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Оуа кпрда ргес!$1ау1ја ргегас!епи 1 <1орипјепи уеггуи (1ок1огзке сћбепааје

Ме1оАо1озк1 ргоМетг е(1то1оШН Шгаггуапја Гекзгке пагоАтк итоЊоппа па

5грзкоћп>а1$кот јеггскот та1епја1и; оЉгапјепе 13. X 1993. §ос1те па РПо-

1обкот Гакићеш и Вео^гасш, ргеа копнбуот који 5и застјауаН: акааетјк

Рау1е Јлас, ргоГ. аг Иас1а МПобеуш-Вогску^с, ргоГ. аг Оаппка Оог1ап-Ргетк 1

ргог". аг Бга§апа Мгееујс-Каскпас. Розеђпо гасктЛјбГУО 1 сазг Ма је багастја

за теп1огот, акааегшкот Рау1от Гујсет, ђег сгје§ 5Ггр1јепја 1 гагитеуапја

оуе кпјј§е пе гл т ћПо. буоје ога§осепо е11то1о5ко 15ки5ГУ0 за аиШгот зи

родеНН 8У1 с1апоУ1 е1ппо1о5ко§ оЉека 1п51Ни(а га 5фбк1 јегјк и Вео§гас1и:

тг Јабпа У1аЈ1с-РороУ1с, тг Магга Вје1ећс, тг бпегапа Реггстс 1 <1г А1ек5ап-

ааг Ј^ота. Копбшт 5и§е51цата робећпо је рото§1а акадегтк МПка N16, као

1 ко1е§е за 1п5Г1гига га 5грбк1 јегјк: аг 5:апа Кл51гс, тг МПобау Те&с 1 тг

МНогаа битс. 1бкгепи 2аћуа1по51 аи§ијет гјићагпот обоћгји Агшуа бгрбке

акааегтје паика 1 итето8(1.

Вео§гаа\ јша 1994. В. 8.
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0. 1ЈУСШ

ЗетапНбка 1 ГогтаШа зггиктга таНћ гаШогтћ ШкбШуа — ћазпи, к1е1ла,

2а§опе1к1, роз1оУ1са 1 с!есгје§ гоМога, 1ек и поууе угете рпу1аб1 рагпји з1о-

уепзке Ип§У1зНке . Ма1е Го1к1оте ЈЈогте, обнп котиткаНупе тпксгје, 1таји

1 озоћепи птаШи (оћгескш, закга1пи, та§ц'бки) шпксци 1 јауЏаји бе и розећ-

тт, ки1гигот оагесЈетт коШекзНта. Озпп 1е екз1гаНп§У1бНске, пШаше тпк-

сце, пјШоуе обпоупе кагак1епбНке би з1аћЛпоб1: (гиб. 'шшшированностБ'),

2аУ18поб1 ос1 сћи§1ћ, пеуегћаШШ е1етепа1а пша1а 1 бетапНбка У15ез1ојпоз1. 2а-

ћуаНијисл зуојнп ки1Шго1обк1т тпксцата 1 кПбеНгапој ЈГопги, таН 1екбШУ1 би

зе рокагаН угетепбк1 з1аћНш 1 бробоћт с!а осиуаји је21ске, гтшшЗке 1 оћ-

гесте е1етеп1е сЈићоке зтппе. 2ћо§ зуо§ 08гатсепо§ оћтга 1 51го§е косНп-

касце от с!о2Уо1јауаји рптепи 1 ргоуеги 51б1ета ге1аНупо јеалозгаушћ ргауПа

ор181Уапја 1 б1б(етаН2асце.

1Ј таб1 еНто1обк1 пеоћгас!епе §гаа*е бгрбко11ГУа1бко§ јегјка 12<1уојПа бе

1екб1ка 1о1к1ога, робећпо 1екбЈка таНћ Го1к1отШ Готи, 1екб1ко§гаГбк1 ћНге

осћесНуапа као 'ћег гпасепја', 'ћег оаге<1епо§ гпасепја', 'бато и га§опе1ка-

та', 'зато и гагћгајаНсата' 1 з1. Оуако куаНПкоуапе 1екбете па рга ро§1ес1

с!е1ији као зШсајпе кгеасце 1 оћшпо зи па таг§тата Нп§У1бНбкШ јтегезоуа-

пја . 1Јосауапје 12Уезпо§ 51б1ета озпоуш је из1оу га еуепШаШи еНто1обки

оћгади 1акуе 1екз1ке .

1 Тако та1е ГоШогпе Гоппе ро5(аји рге<1те( јгисауапја Пп{;у15Пбке ргај»тапке, (еопје $оуог-

шћ Стоуа, котишкаајбке Нпјг,У15Пке 1 Нтрч&јке (екб(а. РогеЈ бресуаНгоуашћ гћогтка гадоуа

робУесешћ ћаапата, та1е Го1коте Гогте ргес!те( 5и 15(га21Уапја ј и гћогтс1та:

Зтнолингвистика текста, Семиотика малмх форм фолг>клора I—II, Москва 1988 1

Славхнское и бачканское пзмкознание, структура малих фол\>клорн\лх текстов, Москва

1993. 5респа1по о ргоћ1егтта гадопе(ке као (ек5(а ир. 1 гћогшк: Исследоватт в областн бал-

то-славинскоп духовноп кулшурм, Загадка как текст 1, Москва 1994.

2 ОеЛс 1990:77—81 икагије па ргакби и К5АМЈ и оуакујт 51исајеуптт, аН пе ргесИаге

поуа 1ек51кој>гаГ5ка геЈепја.

3 1у1с 1991:149 ће1ег1: „Јо§ тпој>о еГетегшје рпгоск 5и гесЧ бкоуапе ас- ћос које ±ме 5ато

и пекој гај>опес1 (Ваига, ојеца, 1>је1а, огаЈШ, Виз, уИо, \15и1јак, %1еа\>Иси ха^аИса, тгсмоМов,

П050С1С1, оресепсеЊ, зеАИса, уеАа, хједт, ИпНпрака, /оШоз, 1гоНјезка, 1гси1јак, ш!оИс1, ациПп,

сшоап, се!ос1С1, сиса, Иаг&гЈа, $е>1ја М.) Ш и какуој апе§скт (...) Ш и (1ги{>ој ЈаП Ш 1ј;п

{...рогекагас, рогекпзе, рогеопаа...)".

4 81ес!ес1 когак ћПо ћј копсјрјгапје оЈ^ОУагајисе 1ете и еПто1оЗкот гебпПси: 5а јесте 5(гапе

јггаЈа 1ете која ћ1 5е ћаг1га1а 15к1јис1УО па Го1к1от1т ро(\гдата, а 5а 6ги8е ргесјг1гапје исеЈса

Го1к1от1ћ роћ/гс!а и 1етата 5а бадггајет 12 5(апс1агс1по8 јегјка.



1. РКЕТНОБ^Е ЕТШОШбКЕ ^АРОМЕ^Е

1.1. ба\тетепа е11то1обка 181га21Уапја

бгрбкоћгуа1бк1 је21к је геквупо казпо и остоби па тпо§е тск>еугорбке

јег1ке с!оћш буој рга е11то1обк1 гестк, а пје§оу аи1ог, Ре1аг бкок, тје 12а

зеће 051аУ10 рго§гатбк1 гас! па обпоуи буојт Јзкиз1ауа тешсМобке рпгоае5.

Е1Јто1о21 коЈ1 с!апа5 1аи бкокоујт 1га§от копбШ 1бкибгуа е11то1о§1аћ ргоје-

ка1а аги§1ћ бШУепбкШ јегјка, аН 1 тешскЛобка 1бкибгуа ћгојтћ баугететћ

е1Јто1об1аћ ргојека!а како тсшеугорбкШ 1ако 1 петсшеугорбкШ је21ка6.

Каа Уакоуа Ма1кЈе1а 12 оМабН е1шо1обке шопје 11гопо1о§к1 рокпуа аги§и

ро1оУ1пи с1уас1ебеш§ уека7 1 бтагга бе пегаоћПагтт и оуој оћ1абп\ Рго|г.гагпбк1

51апак 12 1954. §оате- 1бШугетепо багјта сшсаскбпји еНто1о§ки ргакби8 1

рокагије е11то1об1а 1с1еа1 зуо§а с!оћа: гаћгеу га окир1јапје ројесћпастћ 1екбе-

та и 'рогосћси гесТ9.

5 Озш1 тапје§ ргеј>1е<1пој> га<1а о <1о(а<1а!>пјој еПто1о5кој ргакбј, аН 5а уагшт паротепата

о гпабаји бетапПбкШ кгкепјита 1 Го1к1оте §га<1е га еито1о5ка 15(гаг1уапја (Зкок 1957).

6 ХЈр. прг. АЈгеиппПег 1983 1 рге§1ес!пе гаЈоуе о 15(опјаш бкгеепбке еШпо1обке 1ек51кој>гаГ1Је

оћјауНепе и гћопики Славлнскал истпорическах и зтимологическам лексикографил (1970—1980

г.г.): ихпоги и перспектпиш, Москва 1986. Текиси е(ипо1о§ки рпхшксуи, (гтеаи 05(аНћ, кгтб1п

ргап 'а ћгоја и ћгој 1 бресуаПгоуат баборјб Зпишологи*.

