д358, Агенства Д358, подаинство 
Д374, сведочанство Д428, сведочанству Д430, свједочанства 
Д511,  јединственог Д527, злочинство Д468, Д546, Д666, 
свједочанствима Д546, свједочанство Д665; 
 б) очиство Д18; 

                                                 
14 Овај облик Мусић (1977: 334‒335) наводи у групи романизама које је 
Пешикан (1965) забиљежио у свом дјелу.   
15 У савременој литератури облик свагдањи, а онда може се закључити и 
свагдашњи, препознају се као сложенице са окрњеном основом (Klajn 
2003: 294). Прилоге типа свагда, нигда... Белић (1999: 314–316) тумачи као 
облике образоване додавањем партикула (ријечци) „различним 
заменичким коренима”. Упор. са обликом вазда: Младеновић 1989: 98. 
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пџ: а) топџіја Д331,  топџије Д331, топџија  Д514,  Д651, 
топџинског Д514;  
сб: а) просбу  Д59, Д132,  просбомъ Д61;  
сњ: а) изяснѣније Д298   (и разјасненја  Д384);  
 б)  прошња Д275, прошњом Д480, Д629, прошњу Д629;  
сс: а) Русскогъ Д1, Русском Д653; 
 б) Рускогъ Д61, руског Д348, Рускомъ Д357, Руског Д461, 
Д478,  руски Д650,  руску Д678, Руског Д735;  
стм: а) устмено  Д123, Д342, Д369, Д462, Д696;  
 б) усмено Д18,  Д202,  Д471, Д611;  
стн: а) частнимъ Д2, Д3, самовластном Д117, йзвѣстнйје Д119, 
самовластно Д123, радостніемъ Д132, частному Д155, извјестно 
Д168, Намјестничеству Д188, Намјестничества Д188, користна 
Д193, користније Д262, мѣстнієма Д291, честни Д298, извјестних 
Д381, властнику Д393, болестног Д410, мјестној Д475, Д477, 
мјестна Д477, намјестник Д509, мјестне Д524, миестном Д636, 
шестнајест Д675, умјестне Д679, властници Д721, милостни 
Д733; 
 б) часном Д289, прежалосну Д342, ласно16 Д434, мјесних 
Д472, извјесног Д473, болесну Д480, мјесни Д524, шеснајест Д671, 
извјесно Д695, болесне Д655, непристрано Д363, жалосно Д635, 
жалосније Д703;  
стс: а) Перастске Д188; 
сћ: а) мудросћу Д56, свијетлосћу Д176, чесћу Д227, извјесћем 
Д410, Касћелана Д414, строгосћу Д421, озбилносћу Д430, 
понизносћу Д441, Д679, опрасћао Д449, подпуносћу Д491, 
покорносћу Д550,  косћелу Д546, чесће Д679, премѣсћен Д722, 
рисћанин Д724;  
 б) извѣшћени Д246, допушћенѣ Д284, опуновлашћењем 
Д326,  покорношћу Д348, Д488, Д608, допушћена Д363, власшћу 
Д409, извјешће Д432,  овлашћењу Д466, могућношћу Д530, влашћу 
Д535, извјешћени  Д551, саучешће Д546, допушћено Д610, 
упушћено Д610, Овлашћење Д623, Овлашћујем Д623,  учтивошћу 
Д629, Ришћанина Д646, нестрпјеливошћу Д646, жешће Д653, 