7 Роб1ега(ш репо<1 и е(Јто1о5кој паим <1уа<1е5е(ој> уека, иг 15(опја( 1 те(ошки ешпошЈкШ

15(га21Уапја, а ба робећтт аксетот па б1оуепбки тогГо1о(>пи 1 (уогћи гесј, рге(>1е<1по је 1г1огеп

и кпј1г1 2апе 2. Уагћо( (1984:3—12). Кгтбкј рге$ек гаЈоуа гарадпоеугорбкш аи(ога јг оћ1аб(1

е(1то1о§ке те(о<1о1оЈ>пе јбсгрпо <1аје Утја 1993.

8 „На1Г а сепшгу а§о, (ће аррНсаНоп оГ (ће пјгогоиб „рћопепс" погт \^аб геј>аг<1е<1 а$ (ће

бПТГеб( ап<1 деабгуе №$(, оссаз1опа11у ассотрагие<1 ћу а тисћ 1ообег бетатк; апа1уб15. 1лп-

(*шб(к; вео^гарћу ћгои§ћ( (о (ће Гоге (ће 1ет(опа1 сгпепоп, си1тта(1п§ ш Ље 1(аНап пеоНп-

(*шб(5' бе^иепсе оГ агеа1 погтб, ап тпоуаиоп а( (ћа( јипсшге \ућо1еботе ап<1 еуеп песеббагу,

ЈГ Гаг 1оо гасНсаПу Гоппи1а1е<1. Тће Фбпег-ипД-Заскеп 5сћоо1 орепе<1 ир (о (ће Пп§ш5(5 (ће псћ

5(огећои5е оГ ассига(е <1а(а ге1а(ш§ (о та(епа1 с1уШга(1оп, 1пу1(1п§ (ће 5(1ти1а(т1> (1Г 5оте(1те5

гш51еаш'п(>) . сћеск оГ рапегпб оГ пате5 а§ат5( (ће согге1а(е<1 раиегаб оГ оћјес(5 пате<1.

Опота51о1о§у, \уће(ћег ог по( опе тсПпеб (о §гап( 1( (ће 5(аги5 оГ а 5е1Г-5иШс1еп( Ш5с1р1те

с1а1те<1 Гог 1( ћу 5оте Сеп(га1 Еигореап 5ирроПег5, с1о5е<1 апо(ћег 5епе5 оГ §ар5 ћу јп<1ист§

\уогкег5 (о а55етћ1е ге(>10па11у, 50С1а11у, 5(уН5(1са11у, ог сћгопо1ое1са11у шТГегеп(1а(е<1 \уогЉ оГ

1деп(1са1 ог 5ЈтНаг театпј>" (Ма1кје1 1954:265).

9 „... Е(уто1ој>к:а1 шсиопапе5, а септгу Ггот по\у, ћ1<1 Гаи- (о аггапце 1ех1са1 ГагтПеб ш (ће

Гогт оГ <1епуаНопа1 8(етта(а ог соп5(е11а(10П5, (о %\\е (ће геадег ап т5(ап(апеои5 1трге5510п оГ (ће

рапет оГ ге1а(шп5ћ1р5 туо1уе<1; ап<1 5реак1П(> оГ (ће ш(егрепе(га(шп оГ „пеЈјЈћћоппе" 1ехка1 ГатШеб,

5сћо1агб тау гебог( 1о боте бисћ јта!>егу аб оуег1арршј> §еоте(пс П;>иге8. Ви( (ће бу5(етаПс

бгиду оГ <1епуа(1опа1 ап<1 сотробШопа1 <1е1шеаиопб оГ \уог<1 ГатШеб, еуеп 1Г бапсНопео! ћу

5сћо1аг1у сопбепбиб, 18 ћоип<1 1о гетат а теге а<1јипс1 (о еб(аћНбће<1 апа1убеб, по( а сотр1е(е

геуегба! оГ еагћег ргас(1се" (Ма11ае1 1954:274).



Епто1о§уа ј та1е Го1к1оте Гогте

бгетегепу! 1962 гогтиНзе зез1 озпоупШ тегос1о1озкШ рпшира и еНто-

гозТат јзи-аиуапрта10. К1§, 1969:68—70, кошгагије аа тегошка еНто1обке

паике јоб иуек шје гаггааепа 1 сЈооагпо 1бНсе ил уагпа е1гто1обка рппсира:

ргшслр затоШпозИ (принцип самобБ1Тности): пегаУ1бап гагуој буако§ јегјка

ођјстје је ргауПо, погтатца ројауа пе§о иНсај зггатћ јегјка. Оуај рппар

оћауегије 1б1га21Уаса Љ еитогоЗко оћјазпјепје ггаи рге зуе^а и гебигбта аа-

1о§ јегјка; згго§о рпаггауапје рпшлра батоћкпози розећпо зе ргерогибије рп

еНтогозкот оогешуапји екзргезгупт 1 опотагорејзкШ гес1. Оги§а ауа рпшлра

оопозе зе па рогајтцешсе: рппар кгајпје% ггуога (принцип конечнего

источника) 1 рпшлр ро коте угзе јеака рогајт1јије јеДпи гес (принцип

неединичности заимствуговдего лзвжа).

I Ророу 1969:119 икагије па пеке пеаобШке до1ааазпјШ еито1о;>кШ

Јз1га21Уапја: перо(рипо81 оћићуа1апја ГакНско§ та1епја1а 1екб1ке је21ка којј зе

ргоисауаји 1 јегјка кој! зи за пјппа роуегаш оапобот рогајтцјуапја; пеао-

уоЏпо иуагауапје босцатШ иНсаја, оауојепозс оа геаНја иг рге1егапи арзггак-

сци копбггиксца 1 гапетапуапје јбгопјбке росПоде, као 1 ргеујбе ргауоНтјбко

роЈтапје ипи1габпје§ гагуоја 1екб1ке.

балгетепа еНто1озка јзггаггуапја оћауегпо икИисији 31пћгопи 1 сНјаћгопи

зетапНки гесј, а озип 1о§а гаћгоуа зе закирНапје такзппатоо, ирогеапо§ та-

1епја1а па §1оћа1пот р1апи (Јакоћзоп 1969:35, Наугоуа 1969:36). Оги§1т

геслта, сПј 1з1га21Уапја заугетепе еНто1о§це пце бато осћ/ојет, 12о1оуат

еНтоп (когеп гебј) уес је го 51огепо осћесНуапје коогсНпага, које осћесшји §с!е

5е гес, бћуасепа као јесНпзгто Гогте 1 гпабепја, икНисије и о<1§оуагајисе 5е-

таписке 1 ГогтаШе 8131ете 1 росШзгете (5сћиб1ег-бе\ус 1969:75), остобпо:

рпкцисепје ткогуапе 'паике о геаНјата', иг ГогтаШо 1 бетапНско роккрапје

— 1та и1о@и 'копичЛога' (бсћи51ег-бе\тс 1969:72).

Торогоу 1969:11 8та1га аа зе рогеа оћЈспе про1о§це зетапНскШ рготепа

Ш гаћгапа, буојбгуешћ рпгоатт јегкгта, рп апаНг1 пШогоЗкШ 1тепа, ггећа

ћаУ111 1 зетапикот пејеггокШ 8181ета (прг. пиго1обкШ). ТЈсебсе бетапНбкШ

бУојб1ауа пааје21ско§ пјуоа ротаге аа бе иб1апоУ1 П12 поу1ћ еНто1о§ца (које

бе пе ћ1 то§1е огкгЈН и окујги 15к1јис1Уо је21ско§ шуоа), аа бе розитпја и

1Ш2§1еа пеозроте еНто1о§це 1 аа 8е ороуг^пе тг гашЈ1ћ штасепја (кааа

бетапНка паајеггоИћ 51б1ета јасе иНсе оа бетапике 1бк1јис1У0 јегјској* П1-

уоа). Робау§1 оа оуакуШ роз1аук1, Торогоу 1969:11 оа еНто1о§а ггаи аа иуаи

и1о§и иро1озкШ гака1а га пакпаапо осепјјуапје пекШ 1га(Нс10па1пШ еНто1о§ца

Ш га јгћог пајуегоуаШце^ гебепја. Иигпа је 1 апаНга рогпаНћ копсерсца,

10 Ро пјети, поуа, 'екопотјбпца' гебепја, 1гећа 1гаг1П и 51ибајеујта:

1. ако је епгаоп роус/ап за (еЈкосата гопеОке ргио<1е;

2. ако зе етпоп пе 51аЈе 5а ргауШта гуогђе геЛ, 1

3. ако еПтоп рге(ро$1ау1ја пеоо1бап 5етап11ск1 гагуој.

4. Ако је 1пдое\тор5ко рогеИо пеке геб1 51§ито, (геђа ооја^шп пјепо оЉи5(уо и пекот

оо' јегУса.

5. Ако је пека геб, 518ито§ Јпдоеугорбко^ рогек1а, пасЈепа 1 и 1аПпбкот, 1ас1а се (уогћа

1е гебј рокага^ ћНбко 5го<35(уо 5а (уогћот и гараашт 1П(1оеугор51ат јег1с1та.

6. Ако гес пџе рогајт1јепјса, то§исе је рп5и5(уо П/огћетћ рага1е1а и пекој о<1 §гап1бпШ

оћ1а5(1.
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пасНЈгаЛетћ пас! бетаппкот рпго<1по{> је21ка (кобто1о§уа, тко1о§уа, 8осуа1па

огцатгасуа) осћагепа и јегНси: 1ако 8е рос!ас1 12 је<1пе 1гасИсуе (прг. тс-о-

напбке) копк1е га огкпуапје бНстћ сЛа и окуни с!ги§е ггасИсуе (прг. б1оуеп-

бке), (Торогоу 1969:18).