                                                 
16 Новији правописни приручници не биљеже придјев ласан (Правопис 
црногорскога језика 2010, Правопис српскога језика 2014, Хрватски 
правопис 2008). У Правопису српскога језика из 1994. налазимо да је 
нормативан облик ласан (умјесто ластан), као придјев неодређеног вида 
мушког рода (152). Исти облик забиљежен је и у Речнику српскога језика 
(2007) и одређен је квалификатором нар. („народски; регинално, 
покрајински”). 
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хришћанска Д658, увршћеније Д721, увршћени Д721, очишћена 
Д735, Хришћанима Д737; 
тб: а) приметбе  Д175, приметби Д181, примјетба Д256,  
примјетбом Д364, исплатбу Д471, примјетбе Д679;  
 б) примједби Д118, приміедбе Д245, просидбу Д421, свадбе 
Д421, свадбу Д421,  Примједбе Д557;  
тск: а) Кокотске Д9, Добротску Д360, сенатским Д364;  
 б) Сенацког Д281, азијацке Д348, азијацки Д348, брацком 
Д421, Зецку Д474, Доброцке Д490, сенацки Д515, Српско-Хрвацки 
Д531, Српско-Хрвацком Д531;   
тств: а) братства Д304,  братством Д448, примјетства Д504, 
осутству Д665; 
 б) присуству Д98, Д138, Д382, Д471, Д480, присуству Д138, 
браства Д169, Д379, одсуству Д229, Д326, Д354, Агенство Д289, 
Д293,  осудству Д356, Д467, Д529, Д631, присуствовао Д382, 
одсудству Д433, Браственику Д504,  осуству Д584, пунољества 
Д620, браственици Д674, браства Д721, Браству Д721, упусто 
Д630, присудствовао Д679;  
тц:               б) оца  Д1, Д91, Д221, Д636, оцемъ Д91, оцу Д547, оцуми  
Д673, Оцу Д730; 
тћ: а) иматће Д129, бытће Д138;  
 б) даваћеш Д245, вратићеш Д402, огласићеш Д402, 
чистићемо Д448, казаћете Д589, Радићеш Д677, изгубиће Д720, 
платиће Д710;  
тџ: б) сачији Д729;  
цск: б) малоцуцка Д339, Цуцком Д588, Д740, цуцке Д589, цуцки 
Д590;  
ћск: а) Васевићске Д327, Сеножећска Д334, Салевићска Д334, 
Васојевићској Д365;  
 б) Ліекићка Д9, Црноєвићку Д58,  Бѣлопавличкогъ17 Д72, 
Никшићког Д194, Васојевићком Д213, мартинцкаема Д231, 
васоевички Д285,  Васојевићкоме Д328, Брајцку Д421, Косорићке 
Д439, Миљаницку Д444, Бјелопавлицке Д489, Д587, нишицки Д556, 
Нишицког Д557,  Бјелопавлицким Д587, Ђеклицком Д588, очиницку 
Д599, Васојевичко Д598, Д601,  Ћеклицку Д638, васојевички Д656,  
Бјелопавлићке Д658, Д659, Нишићке Д675, Врањицкијих Д686, 
билећког Д696, Никшићком Д738;  
ћств: а) могућству  Д119, Д608, покућства Д312,  покућством  
Д447, Имућства Д523;  

                                                 
17 И у овом типу примјера употреба ч умјесто ћ вјероватно је резултат 
индивидуалне неиздиференциране употребе та два гласа.   
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 б) покуством Д702, покуства Д730; 
чб: а) сочбину Д104, свѣдочбе Д246, наручбине Д303, 
сведочбина Д428, сведочбину Д428,  Свједочба Д527, Д619, 
свједочбе Д727; 
чск: б) трговачкой Д60,  терговацке Д101, трговачкимъ Д230, 
Кучке Д235, Леденичко Д244, леденичком Д245, загарачког  Д270,  
Подгоричког Д273, Подгоричку Д313, воиничким Д352, пјешачким 
Д352, путнички Д371, Крушевачком Д382, Ријечкој Д396, 
престолничке Д409, млетачки Д460, перјаничке Д524, Њемачког 
Д531, сеочко Д532, пјешачки Д535,  Пјешивачке Д587, Д589, Ријечке 
Д587, Бјеличком Д588, јуначка Д618, Херцеговачке Д621, 
Васојевичку Д635, Црмничког Д638, јуначки Д643, Крагујевачке 
Д662, Грчки Д664,  Дробњачка  Д677, Д706, Загарачка Д686, 
Лужнички Д686,  Морачком Д716,  Херцеговачки Д735, Црмнички 
Д740, Морачки Д740, Кучки Д740;  
чств: а) отечство Д51; 
 б) јунаштво Д335, Д646, Посланичтво Д357, Намјесниш-
тво Д530, Намјесништву Д530, Уредништву Д570;  
шск: а)  Варошску Д491; 
 б) Додошкоме Д137, бокешке Д226, Бокешким Д226, 
Острошке Д242,  варошке Д409, варошког Д409, Његушком Д426, 
Влашке Д455, сиромашку Д503, Сиромашке Д507, Арбанаски Д517, 
Његушку Д523, усташку Д537,  Његушком  Д588, влашке Д673, 
усташко Д682, усташком Д682, усташке Д693, усташког Д698, 
Усташког Д709; 
штн: а) земњиштно Д706. 
 