БауЧ ротак еНто1обка паика б1т обатаезепћ §осНпа: и гћопнки

Зтимологих 1984, којј је, као 1 Зтимологил 1967, ровуесеп еПто1о§кој те-

1оао1о§гЈ1, и ргУ1 р1ап зе, рогес1 апгтасуе бетапНке, роб1ау1јаји 1 шт гаћ1еуј.

Тако Аћаеу (1986) ос1 еНто1о§а ггагј аа оћга1е У1бе рагпје па е1пој>епе1бке

ргосезе, Нп<»УО{>.ео§га1бке копЛ^игасЈје које бе тепјаји кгог 1б1опји, икг&епе

120§1обе, бЈтћоНки гуика, остоб Чећтске' 1 Чс1ео1обке' бетапЈлке, 1 па геаНје

12 Јб1опјбко§ 21У01а пагода, та1еп'ја1пе \ дићоупе киНиге. Коп2егуа1м2ат еп-

то1обке паике 1 пјепо бкого јбкуибгуо 081апјапје па ЉпеГбке гакопе

('звуковои закон') Иећа ргеуаг1сН пе бато иуагауајиа скјбгуо апа1о§уе, уес

1 сћи^јћ 'пашбауајисШ' гакгога (агеаћи иисар, бћпћоНка гуика, екбргебуа,

1аћи, 'дебуТ §оуог 1 сћ.), бтаИа Аћаеу 1986:16.

1Ј К.еј>епбћиг{*и 1983. 1г1а21 гћогшк розуесеп еПто1обкој 1екб1ко§гаНЈ1 фаз

е1уто1о^1зсће ИУбПегоисћ, Рга%еп Аег КопгерИоп ип<1 СезШћип^). Окируеш

зи аШоп ба аидодосНбпјЈт Јбкшгуот па ЈггасН еНто1обк1ћ гебтка: МеШ

1983:155—156, га1аге бе га опотабт1обк1 рпзШр и еНто1обкпп гебшстш11.

5еећо1а 1983:261—262, и рт р1ап 1бПбе роНеће коштка еПто1о§кП1 гебтка,

а опе би ро пјети: 1. б1б1ета1бко гпасепје (сће буб1етаНбсће Вес1еигш1§); 2.

о1кпуапје тоНуасуе 1тепоуапја (сНе Аигаескип§ деб ВепеппишЈбтопуз); 3.

рос!а1ак о обпоупој гебј 1 пјепот гпабепји, а пе бато когеп (Ше Ап^аће деб

ОгипсћлгоЛб ипс1 бетег ВедеиШп^, тсћ1 НјЈепсктег \^игге1), 4. Гуогћет Нр

ргета Гопш 1 гипксуЧ (дег ВПс1ишЈ51ур пасћ Рогт ипс! РипкНоп). Оуогп ро-

б1ес1пјет гаћ1еуи и добасЈабпјој ргак$1 робУеауапо је пајтапје рагпје12.

МоууЧ 1еопјбк1 гаскм па ји2поб1оуепбкот ргоб1оги з1ес!е 8Уе1бке Јокоуе и

еНто1о§у1: Ме1ка Риг1ап сПбкишје о и1о21 гуогће гесј и еНто1о§у1 (1990 1

1993)13, а УЈпја 1993 о гаааата баугетепе еПто1о<>уе14 1 еНто1о§а ујај као

" „ОЈе „Е(уто1оЈ>1е" 151 ја Ше Рга&е пасћ Аег апргИп^Нсћеп хетапЧзсћеп МоП\'1епт% ипд

ћа( даћег аисћ тг еЧе -меИеге ЕпМсШип^ ете& \\'ог(е5, <1\е ја ЈигсН деп ипргпп^Исћеп 5јпп т

безНтт/е Ваћпеп %е1епк1 птгЈе, етеп пјсћ! хи ип1егбсћа1геп(1еп Егкепп1Ш5\уег(, ипд тећг посћ

а1б Гиг даб ЕмеИехет $П1 оЧеб Шг ше Егкепп1ш5 Ггићегег 1ех1каЦ5сћег ипд 5отЈ1 5етап(15сћег

бигикшггибаттепћапее. Оје Егкепмт5\уеп е1пег 51гик(игћего§епеп Е(уто1о§1е бећ( даћег ићег

деп еЈпег 15о1а(10пЈ5(15сћеп Е(уто1о{;1е одег ^0Легк1ап1П§ ћјпаиб, да 51е теп(а1е

5(гикШгги5аттепћап8е аћегег 5ргасћб(и(еп аиГгидескеп уегта§ ипд КпскбсћШббе ег1аић( ићег

5ић5едиеп(е ХУапдЈип^еп д!ебег 5(гикШгеп" (Ме1д 1983:155—156).

12 ТЈр. 5еећо1д 1983:262: „Оосћ 15( да5 ет Рипк(, дег шсћ( пиг уоп деп \УбпегћисћуегГа55ега

§ет уетасћ1а55Ј{>1 ^јгд, бопдет аисћ уоп деп Вепи(гет, \уеИ ги 5еЈпег ВеиПеИитЈ ејп г1етНсћ

ћоћег Кепп(п155(апд егГогдегНсћ 15(".

13 Аи(огка 15(14е: „Еито1оЈ>1Ја је (ако уеја V 1тј>У15Пк1, 1а 1бСе ргуотј ротеп ккбетоу 1п

(ако одкпуа т151епј т ргед5(а\т11 Јуе? 5гед1пе, V кжеп је 1ек5ет па5(а1", 1е да је пјепа и1о§а

1 5ато5Уојпо5( и (оте да „оћ јбкапји ргуотјп ће8едп1ћ ротепоу едјпа 1аћко робе^а V пе-

рјвапо 2ј>одоуто Лоуекоујћ тЈбН 1п ргедх(ау (...)" (Риг1ап 1993:43). О тебШ гуогће теИ и

еато1оЈкЈт гебп1с1та ир. 1: Ваћјб 1985.

14 „биугетепа е(1то1о8џа ро5(ау1ја 5ећј гада(ак да о(кгџе 1 гекоп5(ги1га Јогта1т \ зетапИскг

одпоб кој! ро5(оЈ1 јгтеди дуа оћНка А 1 В, од којШ 5е једап 1бкагије као 5(апЈ1, као ргетодп!

1 ргед5(ау1ја ег1т(оп), а дги§ј као 12 пје§а јгуедеп" (У1пја 1993:10).



Етпо1о§1Ја 1 та1е Го1к1оте Гогте 1 1

1б1гаг1Уаса коЈ1 „рокизауа ркапје роб1апја 1 бн-иктге ројесНтћ о1окоуа коЈ1

бабтјауаји ћебкгајт 1екб1к гјеЗауап 1ако аа и21та к1аби ро к1а$и, с!а отестје

ројтоупо о§гатсепе сјеНпе 1 <1а пјШоуе е1етеп1е ба§1ес1а и зЧо §ибсој тгеБ

пјШоуШ ошгоба ј теаибоћшћ Шјесаја па оћа р1апа јегјбко^ гпака" (Утја

1986:21).

1.2. Ка еито1ошј1 1екб1а

РпбШр гекопб1гиксц1 ргаб1оуепбко§ 1екб1а тојшс је ба гагНбкШ рогкца:

ба Го1к1опб11бко§ б<апоУ1§1а (Ргороуе бгитје о ћајката), ба бгапоуЈбЧа уегбШ-

касце (ибгапоуц'ауапје тегпке ербке ргаз1оуепбке и-асНсце, као и гасктта

ТгићескојЈ 1 Јакоћбопа), 1 — ишЈУ1$пбко§. РпНкот гекопбииксуе ггашпепаса

оћгеатћ 1екб1оуа ро1а21 бе оа ето§га1зкШ гарјба ргакНбпо баугетепШ оћгеаа

коЈ1 и бећ1 баагге сЛе '21Уе $1аппе': 1б1а 1акуа буојбгуа робес1ије 1 је21к, 1 па

1ој бтјеша габтуа бе се1окирпа еНто1обка паика, гакцибије То1б1ој 1984:5.

Еито1о§ца б1оуепбко§ 1екб1а, која бе кгесе ка ШаоеугорбИт аићтата, гаг-

уца бе рге бУе^а и тбкој еНтотзкој §коН па бе1и ба Ујасебкуот Ј.уапоупп

1 У1асИгшгот Торогоуот. 0\\ ашоп, робеу§1 ос1 зегаебешЧ шхНпа15, и шги

коаитгбкШ 1 Шшушиаћић гааоуа икагији то§исе ргаусе гас!а па гекопб1гаксу1

1екб1а гебауапјет копкгетШ ешпотбкШ ргоћкта. Вауеси бе ирогестот апаћгот

Шаоеугорбко", 1 б1оуепбко§ рое1бко§ 1екб1а, 1уапоу 1969:40 12уосН 1 ааккобегпе

еНто1о§ке гакИибке, 1ако прг. с1а бе геб1, оћгагоуапе ос1 1бт§ когепа, и роегцј

па б1апт тс!оеугорб1ат јегкипа беб1о бјесћпјији и окуии јеапо§ бНћа, Ш и бУа-

кот $1ибаји, и окуии јесте птпбко-зииакзЈбке јештсе. ТЈроггећа 1ак\'Ш пдига

и б1оуепбкој пагостој роегц! оааупо је ибгапоуцепа 1 нпа бе и ујаи рпНкот

рокибаја гекопбНиксце орбЧеб1оуепбкШ Ш ргаз1оуепзкШ рое1зкШ 1екз1оуа.

1биа21уапја би с1ос1а1по о1ак§апа бШјешсот аа и б1оуепбкој пагостој рое1бкој 1

је21ској (гашсјр 1акУ1 12га21 И\е \ &о сЈапабпјт с1апа (Јуапоу 1969:40).