У изложеном материјалу заступљено је четрдесет пет 
сугласничких група, које опет свједоче о неуједначеној и 
нестабилној отрографији докумената Сената. Како разноликост 
забиљежених примјера није захвална за извођење сасвим  
прецизних и поузданих закључака, сматрамо корисним да као 
сажетак представљеног стања издвојимо сљедеће податке:  

–  двојак начин писања карактеристичан је за давдесет девет 
сугласничких група, фонолошки за десет, а морфолошки за шест18;  

                                                 
18 У писаном изразу С. М. Љубише утврђена је иста врста правописне 
нестабилности: доминира комбиновани начин писања, слиједи га 
„фонетски”, а најмање је заступљен морфолошки (М. Тепавчевић 2007: 69). 
У Његошевом правопису на споју основа + суфикс  преовладава  
„фонетски”  начин обиљежавања сугласничких група (Младеновић 1989: 
98–99, 101). На истој врсти споја „фонетски” принцип преовладава и код 
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– у вези са асимилацијом сугласника по звучности мјешовити 

начин писања карактеристичан је за групе бс, бч, дк, жк, зк, тб..., а 
бројчани однос морфолошки и фонолошки написаних примјера 
разликује се од групе до групе; групу кд издвајамо као групу  чијим 
је писањем досљедно представљена асимилација по звучности – гд, 
док на примјер за групе бц, сб и чб нисмо забиљежили примјере у 
којима је означено њихово звучно једначење – редовно се пишу  
етимолошки (примјери за групе бц и сб сасвим су ријетки); 

–  асимиловање сугласника по мјесту творбе показује писање 
група зђ, зљ, зњ, сњ и сћ; двојак начин писања присутан је код група 
зђ, сћ, сњ (чешћи фонолошки принцип), зњ (чешћи морфолошки 
принцип), а група зљ потврђена је фонолошким принципом писања 
(једним примјером)  – жљ;    

–  издвојени материјал најилустративнији је за појаву 
упрошћавања сугласничких група – више од половине праћених 
група на различите начине одражава ту појаву; упрошћавање 
сугласника или прати неку другу гласовну промјену (жств, жшт, 
зск, чств...) или се остварује самостално (тц, тћ, цск...); 
најзаступљенији је мјешовити начин писања –  вств, дств, дц, ждн, 
нств, стм, стн, тств, ћск, ћств, чств..., при чему бројност 
ексцерпираних примјера показује варијабилан однос морфолошког 
и фонолошког принципа у писању појединих група (нпр.: вств, 
дств, нств, стн, ћств – предност има морфолошки принцип; тћ, 
тств, ћск, чств, шск – предност има фонолошки принцип; дц – 
једнака заступљеност оба принципа); у писању појединих 
сугласничких група досљедно се примјењује фонолошки принцип: 
тц, цск, чск..., док случајношћу сматрамо што смо групе стс и штн 
забиљежили само у етимолошком лику. 
 

3. Поред примјера који показују писани одраз контакaта 
сугласника на морфемским границама унутар ријечи, издвојили смо 
и примјере који представљају сугласничке комбинације на граници 
међу засебним ријечима:  
с б- : а) съ Браићима  Д27, с' Божомъ Д74, съ братом Д144,  с 
Благоя Д230,  с Барјаком Д352, с Браића Д473, с Безијова Д495, с 
братом Д495, с' Благотом 557, с Бијелоша Д636, с' банада Д671,  с' 
батеријом Д675;   

                                                 
Николе I – слиједи га комбиновани, а потом морфолошки (С. Ненезић 2007: 
50). У ортографији М. Миљанова ситуација је опет другачија: најчешћи је 
„фонетски”, а најмање је заступљен комбиновани принцип писања 
(Биговић-Глушица 1997: 33). 
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Прилог:  Д132 – 92, VIII, 1865, Библиотечко-архивско одјељење 
Народног музеја, Цетиње 
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б) з бабом Д407, збаштине Д481,  збратом Д488, 

збиљетом Д507;  
с г- : а)  с'  Грахова Д537, сглаварима Д541, с Грможура Д715, 
Д720;  
с д- : а) с добитком Д312, с' добићу  Д399, с дружином Д405, с' 
другим Д415,  Сдруштвом Д436, Д483, сдруштвом Д437, Д440,  с 
десет Д442, с другим Д524, с' Драгом Д557, с Друштвом Д608, с' 
Драгутиновићем Д638, с доста Д651, с другим Д702, с' Драгишом 
Д711; 
 б) здруштвом Д488;  
с к- : а) съ Конзулима  Д120,  с' којим Д122, Д123, с' којом Д123, 
Д176, съ коимъ Д138, с Котором Д251, с којим Д256, с' Крстом 
Д276, с' ким Д292, с крстом Д461, с колашинцима Д504, с Коњског 
Д557, скоњског Д557, с којима Д619,  с' клаком Д671, С' коросаном  
Д671, сКруса Д700;  
 б) ш' кантом  Д409; 
с љ- : а) с' Љуботиња Д416;  
с н- : а) с' нама Д266,  с' наредбом Д266, с накитом Д379;  
с њ- :  а) с Његуша  Д224, Д530, Д656, с њиме Д253, Д732, с нѣгуша 
Д327, с' њима  Д367, Д378, Д589, с његовим Д410, сњима Д612, с 
њима Д650, сњим Д682, с његовијем Д684, с његова Д704, с' њим 
Д731; 