ОаткгеНЉе 1 1уапоу 1984 11:832—833 казтје гаггааији оуи 1с1еји:

„праизвжовои тскст может 6б1тб восстановлен на семантическом уров-

не (но не на словесном) при обнаружении в различнвгх родственнвк ди-

алектах единообразнвгх стереотипнБгх формул различного содержанин...

Так, например, стереотипнБ1е схемБ1 заклинании (...) позволлкгг восста-

новитб лишб структуру текста, то естБ последователБност семантем, но

не конкретнБге слова, вБфаждавшие зти семантемБ1".

РпПкот гекопзггиксца агћајстћ 1Ш1о1озко-рое1зкШ 1екз1оуа, бШга§таНка

гекопб1га1бапо§ ггашпеша 1екб1а и јгуезпот б1ерепи ргеаосћес!ије бе 1 коп1го-

Нбе бетапНбкот б1гиктгот геб1 рпбите и алтт ггашпепт, 1 као роб1есНса,

јауЏа бе и \ег[ ба е11то1о§цот геб1: и пек1т б1ибајеУ1та 1екб1 је 'годпо'

теб1о епто1ошје, и с!гишт, еНто1ошја је ог§ат2а1ог 1екб1а, пје§оу 'ибтеп-

уаб', коЈ1 сНкНга пеорћос!поб1 иуоЛепја и 1екб1 ос1гес1е1ић бт1б1оуа 1 осћес1епШ

гуикоушћ копГ1§игасца, гакЏибије Торогоу 1986:210.

Торогоу 1986:205—206 гаИјибије аа еНто1ошја беће и пајуесој теп

оргаудауа и 'бгестјет' сћјарагопи; пајугеашј! 1 пајроигс1апц1 гегићаН бе ро-

15 Чр. прг: 1уапоу 1 Торогоу 1963.
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5Г12и и 1ој 1б1ој 'бгеопјој' гот, кааа зе пе ро81ау1јаји кгајпја рћапја, уегапа

8а ћШ епто1о{пје16. Роб1оје 1 Љи§1 паст1 е11то1о§121гапја, коЈ1 8е, ако 1 с1осш

и бгега ратпје ирогес1по-1бГОгу'бке епто1о§гје, оћшпо гагтаггаји као аги§об1ереги,

реп&пи, 12и2е1т. Торогоу робеђпо икагије па гпасај пагоЛпе ећто1о§уе, па

којој 5е себГО окћгпи ргеоб1ауша 'паиспе ешгш1о§уе', тИо1озко-рое1зке \ оМо-

1озке (оопобпо ЈИогојзке) еПто1о§у'е. Ап(горогштја је ро1је па коте зе розеђпо

оагагауа обуајапје 5Уе1а иг ротос је21бке та§у'е, Ибпа ппепа и агћајбтт (аИ 1

бунп атијпт) сЈгибГУкпа сте пајга2Уу'егш1 с!ео јегјске роИгЈке.

1уапоу 1986:67, па озпоуи уес робНетиШћ ибрећа и гекопбггаксу'1 сећћ

гга§тепа!а 1ГЦ(о1оЗко-рое1$кш ГОкбГОуа, бтагга с!а робГОЈ! геа1па тојшспобс га

јггасш гебтка и којнпа „систематически отождествллготсл сочетании из

двух и более словоформ, что делает зтимологига каждои из них

бесспорнои и вместе с тем представлнет сушественнБш шаг вперед в

изучении семантики и реалии".

1.3. Ка гећаћПћасгЈ! пагоапе е11то1о§уе

2а гекопбггаксуи гекбга гпасајап ргоћ1ет (пагпабеп кос! Торогоуа

1986:206) пагоопе еНто1о§уе17 ао1а21 и сетаг рагпје кгајет обатаебеНћ §о-

сћпа18: То1б1ојеУ1 1988 гећаћШшји пагосћш еНто1о§у'и иосауајисп пјепи уеги

5а еитоГОбкот тадуот19. Ро То1б1ојеу1та 1988:252 тоге зе §оуогШ о

„избгковои, мифопозтическои ритуалвно-магическои функции народ-

нои зтимологии и соответственно — о трех аспектах ее изученил: в

рамках лингвистики (лексикологии и зтимологии), в рамках позтики

(структурБ1 текста) и в рамках духовнои кулБтурБ1 (обрлдностБ,

верованил, мифологил)". 1Ј тно1обко-1о1к1оппт ГОкбГОуппа (га гагћки ос!

је21ка иорбЧе) пе то§и 8е гаг§гашбШ б1исајеу1 18к1јис1УО пагосте (Ш 1агпе)

еПто1о§у'е 1 'ргауе' ептоГОЈПЈе, 1ј. зетапПске рпу1абпо8и' бгосћпћ гебг, јег

је пјтоуа гипксуа и гокбгоуипа оуе угб1е јеапака 1 оагесшје бе тећат-

16 Торогоуи 1986:207 8а\тетепа е(ипо1о§уа „оказнваетсн не оконченнои (она не

исчерпмвает слова, обозначан скорее лишб место „вхожденил" в нее и некуго

совокупностћ возможннх путеи далвнеишего исследовании; нередко в зтои ситуации

первии шаг раскрБгаает перед исследователем еше более сложнук) картину), не

центрированнои, но толбко намекагошеи на ее неисчерпаемостБ и глубиннБге потенции

и одновременно внзБгаагошеи череду вопросов..." Оуо 8е рокеђпо ос1по81 па „особо

отмеченнБге слова, лвллгошиесн наиболее сушественнБњш конструктами модели мира и,

как правило, вБгступакнцие как преимушественнБШ обт>ект мифопоетическои или онто-

логическои зтимологии." баЈего укгепје 5(апја зачтетепе ето1ој»гје V. и: Торогоу

1994:126—131.

17 О 15(02паспот (егтти 'гее11гшгасџа' ир. Ри(апес 1973.

18 Рга гадоуј па (ети пагоЉе е11то1о§уе којг 8и оћићуаиИ \ $гр5коћгуа181а Го1к1огп1 та(епја1

ћШ би: Магепс 1882 1 ЗЈЈтапоу 1893. I поуџа 151га^1уапја еито1о5ке те(о(1о1о81Је (прг. Р12ап1

1956, Тпег 1981) 5ас1г2е ров1ау1је робуесепо пагоЉој е(1то1о§1Ј1. ОћЈтпи Нп8У15(1бки П(ега(иги

па (ети пагосте е(Јто1о§це допобе прг. СЈекошбк! 1972, бсћгетег 1987 1 Стејгкоуа 1992.

19 „Лежашии в основе народнои згимологии принцип семантического приткженил

(аттракции) созвучнмх слов (независмо от их зтимологического родства) имеет более

обшиВ характер и составлиет одну из важнеиших особенностеи рида архаических

фолБклорнмх и ритуалБно-магических текстов, которум можно назватв зтимологи-

ческои магиеи...", То1б(ој N. 1 б. 1988:250.
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гтот уегћа1пе та§гје (зуака брогпага бНбпоб! па туои 1*огта1по§ јеибко^

12гагаја робЦје гпак итигабпје уеге скпогага).

Сјујап 1990:54, пасјоуегије зе па гагтШјапја То1б1ојеут иосауајиа аа риг

ка еитопи, габпоуап 1бк1јис1УО па 81го§от рпаггауапји гакопа котрагагт-

бНке, тје 1 јесШн. 2а 1акуе еНто1о§гје „не стоит относитб их толбко к

синхронному плану, к состонниго на даннвга момент, когда произошло

вБшетривание, забБшание прежнеи (исходнои, „истиннои") зтимологии.

Поиски зтимона ведутсн во времени и в пространстве, они заведомо

не окончателБНБ1 и в определенном смБ1сле приводлт к про-

межуточному, а потому условному резулвтату", ра је роггећпо 12§гас1т'

поу тегоа1 коЈ1 гл оћићуа1ао 1 пагосиш 1 паиспи еНто1о§уи, гакћибије Си

ујап 1990:55. Као кгајпја копзекуепса 1акуо§ гагтШјапја б1есН ргегробту-

ка аа „лгобои зтимон в своих истоках, в своем начале (а не толбко в

своем пространственно-временном сувдествовании) может 6бггб облзан

происхождением народнои зтимологии" (С1ујап 1990:56)20.

То1бШЈеУ1 1988:262 ргесИаги 8181етаН2асгји бакир1јепо§ б1оуепбко§ та1еп-

ја1а о пагоапој егЈтошздр и бресШбап гебшк „народнозтимологического,

ложнозтимологического, мифопозтического или тому подобнвгх"21.

1.4. Ка еНто1о§Ц1 го1к1огпо§ 1екб1а: рппар рагасИЈтшНбпобН

1.4.1. 1,екбета

Ро1агпа обпоуа га иосауапје робГОјапја рагасИбтаНгта и 1екбШ1 гоШога

ћПо је га Нго1епка 1979:148 гагНкоуапје поттасуе ујс1а ј года (видовал и

родовал номинацил)22. Тако и гоШогпот 1екбги : „слово обладает отче-

тливо вБ1раженБш „блоковБш" характером. В нем заранее уже заданБ1

все своиства, которБ1е будут реализованБ1 в тексте. Контекст

определлет вБ1бор слова, но ВБ1бор зтот сравнителБно ограничен, и

вБ1бранное слово уже имеет те коммуникации, которБ1е органически

подклгочаготсл в обвдуш систему свлзеи фолвклорного произведенин.

Родовал обобвденностБ, символика, метафоризм, оценка и иерар-

хичностб ее — все зто сувдествует в слове как непременно

реализуговдалсл тенденци^" (Нго1епко 1979:156).

20 Од 0У1ћ ро5(аук1 и 5гр5копгуа(5кој НпјЈУЈбиа ро1аге рпПкот епто1обке апаПге прг. 1.ота

1990 1 $1к11шс 1994а.

21 „В статве такого словарн раскрБгеалисБ 6б1 исходнан семантика и „научнаи"

зтимологм заглавного слова, ставшего обг.ектом народнои зтимологии (...), с их

значением, и минималБНБ1е контекстБ!, подтверждакжше новое осмБгсление заглавного

слова. При зтом заглавное слово может иметБ несколБко „зтимологических" версии."

(То1$1ој N. 1 8 1988:262).

22 „Многие алогизмм легко о6ђнснјпотсл тем, что фолБклорное слово одновременно

обозначает и видовое и родовое понллм (груша -» лбланБ; море -* озеро -* река)",

Нго1епко 1979:148. I <Ја1је: „Посколбку в фолБклоре семантика слова шире своего раз-

говорно-бБггового „номинала", легко о6ђлснитб почему так шБгроко распространенБ1 в

народном творчестве ассоциативнБге сочетании типа гуси-лебеди, хлеб-сол\>, злато-серебро

и др., в котормх семантическии обт>ем парБ1 болБше суммБ1 значении каждого компо-

нента" (Нго1епко. 1979:149).
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Нгокпко 1991:124, зуебсап (1а рагасН^таНгат кпЈ12еупо§ јегјка 1 рагаал§-

таНгат штепе роегце гши 1б(е ројауе23, гакПисије: „Парадигма огра-

ничиваетсл тематически: в нее входит сушествителБНБге или

прилагателвнБге одного лексико-семантического полл и прежде всего

его лдра (...)• СовокупностБ компонентов однои и тои же парадигмБ1,

способствугошал возникновеник) „алогизма", служит зффективтлм

средством передачи змоционалБного содержанил песни. На семантике

каждого отделБного слова лежит отблеск всеи парадигмБ1, обобшеннное

значение всех компонентов парадигмБ1 мвственно присутствует в семан-

тическои структуре каждого отделБного компонента. Отсгода легкостБ

заменБг лгобого компонента парадигмБ1, отск>да тот тоталБНБга синони-

мизм, которБш присугд фолБклорному тексту" (Нго1епко 1991:125). I с1а-

1је: „Однако посколБку фолвклорное произведение живет во времени,

на синхроннуга неустоичивостБ наслаиваготсн диахроннБ1е семан-

тические измененил" (Нго1епко 1991:126).

Маб1ау1јајис1 гагтШјапја Нго1епка, КНтаб 1991 с1а1је гагНкије (па та!еп-

ја1и Шогшпа и гибкот 1о1к1оги) 1п угз1е рагасН^таНгта:

1. котекбша1ш24,

2. б1гиа11Уш25,

3. 1 Готгшш26 рагаал^таНгат.

1Јосауапје рппсјра 1екб1ско§ рагасН§таН2та и Љ1к1огшт 1екбкмта 1та

<1а1екобе2пе герегкибце па еНто1обки ргакби. Оуај рппар ос! еНто1о§а гаћ-

1еуа с!а 1екбети 12 ГоШогаов 1екб1а апаНгпа па <1уа пш>а:

23 „В фолвклорном же тексте перебор возможнбпс форм однои смнсловои (тема-

тическои) парадигмБ1 осушествллетси и во времн вмсказнвании. Зго обусловлнвает

широкук) вариантноств синтаксических единиц при чрезвичабнои устоичивости

художественно-смБ1СЛОВБ1Х и стилевБК констант" (Нго1епко 1991:124).

24 „КонтекстуалБНБге парадигматические отношенил возникавдт между фитонимами

в пределах конкретного текста фолБклорного произведении в его инвариантнои форме.

ОбгединлнсБ на основе обшего имманентного (реалБного или символического) признака,

значеннн лексем тернгот конкретностБ, становнсБ вБфазителими определенного змоцио-

налБного настрои фолБклорного произведенин (...) Значенил сушествителБНБгх не обосо-

бллмтси. При зтом лексемБ1 могут 6б1тб расположенБ1 как контактно, так и дистантно,

а также в параллелБНБК стихах" (КНтаз 1991:135—136).

25 КНта$ 1991:136 зта(га да до зкиаиупе рагаал§таике до1га\ „когда в определеннои

ситуации, встречакицеисн в вариантах фолБклорного произведении или в разнмх

произведениих одного жанра, названии растении могут замешатБ друг друга в

тождественнои позиции" т и2§геагш паротепи с1а шје иуек 1ако гагПкоуаи 81ШаНупи од

Гогтите рагасИцтапке (КПтаз 1991:140).

26 „Под формулБноб парадигматикои мбг имеем в виду случаи заменм сушествителБНБХх

— фитонимов в устоичивмх повтор^клцихск фрагментах фолБКЛорного текста, идентичнБК

в структурном и семантическом отношенинх. Критерии формулБности — воспроиз-

водимосп. такого фрагмента не менее трех раз в различнмх произведенилх или вариантах

произведении (например, записаннмх в разшлх раионах...). Условием устоичивости микро-

фрагмента может 6бггб свизб с определеншлм позтическим приемом (сравнение, обра-

шение, паралелизм, ступенчатое сужение образа) или композиционнан закрепленностБ (на-

пример, зачин фолмслорного произведетм или своеобразнБш рефрен), иногда особенно-

сти рифмовки или размера в позтическом тексте" (КНта$ 1991:139).
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— је21бкот (1 да 1от ргШкот рптепјије иоШсајепи еНто1оЗки апаНги),

— ј гекзгиа1пот (ирогесигјисЧ зуе газро1о21Уе уапјап1е 181о§ 1екз1а). Тек

оуако сЈоћцет рос!ас1 то§и с1а икаги па ге1еуап1ап еитоп 1екзете27.

1.4.2. Рагетета

Роггећа га иуоа*епјет поуо§ гегтта28 јауПа зе ргуо иосауапјет з1оћос1по§

тезга и зггаНпкасгЈ! ипетса па аре1аНуе 1 оште кас!а је и р11апји гоШопи

1екз129, 1 1екб1ко§га{зк1ћ песЈошшса око куаННкасуе розеђпе 1екз1ке 1о1к1ога.

Рос! рагететот росЈгагитеуато 1екзети која зе пе јауНа уап рагеппо-

1озко§ 1екз1а 1 ропекаи гекзгоуа таНћ Го1к1опић гопш. бтћгопа еито1озка

перпштоз! је безга аН тје оћауегпа, а јесипспозс је рпујста: хако рагетета

тоге ћШ 1 Нарах 1е§отепоп, аН зи пеке з1аћПпе 1 роз1оје и У1зе Го1к1огшћ

рогугсш. 2а рагетете — таешсе (Ш ргес12тје: га рагетете и гипксуЧ га-

тепе с1епо1а1а и га§опе1ката) сНзипкспа отт: аре1аИ\ 1езко је гезгуа: раге-

тете зе па1аге 'пе§ие 1гте<1и'.

Туогћи рагетета пајјесЈпозтаутје је ргагШ розауз1 ос! 1екз1оуа га§опе1ака,

уоиесН гасипа о 1оте с!а Н зе (хапзгоппасуот 1екзете тепја 1 пјеп ро1огај

и зггикгип га§опе1ке30. Тако иосауато з1ес1есе розтрке31:

27 3(гаи<ЛкасНа е(ипо1о$кш туоа га Го1к1оте 1екзете апаНгтапа је и гааи: ЗИштс 1994с.

28 2а бНбап бадггај Уотска 1989 1 1991 коти (егтт окказионалтаи номинацш. Ејвтапп

1987, и (екбГи па петаЈкот јегјки, копби ги51а (егтт гаит' коЈ1, ро пјети „Вегекћпе! ш (Јег

гиббЈзсћеп роепбсћеп ТпкЈМоп а11е то§Нсћеп Гогтеп гЈег Коп5(гикиоп пеиег ТУбггег ипа аег

Уегћт<Јип§ уоп Еаи(еп, <Ие ш <1ег №гт ип<Ј §го55еп(еП5 аисћ 1т Зу5(ет етег Зргасће ћ151ап§

а15 ^блег шсћ( ех15Пег(еп." Сегпеа 1975:160 (егттот рзеиДогеН ('р$еис1оси\Ше') рокпуа гесЧ

и гагћгајаНсата.

29 ТЈр.: ЗЈккшс 1994. 1,екотсеуа 1994:221 Пспа ипепа и гај>опе(ката гагта(га „как

паронимм семантически неопределеннБ1х ввгражении или как перформатнвнуго

номинацик)."

10 1Ј апаНгЈ 5(гакшге га§опе(ке оуај га<Ј 5ато <к>пек1е 51еш Ееута (1978) 1 гадоуе <Јш{>1ћ

Ш5к1ћ бепиоибага. Оу<Је је ршгир рп1а§о(1еп е(1то1оЈ1ат ро(гећата, (ако 1 и гаастта: ЗПиппс

1991, 1993, 1994, 1994ћ 1 1994с. Уапјапге бе^тепао (екб(а га@опе(ке (па штипбкот та(епја1и)

па бНбап паст (геига 1 ЗуеЈшкоуа 1994.