б) ш' њиме Д181, шњиме Д181, Д430, Д465, шњима Д175, 
Д449, Д465, Д501, Д510, шњим  Д462, Д546, шњиг Д504, шнјима 
Д635, ш' њим Д733;  
с п- : а) с пристана Д12,  с повратком Д153, с повратом Д160,  с 
писмом Д325, с Побора Д361, с примјетбом Д364, с' поштовањем 
Д463, СПиперима Д483, спута Д504, с' пушкама Д629, с пута Д649, 
С поздравом Д654, Д675,  с' пијаце Д671, с поштовањем Д684, с' 
подајницима Д706; 
с с- : а) с Спасојем Д495; 
с т- : а)  с' Телеграфом Д312, струбачом Д352, с тобом Д386, с' 
тим Д421, с' Турцима Д547, с' турцима Д547, Д560, с томом Д557, 
с' тијем Д581, с топовима Д643, с твојом Д651, с' туркушама  
Д676; 
 б) з турске Д495;  
с ц- :  а) с' Цеклина  Д69,  с' Цетиња  Д181,  с Црногорске Д251, с 
црногорске Д361,   с Цеклина Д387,  с Цетиња  Д458, Д611, Д726, с' 
цијелом   Д633; 
с ф- :  а) с Фртка Д418, с фамилијама Д654;  
с ћ- : а) сћунте Д334, с Ћорањића горе Д557;  
с ч- : а)  с чим  се Д390,  с човјеком Д462, счијом Д719;  
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из б- : а) изъ Брчела Д133, из Бајцах Д155, Д160, из Београда Д200, 
из Бање Д382, из Бијелица Д470, из Брскута Д479, Д495, из Будве 
Д514, из Биограда Д535, из Баталеона Д566, из Баица Д575,  из 
Бјелоша Д631, из бродова Д635, из боних Д677, из Бјелица  Д697, из 
Бара Д682, из Благоте Д682, из бјелицах Д705;  
из г- : а) изъ Грахова Д74, изъ Гусиня Д75, изъ Грбля Д148, из Грбља 
Д191, Д322, Д529, Д640, Д727, из Грахова Д225, Д555, из' говеђег 
Д350, из Грађана  Д399, Д427, из границе Д442, из горице Д557, из 
Града Д557, из грбах Д557, из града Д649, из Грможура Д720, из 
Грахова Д738;  
из д- : а) изъ Дробняака Д40, изъ добрскогъ  Д69, изъ дѣла Д104,  из 
Дуба  Д295, Д637, из државне Д389, из дијела Д448, из дабрскога 
Д509, из Добрске Д509, из Дупила Д526,  из Државне Д568, из 
Дробњака Д570;  
из ђ- : а) изъ ђеклиђа Д139; 
из з- : а) изъ Залаза Д42, изъ зѣлене Д58, изъ зимнице  Д75, из 
затвора Д167, из Загоре Д250, из затворени Д458, из Загарача 
Д625, из здравог Д716, из здравога Д718, из Зубаца Д724, из 
заточења Д728;  
из к- : а) изъ Кртола Д32, из Калудерацъ Д133, изъ Косора Д138, 
изъ Конавала Д149, из Кртола Д195, из крађа Д230, из касе Д256, 
из Крагујевца Д325, из којег Д328, из које Д379, из Комана Д382, из 
Котора Д400, из Карауле Д502, из које Д510, из Колашина Д522, из 
Капетаније Д588, из Котора  Д628, Д663, Д666, Д702, из којег Д638, 
из Копита Д733;  
из њ- : а) из њега Д288,  из њих Д551, из његова Д613, изњих Д622;  
из п- :  а) изъ Паштровића Д20, изъ Подгорице  Д81, из Пераста 
Д147, изъ пушака Д156, из приложеног Д183, из Прекорнице Д253, 
из признанице Д254, из Пипера Д354, из посљедњег Д410, из Побора 
Д420, из Паштровића Д423, из Пушака Д447, из писма Д454, из 
потаје Д546, из Подгорице Д546, из подгорице Д557, из 
Подмалинска Д570,  из Прошћења Д592, из Пећи Д623, из 
приложенога Д644, из пипера Д697, из приморја Д739; 
из с- : а) изъ Скадра Д29, изъ Сутваре Д52, йз Сутормана Д119, 
изъ Столива Д147, из Спасоя Д208, из службе Д316, из србиє Д327, 
из Скендерије Д332, из Солине Д374, изсљедовања Д382, из села 
Д396, из своје Д421, Д474, из свега Д448, из скупа Д450, из своија 
Д517, из Сава Д528, из Спужа Д557, Д713, из Скадра Д582, Д668, из 
села Д619, Д620, Д636, из сажаљења Д643, из Смедерева Д669, из 
Стоца Д696, из свакога Д700;  
из т- : а) изъ Томичића  Д20, изъ Трнова Д33, изъ Тивта Д44,  изъ 
Тома Д82, из Треста Д187, изъ Трепче Д222, изтвоје Д227, из тврдо 
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затвореногъ Д230, изъ турске Д343, из  тамнице Д348, из теби 
Д352, из Томића Д429, из тавнице Д449, Д454, Д455, Д456, Д532, из 
турске Д442, Д592, Д609,  из Тврдоша Д557, из твог Д569, Д595, из 
твоје Д591, из тог Д596, из телеграфах Д671, из Требиња Д736;  
из ц- :  а) изъ Цеклина Д12, Д29, Д39, изъ Црнегоре Д20, изъ Цетиня 
Д28, Д34, Д36, Д93, Д96, изъ Црмнице Д67, изъ Црне Горе Д99,  йз 
Цариграда Д117, из Цариграда Д175, Д378, изъ Цариграде Д186, из 
Црне Горе Д219, из Црне‒Горе Д363, из Црмничке Д529;  
из ћ- : а) изъ Ћеклића Д50, из Ћеклића Д355, Д716, из Ћорањића 
горе Д557, Д717;  
из ч- :  а) изъ Чева Д141,  из чете Д684, из Чева Д697, из Чепелице 
Д721;  
из ш- :  а)  изъ Широке Д99, из Шибеника Д179,  из Шарана Д711; 
без ж- : а) без жита Д593;  
без з- : а) безъ залоге Д268, без заповієди Д405, без злога Д450; 
без к- : а) без Княжеве Д119, без Курјалове Д303, без Кобиљеваца 
Д339, без користи Д409, без карте Д528, без кривице Д613, Без 
Куча Д646, без крпа Д646, без крви Д668;  
без њ- : а)  без нѣгова Д75, без његове Д462, Д730, без ње Д528, без 
његова Д647,  без њих Д650;  
без п- : а) без промене Д114, без пйтаня Д260, без поправке Д277, 
без писма Д312, без пара Д327, Д610, без паре Д348, Д591, безъ 
писма Д434, без потребе Д485, без пушака Д629;  
без с- : а) безъ свакоег Д246,  без стида Д352, безъ свакогъ Д353,  
без свакога Д471, без својег Д518, без' старије Д547; 
без т- : а) без таковйх Д114, без твога Д227, безтога Д334,  без 
тога Д369,  Д528, без твоје Д555, без то Д583;  
без ц- : а) ибез цркве Д567; 
без ч- : а) безъ  чисте Д246;    
без ш- : а) без што  Д539, Д555;   
кроз ц- : а) кроз Црну Гору Д622;   
кроз т- : а) кроз Тријесте  Д298;   
кроз ш- : а) кроз Шибеник Д177;   
проз п- : а) проз прсте Д719; 
низ т- :  а) низ точило Д552;  
уз п- : а) уз пријаву Д728;  
уз с- : а) уз свој Д662; 
од б- : а) Одъ броя Д9, одъ болести Д54, од благостања Д409, од 
болести Д445, од брода Д460, од баштине Д481, од бијелога поља 
Д610, од билеће Д658, од бистијерне Д701, од брзојава Д732;  
од г- : а) одъ границе Д138, одъ глади Д157, од гореназначене 
Д256,  од господина Д256, од Гргуровића Д415, од гуња Д546, од 
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глади Д568, Д593, од границе Д587, од господина Д614, од Гарде 
Д618, од горе речене Д620, од гореназначени Д735; 