31 буе пауеЈепе (гапбГогтаспе уаге 1 га (Јги§е та1е (ГоШоте Гогте, (ако Сегерапоуа

1991:152 па та(епја1и шбкШ ћабтј гарага: „СловообразователБНБге и формообразователв-

нне модели русского извша получакзт новое лексическое наполнение, „заговорнБши"

нвллкггсл формБ1 царенлта (не царевичи), чирнта, госната, бесиха (не бесовка), ночница-

переночница. СуффиксБ1 лица значителБно расширнмт свои сочетаемостнБге возможности,

в резулБтате чего образуготс^ открБ1ТБ1е ридБ! наименовании персонажеи: при

регуллрнБ1Х родимец, игрец имеем вереец, крапнец... Зксотичностб нзБша усиливаетсл

словообразователБнои синонимиеи при обшенародному мудрец в заговоре мудрок". 2а

јтепа пес15(е 5Не и 8гр5коћгуа(5к1т ћабтата ир. Иа(Јепкоу1(5 1984. ТЈ(е5епу 1977:426-427

гагНкије Је5( Проуа (уогће (аћи пагјуа га Го1к1оте (еппше 'ћића тага', '51ер1 пн$' 1 ЧерЉ': „1.

оракоуап!, геЈирПкасе Ј15(усћ ектепш уугаги; 2. те(а(еге гргаујша гогриН(е1пусћ уугаги; 3.

уапасе а ти(асе габа(ки 51оуа рп гасћоуауап! јећо (Јгаће ба5(1, гебр. гакопбеш; 4. гутоуе

оћтепу г ушггпјт гутет, к(еге ргећагеј! V гутоуа есћа, (Јодауапа V п(иа1тт 051оуеп! к гак1а(Ји;

5. ехргебЈуп! Мабкоуе (ЈеГогтасе, рорг. (Јо51оуа гпегуогет гак1адп!ћо уугаги к перогпат'; 6. коп-

(атјпасе воирепскћ 1аи(опут (гетерјзпа) пећо бупопут (5етап(јска)".
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1. ггапзгопшзап депо!а1

1Ј рптепта: 'ђгааа' —> кпиНа, 'из1а' —> т1оас1, аепога! розгаје гатепа

аепо1а1а, аН ггапзгогтасгја с!епо1а1а 'гер' и §1а8о1 —> герије гаћгеуа јо§ 1

иуоо*епје ргснгуоГјпе гатепе аепо1а1а (Нбпа гатешса, ћгој 1 81.), 1ако и-апзГог-

пизат с1епо1а! роз1аје гипксуа. Розеђап зшсај ггапзГогтасгје с1епо1а!а зи еш§-

тагзИ роз1ирс1, прг. апаЈпатггапје ('јађика' -> ја-Ви, И-ика).

2. ггапзгопшзапа гипксџа аепо1ага

1Ј рптепта : 'осТ —> §1еЉсШ, 'го§' -> ђоЛЛј, гипксуа с!епо1а1а розгаје

татепа с!епо1а1а; и зшсаји аепогаса 'по§е'-> (гир (гир, 1ир 1ир, шпксгја озгаје

гипксца, а иуосћ зе рплгуоНпа гатепа аепогага.

3. ггапзгопшзапо зуојз1уо аепо1а1а

ТЈ рптепта 'го§оуГ -> а\а оз(ги1ја, 'ђгазпо' -> ое1оз, Вје1а$, оје1ап,

зуојз1уо аепога1а розгаје гатепа с!епо1а1а. Тгапзкнгшзапо зуојз1уо с1епо1а1а

сез1о озгаје као куаИпкагог зетапНс1а 1зрга2пјепе гатепе с!епо1а1а: Чгаа": тек

—> МеШ %га&.

4. ггапбгоггшзап ђгој

ТЈ рптега 'по§е ггуогтје'—> сеНпсе, 'ргбН' —> реНоог, ђгој розгаје гатепа

с1епо!а1а, сез!о озгаје 1 као куа1Шка1ог зетапНск1 јзргагпјепе гатепе аепогага:

'ргзи': ре( —> ре1огИја уојзка. Тгапзгоггшзап ђгој јау1ја зе 1 и гагђгајаНсата.

5. ђ-апзклгтзап 1екз1

Робеђпе угз!е рагетета гуоге бе ггапзгогтасгјот сек>§ 1екзга, (прг. каз \

шкаИ — те1а1егот оа шк \ каза(1).

Тгапзгогтасгја гипксгје 1 ггапбгогтасџа с1епо1а!а (рогеа ргеигјтапја тоје-

21бкјћ е1етепа1а) жллсајеш би розШрсЈ и 1уопл гес1 з1оуепзкШ 1ајпт је21ка,

1ако прг. и ђе1огазкот гајпот јегИш 'Картушницкш лемезенБ': 'ићо' =

слихта, '§1ауа' = главда, 'по§а' = ходула (ир. Каггизшск1 1890:раззгт); и

икгајтбкот Цјпот јегИси гтшбага: 'по§е' = ходухи (ир. Опагјик 1896 з.у.);

и газкот 1ајпот Чаоутбкот Ш тазоузкот' јегјки 'по§а' = ходакг, (ир. бе-

тепоу 1891 б.у.). ТЈ бгапаагапот бгрбкоћгуа1бкот јегНси оуај розгирак тје

иођјсајеп, 1ако прг. §гааа га К8АЖЈ оа §1а§о1а Нос1аН рогугсшје зато: ћо-

АаЦка 'бегаНса. га аеге' 1 коАиЦе 'бгаке, §1и1е'.

1.4.3. Екз1еп21ја

р121бко ргобггепје 1екзете Ш пеко^ пјепо§ бедтеша па бизеапи Ш пеки

ага$ш 1екбети и окУ1ги 1б1о§ 1екз1а, којјт зе кгећа поуа 1екзета ИШ бе рго§1П

па бпау 1екб1, пагјуато екзгепгуот^. Гшсуата 1екбета Ш пјеп бедтеп! је

екзгепгог, а 1га§0У1 екб^епгога и 1екб1и герИке. Екб1еп2ца ођићуа!а буе 1екбете

(оалобпо рагетете) и јеопот го1к1отот 1екб1и које бе то§и зуезН па 1бН

еНтоп ђНо паиспот ђНо пагоапот е1Јто1о§1Јот33.

32 1Ј $етап(1С1 1егтт екзХетгја Ш ЈепоШаја отасауа 'геа1по ро5»ојесе рге(1те1е' (1ЈЕЗ

1990:175). О ЈетапиИот (егтјшта екз1егшопа1, ек$1еппопа1па зетапНка, еШегагопа^па 1акзо-

потгја V. 1.Е5 1990:129, 175, 275, 385, 438 1 504.

33 ЈЧхЈсТсо ротегапје 1ек5ете ка ек5(еп21Ј1, кагака(еп5(1бпо је га потјпасце и ђабтата, оуо

5е иобауа и. §га<)е који пауоШ Сегерапоуа 1991:152: „Задача номинации неординарнмх
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Зааггај, и Нп§У1бПС1 иођјбајетћ, ројтоуа геЛирИкасуа / гереИсуа (како

т копзН прг. Јазаг-Каз1еуа 1978) ћћгак је зааггаји екзгепгЦе. ВНгак ројат

је 1 апоттасуа кој! копзи МозгупзИ 1968:718 (1а ћј и Мкогпот гекзги

ођићуаНо како епто1озки г!{шги 1ако 1 ипетбки геаирНкасли за ргепкзот.

Мгзеук-Касктс 1987 копзН 1егтт екзрапгуа аа огпаб! пеке 1екз1ске ћтагпе

уеге34.

Вигк11аг1 1989 апаПгЈга зетапНске 1 ргадтаибке азрекге геАирИкасуе и

ђа1капбк1т јегкита, ђагиајис! бе па §оуотот јегЛси35 1 озЈауИајис! ро зггат

еНто1обк1 абрек!. 'РоШоггете'' као бНИбНбка аогшпагиа ГоШогтћ 1екб1оуа,

ро ВаЛттбкот 1990:196 јау1ја зе као рппсјр копзггшзапја бт(а§гш,

гебетса, зНћоуа, сеНћ бђгога 1 сеНћ 1екз1оуа, оуај аШог ропауЦапја <1еН па

гереНсЦи \ геЈирНкасуи и гаујзпозН ос! прћоуе гипсне и гекбш .

РопауЦапје (повтор) јес!ап је о<1 озпоугпћ пабта ог§агп20Уапја пгиа1тћ

1екз1оуа, пауош Вајип 1988:68—69 гагНкијшп па та1епја1и пгиаћпћ шугјзкЉ

1екз1оуа 1. тогГетбк! шуо: аГ1кза1т 1 когепзИ (ггашсшшипа /г^ига

е(уто!о§1са) 2. туое розеђтћ геб1, 3. згтакз1бки1 зггикгига \, 4. сеНћ гга^-

тепа1а.

Тегтт екзШгуа, зНбпо пауескпот Вајипоуот зћуаитји ропауЦапја, ођ-

ићуага 1 пека зт1акз1бка ропауЏапја, као §1о је прг. копбсепје пееагога, о<1-

побпо, 0б1апјајис1 бе па копгегуаћупоб! потибке бггикгиге, гуикоупа ропауЦапја

(аШегасуи 1 азопапси) 1 уегапа је га 1екз1. Ши1аг1екзетзко ропауНапје — исћ/а-

јапје когепа (које зе ођјбпо гагтаи-а и окуии геаирНкасуе) шје екз1егшја.

2ак1јибс1 То1з1ојеујћ 1988:254 о 1оте §1а зе роогагитеуа рос! раготтЦот

и 1о1к1огпот 1екзш сшрипјауаји ројат екзгепгЦе: „Здесв наблгодакутсл как

случаи полного тождества не толвко корневвгх морфем, но и слово-

форм (Студи — студи), и случаи чистои омонимии (Карп и карп, Сила

и сила и т.п.), так и примерв! паронимии, т. е. частичного звукового

„зксотических" понвггии чаше всего решаетсл путем словопроизводства. Так понвилисб

нариду с красноп красавицеп белал белнвица, чернан чернавица, синил синлвица, смирнал

смирнавица, рмдм ридучие, плакт и крикал. БолБшал частБ новообразовании построена

в соответствии с сушествугошими словообразователБНБгми моделлми: при табуирован-

ном диалектном наименовании черта некошноп понвллетсн „заговорное" некошиха, ср.

также хохорк и хохориха; вопун, шекотун, воротит".

34 Мгбеу1с-Кас1оУ1с 1987:57—58 апаНги-ајшл &агео1о5ке јесНшсе па које ииси акибПСке И^иге

коп5(а(ије: „котропета која ргес15(ау1ја ргоЛгепје, бетапНбкЈ 5е 81аге 5а екбрапгјупот 1ек8етот

1 пе пагаЈауа ипиггабпј! Гга2ео1оШ 5т15ао, рп1а§0(ЈауајиС1 јој 5е §1а50Упо и81аупот и гаугбтт

тогГетата, аП 8е ткас1 5а пјот пе рок1ара и сеИт (...) каЉад па51аје 1еккета која бе бетап-

11б1а пе гагНкије оЛ екбрапгјупе 1ек5К'ке једиисе сџе ргоЛгепје ргед51ау1ја 1 икНисије је и сеНпЈ

и 5Уој Гопе15ко-тогГо1оЈ1а 5аб1ау; рге/%гећо1а ргета &геко1а (...). ТакоОе 5е и &агео1о@12асшпот

ргосеби бГуагаји 1екбете које петаји буој депо1а1 1 Ија је шпксца јеЛпо и робигапји пте. Оуај

оћНк Ггагео1о81гас1Је пагос11о је кагак(епбП2ап тл ипешбке Гга2ео1о§12те: 5\>ака $иха / тагиИа

(...), 5ити1а-1ити1а (...)".

35 Рогедес1 1>а1капбке тајгјјбке (екб(ОУе га јгагјуапје кЈ$е, Вигкћап 1989:325 иоЈауа аа и

пјипа „Оег С1аиђе ап оЧе тај>15сће КгаГ( дег уегћа1еп Уег<1орре1ип8 гит АибОхиск котт(."

36 Ро5та(гајис1 с1а1је коп(екб( и коте 5е јауПаји, ВаЛппп81а 1990:198 0"еН ропауЏапја па: 1.

јегјбка 1 2. уапјегЈЈка. 1Ј ргуој егчр' копб(е 5е Гогта1пе 1 табепјбке, а и аги§ој копб(гикС10пе

1 рга§та(12ке јесћшсе.
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совпаданил, коих 6олбшинство. ЧастБш случаем паронимии можно

считатБ созвучие по типу рифмБ1, которое характерно и длн нзбжовои,

и длл мифопозтическои народнои зтимологии. (...) Краиним случаем

паронимии лвллетсн нулевое, или скрБггое созвучие, когда второи член

зтимологическои фигурв1 представлен в тексте своим синонимом"37.

Екз1епгог тоге \>'\1\ с!аг и 1о1к1огпот :екб1и \\\ уап 1екб1а (оуај ати§1 б1исај

ир1сап је га ђггаИсе, ет§та1бк1 1 опотаторејбк1 Нр га§опе1ака). Екз^епгиа и

1ек8Ш тоге ђШ ђтагпа (пра тосие, аеттисуе 1 рагтћ копбп-иксуа), 1апсапа

(пра еПпкЛобкШ п§ига, 1ајтћ јег1ка) \ екз1еп2гја тппи1е. Сугегт §гатса

пета, ра зе ћтате екзЈепгце роугетепо титрНкији38, а 1апсапе то§и аа

заагге 1 бато А\а с1апа. Иауеаепе екбктгуе јауИаји бе и зунп угеиппа Го1-

кхогшћ 1екб1оуа, екбсепггја Ира тајп1 јегк1 о§гашсепа је па га^опетке, аН је

то§исе аа бе јауј 1 и пекип баНтт 1екз1оупиа.

Торогоу 1993:205 па когриби габкјћ га§опе1ака гарага аа „наиболее

представителБНБши и регуллрнвши формами пролвленил распределе-

нил определеннБ1Х злементов в „лзбжс" текста загадки (...) нужно

считатБ совокупностБ относителБно часто повторнвдшихси злементов

(...) Ритм (как определеннал схема распределенил ударении, в тои или

инои степени приближакзша^сл к каноничсскои) и рифма (как способ

композиционнои звуковои, а иногда и грамматическои и семан-

тическои организации „загадочного" текста) занимавдт здесв особое

место, (...) не говорл уж о более изошрениих структурах; — на мор-

фологическом и синтаксическом уровних повторм не толвко более

о6илбнб[, но и более очевиднм, причем. как правило, они сочетаадтсл

с звуковБШИ и/или лексическими повторами..."

Ек81еп21ја и 2а§опе1ката сез1о је уегапа га рагеткнозТа 'иргагпјепо' те-

зш гатепе аспоииа. Тако јс пајсебс! зшсај аа зс шиксца аепоиИа екбгепгјуига

и гатепи сктоипа: шкогш гики, иЈггзе исЈгИо^Ш, сиса сисг. 1Јоћ1сајепа је 1

екбгегшја буојбг^а аепогага и гатепи Јепота^а: теп па змепо шепи, а\а

ИшЦгса па ггуој; опа тоге 1уогШ гатепи аепоииа аро21спзко§ ира (иг зе-

таппск1 јзргагпјет агиЈп' с1ео): Кас1ојгса, %г%и1ј1са <- ^г^иђауот. 2атепа ае-

поШа рорипјауа $с 1 екз1сгшјот аги§Ш зе§тепата, прг. с1е1оуа аепотата: оге-

те —> огетепаг, огетепјак.

Ргеј>1ес1 иосешћ екзсепгца

екбЈепгог уап 1екзга

екб^епгог и 1екзш

ћтагпа екзктгуа

37 бИбпа суогћепа (епЈепаја иобепа је и гагцо^отот јегјки. и коте 5е 1акос1е Лгоко иро-

(геМјауаји гагпе \Т5(е ропау1јапја. ^етзка 1987: 176 па ги$кот јегјскош та(епја1и гарага ро-

пау1јапје 151о§ ооПка јесЈпе геСЈ (шел - шел - шел), ропауЏапје гагпШ ооИка једпе геЛ

(бежатвбегу) 1 ропау|јапје које 1огт1гаји гагИбке геЛ !51ор когепа (ревма рсвет). 15(оугеглепо

$а ропауЦапјЈта иро(ге!)1јауаји 5е гес^се, уегпјсј, тос!а1пе гесј које б1и/е као коп5(:п1к(1\п1 е1е-

тепи 5Јп(ак51ске 5(тк(иге.

38 (Јр. (ептп тн1ппотЈа1$ и: Ма11ае1 1968:318.



Р.пто1о§1Ја 1 та1е &1к1оте Гогте 19

тос10по§ Нра

<1еттииУпо§ Нра

рата копб1гиксца

арогјсцбка 5т1а§та

ге^гебгупо тоСтзапа

рго§ге81Упо тогмбапа

зетапНска екз^епгуа

ргег1§1гапа рата коп51гиксуа

рата коп54гаксуа 5а гтпасуот

иеИписпо ропаууапје

1апсапа екб^епгуа

е!1то1о§ка П$шга

ек81еп2це ро то<1е1и (ајшћ јег1ка

ек51еп2ца гогти1е

Рпшпр рагасИ%таИсповН екзгепгуе ргуо је иосеп па 5гр5коћгуа15кЈт уап-

јап1ата га§опе1ака које 5и басћгауак ек51епгуе Нра еНто1обк1ћ б^ига: гаг-

Иб№ тогго1о5Та Ш бтгакбЈШ ектепН ибезгуцји и оћНкоуапји ројесНпе еН-

то1о§ке г!§иге и уапјашата 181е га^опеЉе. \Ј окујга 1б1о§ тос1е1а иобепа је

1 зтепа еИто1о$ка Ј1%ига : рагпа копзггиксгја. Розећпо 5и тсИкаНупе бтепе,

39 Ма1к1е1 1968 копбП (егтт 1гге\ег$Њ1е Нпот!а1 га тпој>о бт ројат од оуде ибУојепо{>.

ТЈр. ј 51апоујЈ1е Оа§таг ВигкћаП 1989:316: „ТЈтег Оорре1м>бПегп уегб(еће кћ бргасћНсће 2е1С-

ћеп, сИе 81сћ сшгсћ г.о(а1е (=1<1еш1бсће) одег шсћ(-(о(а1е АЛђес-егћошпј; уоп 1-ехетеп ћт^.

"№>г181аттеп ш ЈихШробШоп ег§ећеп. 1т Сејг,епба(2 гиг кма1еп Уегдоррешпј;, аисћ СеттаМо

§епапп(, \л/јгд ип Ра11е <1ег тсћ(-1депибсћеп КедирНкаНоп еп(\\'едег ет 1ххет одег 5(атт пиг

рагНеИ медегћок (ип(ег 1ли1\уе(»Га11 одег МиП'егип§), одег аћег тн 2иба(2еп (АШхеп) уегбећеп".