б) от господара Д121, оглади Д610;  
од д- : а) одъ дужника Д49, одъ добре Д80, од дотичног Д135, одъ 
другога Д138,  од дуга Д199, од двадесет Д256, од двије Д350, од 
датума  Д389, Д416, Д422, Д427, од десет Д394,  од друге Д431, од 
данас Д456, Д531, Д604, Д663, од други Д553, Од дана Д591, од 
добити Д634, од дужине Д671,  од дрвах Д671,  од Декрета Д732; 

б) дат одобре воље Д610; 
од ж- : а) одъ живота Д56;  
од з- : а) одъ Зека Д29, од Землѣ Д312, од Захарије Д594, од 
Залажана Д597, од зимус Д611, од Зеленике Д699;  
од к- : а) одъ кое Д48, одъ Куће Д50, одъ Катурића  Д97, одъ Коста 
Д99, одъ контрата Д101, одъ комисіє Д129, одъ клибахъ Д133, од 
Капаре Д164, од Котора Д187, од камаре Д242, од Крстовадне 
Д282, од кога Д297, од Кика Д318, одкривога Д403, од куће Д409, 
Д671, од колико Д430, од Капетана Д460, Д479, од Комана Д474, 
одкоих Д495, од којијех Д509, од коијех Д544, Д599, од којих Д570, 
од којег Д616, од командира Д724, од користи Д726, од капетана 
Д738;  

б) от кућа Д507; 
од  н- : б) отъ насиліа Д6, от Началства Д507; 
од  њ- : а) од његова Д124, Д369,  од њега Д173, Д256, Д541, Д578, 
Д632, Д666, од њих  Д417, Д517, Д543, Д646, Д736, од њеног Д423, 
од њене Д426, од ње Д515, од његове Д663, од његових Д725;  
од п- : а) одъ Пера Д41, одъ Паше Д81, Д89, од прве Д117, одъ 
петка  Д120, одъ Пера Д149, од Правитељства Д215, од праве 
Д256, од пржина Д265, од Паше Д345, од Пулиције Д367, од Пољана 
Д449, од послједњег Д545, од прошле Д572, од Попа Д585, Д736, од 
посѣченије Д599, од Пљенавца Д614, од пресмашинах Д671, од 
полументе Д671, од пута Д671, од Пјеваља Д677, од половине 
Д689, од постања Д721, од полицајне Д728;  
од с- : а)  одъ стране Д49, Д56, одъ Сената Д59, од Спича Д114, од 
стране Д135, Д457, Д640, Д681, Д698, Д720, Д721,  од синова Д198, 
од себе Д255, од стрица Д297, од стоке Д344, Д550, од старије 
Д352, од Свѣтле Д430,   одъ Срдановића Д439,  од свакога Д444, од 
сваке Д447, од Сената Д435, Д521, Д720, Д739,  од својега Д482, од 
Стране Д491, од Совѣта Д539, од села Д540, од Суда Д545, од свију 
Д549, од старије Д555, Д682, од Славне Д564, од свије Д608, од 
својег Д613, од странаца Д622, од Скадра Д644, од стојећег Д655, 
од стране Д663, Д669, Д681,  од судбине Д686, од свега Д719, од 
Славнога Д720, од сваког Д724;  
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од т- : а) Одъ Требче Д9, одъ Турака Д10, Д185, Д132, од тебе Д119, 
Д539, одъ три Д134, од тих Д227, Д710, од тога Д341, Д405, Д484, 
Д520, Д539, Д601, Д646, Д702, од Турчина Д350, од Тодора Д358, одъ 
твоје Д401, од тиях Д403, од те Д448, од Тавницах Д455, од 
тавнице Д456, од твоје Д506, од тога Д539, Д601, од таина Д557, 
Д682, од триста Д549, од Троичинадне Д584, од тамошњег Д616, 
од Требиња Д658, Д724, од тајина Д693, од те Д716, од тијех Д726, 
од Турака Д735;  

б) отог Д609; 
од  ф- : а) одъ  Фрецата Д5;  
од  х- : а) од халата Д632, од Хаџивијех Д686; 
од ц- : а) одъ Црнице Д20, одъ црнога Д58, одъ Цариграда Д140, од 
Црне‒Горе Д141, од црногорског Д258, од цара Д348, од Цеклина 
Д587, од цуцке Д589;  
од ч- : а) одъ четвртога Д138, од четири Д256, од черена Д567, од 
Чевсков=Бјеличког Д589, од чобана Д592; 
од ш- : а) од школе Д328, од Шеврље Д449,  од шест Д630, од 
шиљања Д641; 
код б- : а) код Благоте Д546;    
код г- : а) код говеди Д550;  
код д- : а) код дријена Д552;  
код к- : а) кодъ коєга Д87, кодъ каймакана Д138,  код Крста Д479, 
код куће Д486,  Д671, Д724;  
код њ- : а) код његова Д124, код њихнам Д482, код њега Д634, Д696, 
код њих Д687; 
код п- : а) кодъ Паше Д75,  кодъ Порте Д120,  код Паше Д291, код 
Павића Д719;  
код с- : а)  код свога Д221, кодъ суда Д353, код стоку Д592,  код Суда 
Д620,  код својих Д680, код стража Д696;  
код т- : а) код тог Д277, Д433,  код травника Д675;  
код ц- : а) код цркве Д608, код црквене Д666;  
код ф- : а) код фемељах Д589;  
код х- : а) код Хафис-Бега Д122; 
код ш- : а) код школе Д567, Д682;  
под г- : а) под Грбе Д686, под град Д710; 
под д- : а) под Дурмитор Д567;  
под к- : а) подъ кастиг Д55, под који Д559, под кључ Д720; 
под п- : а) под педепсу Д430; 
под/испод с- : а) подъ свойомъ Д120, испод скута Д348, подъ своје 
Д357, под стражом Д455, Д456, под скут Д546, под 
старатељство Д620;  
под т- : а) под тијем Д696; 
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под ћ- : а) подъ Ћивот Д162,  
пред б- : б) Прет Будву Д347; 
пред в- : б) прет вашу Д507;  
пред д- : а) пред два Д166;  
пред к- : а) пред кућом Д111, предъ Кучкіема Д138, пред кућу Д334, 
пред каквим Д430, пред Књазом Д445, пред Котор Д595;  
пред п- : а) пред Пашомъ Д104, пред подне Д455, Д456, пред Попом 
Д546, пред Петром Д720;  
пред њ- : а)  пред њим Д348, пред Нјегову Д436,  пред њим Д443, 
Д666, пред њима Д595;  
пред с- : а) предъ Суцемъ Д130, пред свршетка Д176, пред Сенатом 
Д224, Д438, Д482, пред Судом Д312, пред сваким Д334, Д385, Д432, 
пред свима Д350, пред свједоцима Д354, пред свима Д358, пред 
Сенаторима Д448, пред сама Д455, пред смрт Д480, пред 
свједоцима Д480, пред Свијетлим Д480,  пред Сенат Д565, Д594;  
пред т- : а) пред те Д448, пред тај Д473, пред Турчина Д528;  
пред ц- : а)  пред цијелијем Д346; 
пред ч- : а) пред частнимъ Д2, Д3; 
пред /испред ш- : а) испред школе Д520, Пред школом Д521;  
поврх б- : а) поврх Бара Д644;   
поврх д- : а) поврх донѣ Д405;  
пут б- : а) пут Блата Д123; 
пут д- : а) пут Данилова Града Д546;  
пут к- : б) пуд Крастинића Д517;  
пут п- : а) пут Подгорице Д546;  
пут с- : а) пут Сутормана Д118, пут Скадра Д643, пут Суднице 
Д666; 
пут ц- :  а) пут Цариграда Д369. 
 

Презентовани материјал показује да у споју предлога и засебне 
ријечи преовладава морфолошки принцип писања19:  од деведесет 

                                                 
19 Исто стање утврђено је и у ортографији Петра I, М. Миљанова, С. М. 
Љубише (упор.: Остојић 1978: 61; Биговић-Глушица1997: 33‒34; 
Тепавчевић 2007: 69‒70).  Међутим, код Његоша у везама засебних ријечи 
морфолошки принцип писања сугласника био је заступљен „у пуној мери”, 
на основу чега је Младеновић донио закључак о подударности Његошевог 
правописа са Вуковом, али и са ортографијом свога времена (1989: 100–
101). У писаном изразу Николе I нису посматране сугласничке комбинације 
на спојевима засебних ријечи – управо због досљедне примјене 
морфолошког начела  (Ненезић 2007: 46‒47). 
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девет праћених комбинација осамдесет шест досљедно одражава 
морфолошки начин писања; девет комбинација одражава и 
морфолошки и фонолошки принцип писања (фонолошки принцип 
је углавном потврђиван усамљеним примјерима, једино је у случају 
комбинације предлога с и ријечи са иницијалним предњонепчаним 
њ илустрован већим бројем примјера); у писању четири 
комбинације потврђен је само фонолошки начин, а због сасвим 
ограниченог броја њихових примјера такво писање не можемо 
третирати као валидан показатељ реалног стања (случајношћу 
сматрамо што је у издвојеној грађи предлог од испред ријечи са 
иницијалним сонантом н заступљен само у  лику са обезвученим д 
(от), предлог пред испред иницијалног звучног б односно в у лику 
са обезвученим  д (прет), а предлог пут испред ријечи са почетним 
безвучним к само у лику са озвученим т (пуд) (забиљежено и: пуд 
очи Д664)). 

 
4. На крају, можемо закључити да правописна неуједначеност 

и недосљедност у писању сугласничких комбинација није 
неочекивана с обзиром на то да се не ради о писаном изразу 
појединца, већ изразу великог броја кореспондената неједнаке 
описмењености и различитог образовања. У прилог тој врсти 
правописне нестабилности иде и чињеница да је готово исто стање 
утврђено и у књижевном  изразу истога времена. 

Закључци о колективној ортографској пракси једног периода 
изведени на основу праћења правописних поступака појединаца 
различитог нивоа писмености имају своја ограничења. Ипак, 
конкретна анализа правописних поступака кореспондената Сената 
дала нам је материјал на основу кога смо као колективну 
ортографску црту утврдили приличну неуједначеност у писању 
сугласничких група на морфемским границама унутар једне  ријечи 
и релативну стабилност у њиховом писању на споју засебних ријечи: 
у писању  сугласничких група на морфемским спојевима унутар 
појединачних ријечи доминантан је  мјешовити  начин – и 
морфолошки и фонолошки, док је у писању сугласничких група на 
споју засебних ријечи углавном устаљен морфолошки принцип. 
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ON SOME ORTHOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE WRITTEN 
MATERIAL FROM THE 19TH CENTURY 

(ILLUSTRATIONS AND COMMENTS) 
 

One hundred and seventy years after the death of Petar II Petrovic 
Njegos, and one hundred and ninety years since he was elected as the 
head of the Montenegrin state, and, therefore, since the establishment 
of the Montenegrin Senate, are all the reasons and an important 
occasion for returning to the written material of the Montenegrin 
Senate in this paper. 

The paper is part of a broader linguistic analysis of the 
documentation of the central and highest state authority in 19th-century 
Montenegro. It represents an orthographic analysis of the original 
documents of the Montenegrin Senate (formed at the beginning of the 
rule of Njegos – 1831) – both as the addresser and the addressee. 
Specifically, we followed the written reflection of consonant contacts at 
the morpheme boundaries within words, as well as consonant contacts 
at the junctions of individual words. Given the number of 
correspondents of the epistolary communication of the Montenegrin 
Senate, our analysis reveals the segments of collective orthographic 
practice from that period in Montenegro. The conclusions about the 
collective orthographic practice of one period are based on the process 
of monitoring the spelling procedures of individuals of different literacy 
levels. In spite of their limitations and, therefore, the limitations of the 
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analysis, it provided the material that helped us discern a collective 
orthographic trait – a considerable inconsistency in the orthography of 
consonant groups at the morpheme boundaries within words and 
relative stability in their orthography at the junction of individual words: 
in the orthography of consonant groups at the morpheme boundaries 
within words, two ways of writing are dominant – morphological and 
phonological, while in the orthography of consonant groups at the 
junctions of separate words, the morphological principle is mostly 
established. The same type of orthographic instability was mainly 
characteristic of the literary expression of the 19th century. This is 
observable in the comparison of the recorded situation with the data 
about the orthography of Njegos and with the data on the orthographic 
procedures of other writers of the time in Montenegro. 

 
Keywords: documents of the Montenegrin Senate, Njegos, orthography, 
consonant groups, morpheme boundaries, separate-word junctions, 
consonant assimilation by voicing, consonant assimilation by place of 
articulation, consonant loss  
 
 