Мокк&па 1972:94 бта(га да па б1оуепзкот та(епја1и „От аппозитивнмх словосочетании

основаннБ1х (...) на подчинителБнои свнзм, следует отличатв сочетанил из двух компо-

нентов, соединеннмх сочинителвнои свизмо. Такие сочетаншг обвгчно назмвагот

парнБгми. Среди них ВБвделлмтси суммирук>шие сочетанин (...), антонимичнБге сочетанин

(...), синонимичнБге или тавтологические сочетании (...), а также так назБгеаемне риф-

мовки (полностбк) или частично бессмБЈСленнвге сочетанил...)."

40 Јабаг Каб(еуа 1978:49 (еггшпот зетапНска геЛирИкааја огпасауа гедирНкасци и којој бе

као аги§а котропета тоге јауШ бтошт/геС 12 1б(о§ 5етапНско>з ро1ја, Ш аМотт, и дпн»от

б1исаји бе пкМ о {»епегаНгасп1 гпабепја. Оуакуј проУ1 поттасна јауЏаји бе 1 и гаг^оуотот

јегЦси као 'обобгцатцие номжации', ир. 2етбка 1987:62. Вапгтпбк1 1981 и оуот бгш'б1и копб(ј

(егтт 'коШротт', Мокјепко 1986:226 'зтоттзка' Ш 'иткАорја оЈ гагНсШк когепа'

(разнокореневав), а КаисЧс 1992:67 'коМакта мпоттуа' (Коп1ак15упопут1к).

41 8а еПто1о§ко8 б(апоу1б(а јзргаупа Н ћИа роде™Ра а/Ива1пе рагпе копз/тксце, аН је

кгиепјит гуикоупој; 51а§апја Ј5к1јиб1о то(шсе зиПкбате рате копбН-иксце, а ргтоеп ба тПкбЈта

би ге(кј, прг.:

Маг тасапе, тасасапе, какуа (ј је пеуоЏЈса К5АМЈ б.у. таг

ТатИси, ШгатНси, I 1ерј МИе па \гапб1си М1одга§оУ1с 1914:261

V. 1 рптег: 1апа1о (аоапањ и § 5.2.3.16.

Јабаг Каб(еуа 1978:40—45 (егтшот ЛеИтИпа геЛирИкасуа огпабауа апкба1пе рате коп-

бТгиксуе 1 коп8(гиксне ба ти(ас1Јот.

42 Тетоубка 1988:69 оуи ројауи пагјуа а\ос1апо ропачЦапје 50 ЈШтПаајот.
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оре! и окУ1ги 1б1о§ тоае1а 2а§опе1ке, кгеЈгапја 1гап5&гт18апо§ 1екб1а ри!ет

пе%асуе : ШсгјаШћ : Ј1паШН 1гап8Љгтасу'бкт бе§тепа1а ира 1ајш јегнп.

2аћуа1јијисЈ оуот ртипри то§исе је иобт 1 перогрипи еШепгуи: кааа уа-

пјаШа пе бас!г21 екб!еп2у'и иоМбајепи га копкгени тоае1 1екб1а.

81ес1есл когак ћПо је иобауапје копгегуаИтозН екз(епгуе: ако па обпоуи

гагНбМћ б1оуепбкШ уагуапаха гекопб1пшап рга51оуеш1а 1екб1 баат екбхепгуи

— пјепа геаНгасуа и гагНбШт јегкпта, ра 1 и окуии 1б1о§ јег1ка тоге ћШ

гагИбЈха. Тако бе па ргаб1оуепбкот р1апи гекопб1гшбе бато ројауа екб1еп2уе,

а уг1о ге!ко 1 пјепа копкгета ргуоћкпа геаНгасуа43.

Роб1ојапје аНсегасуе 1 авопапсе и уагуаШата 1б1о§ тоае1а (га рптеге V.

§ 2.18.) и бшбајеујта тогго1обк1 1 8етапНск1 перго21гпо§ 1екб1а, тоге ћШ

тсНка1ог питтаћић ешпо1о§кш 1га§оуа, оапобпо §гашсш бћдбај екб^епггје

опота!орејбко§ Нра44.

Ћр екб1еп2це оапозпо пјепо рпзибгуо/оабибгуо и пе&т бтбајеуипа тоге

аа рге1роб1аУ1 оагеаеш то<1е1 1екз1а. 1б1о 1ако, копкге1т 1екб1 гаМеуа оогеаеп1

Нр екб^епгце Ш пјепо оазиб1уо45.

1.4.4. Текб!

1.4.4.1. Оуаћгопа рагасН§та1Јбпо51 1екб1а

8ргоуоаес1 копбекуепто гагтШјапја гибкШ Го1к1опб1а роб!оЈ1 то§испоб!

аа бе ројат рагаа^таНспобН рптет 1 па бат 1екб1: роб!оЈ1 1бсграп Го1к1огш

та!епја1 коЈ1 ћ1 саклш рагаш^таНспоб! б^ито то§ао аа аокаге па сћјаћго-

пот р1апи. РагасИ§та11бпоб1 1екб1а па бтћгопот р1апи пе 1бк1јибије пједоуи

оуаћгопи копуег§епсуи. Тако би, па рптег, 12 гииаћић бУааћешћ га§опе!ака

то§1е аа паб!апи 1 га§опе!ке 1 буааћепе ребте (о п1иа1шт буааћешт га§о-

пеисата коа 151оспоб1оуепбк1ћ пагоаа V. прг. Торогоу 1972:29).

1.4.4.2. бјпћгопа рагасћдтаНбпоб! 1екб1а ташТебШје бе ауоб1гапо. ТЈ окуц-и

1б1о§ гапга, па рптег:

1§га о 1§га (т1е§га1ш 1екб1оУ1 и аебуЧт 1§гата ргепозе бе 12 јеапе 1§ге

и агини);

га§опе1ка <=> га§опе1ка (и р11апји је бато аспћисуа иг агиш' с1епо!а1, оуа-

кау б1ибај је иоћ1бајеп га ћабте кааа бе 1бН пр 1екб1а ћабте копбП' и гагНбие

блтће).

1Ј окујги теаигапгоубке рагасИ§таНбпобП таНћ Гогпн ГоШога ргакпбпо

би то§исе бУе котћтасуе.

43 Ујбе о оуоте и гааи: 8Иат1с 1994с.

44 бНспо гатт«1ја 1 ВигкћаП 1989:326.

45 Оуако гак1јис:ије 1 Оггућек 1987:9: „Рпћл сИе Ш1ег8исћип§ дег зрегЈНбсћеп зргасћНсћеп

Сеш1( уоп Ро1к1оге1ех1еп §ееепећепГа118 \уе« ићег ше еЈеетНсћ зргасћНсће Апа1у8еећепе ћшаиз

ип<1 ег1аић( №е1(ге1сћепс1е КискзсћШббе (ипкиопа1ег, §епеП5сћег ип<1 ШбЈопвсћег КаСиг."
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2а§опе1ка Уб. ћабта

Вгојпе ћабте Ш пекј прћоуј зе§тепН рокагији ирасЦруи коге1асци за /а-

допеисата, оус!е би пауедет бато пеИ рптеп као Пибсгасца:

2а б1ес1еси ћазти 'ос1 ћа1аУОбН' 1бкопбсепа је се1а 2а§опе1ка (ир. § 2.11.):

Ако је ко ћа1ау. Ако ти бте1а и пози, пека 1п ри1 12§оуоп:

Роск§1а зе решго§а уојбка

па јес!по§а кгаЏа ћа1ауо§а

1 огпза озтг(1е1ја кгаГја.

Опаа зе изекпе за 8У1 ре1 ргзса 1 ћас1 и рере1, Зш јзекпе, а ргз1е пека

оспзе оаоз1га§ о гаапјки. 1лугеНс 1902:157

8е§теШ ћабте 'оА уеНке ћо1езН' (рааауке) тоге зе ирогесНуаН ба бе§теп-

1от уапјапа1а га§опе1ке ба аешЛаита 'гагћој; §гт1јаута' (ир. § 5.2.4.12.):

Си зе с!о ћо§а,

1 ћо§ бе багаИ;

си бе сш сага,

1 саг зе гар1ака.

2а рккапје 1 јебге... Каскпкоуш 1982:263

си зе (1о сага;

саг зе ргераск,

и сшги гара<1е Моуакоуш 1877:35

Оа1је $е оуа га§опе1ка тоге ирогесНуаН за та§цзкнп шкзшујта 1 зитдк-

гигпо — јег заага шгекто оћгасапје (V. бНштс 1993).

Вазта 'ос1 сгуа' паз1а1а је брајапјет га§опе1ке 1 оћгеапе ребте:

ВПа пруа — сгпо б1те,

тиааг опај коЈ1 бце.

8уе11 1Нја ргобо бш,

а У1с1 1§о ра оћјзо;

а ја ск>б"о, ра ргобио. Кас1еш«мс 1982:304

2а§опепса ба депоШот 'кпјпЈа':

Вце1а пјпга, сгпо бјете,

тиага §1ауа која бце. Моуакоуш 1877:90

Оћгеапа ребта па ЈеИбцеуоап:

ЈеНбце ргозо бце,

Ше УМе аа оћјае:

бЧа је тк1о

Оа је тк1о,

б1а 1 шје

аа 1 тје. РШроуЈс 1949:138

8е§теп1 1б1е оћгесте ребте јауНа бе 1 и гајшпеш ба скпо1ашт 'к1ба 1

пјгуе'. Оуо је 1бШугетепо рптег како оћгеста резта робсаје га§опе1ка а

скпогас биуа уеги ба ргуоћкпот оћгес!пот тпксцот:
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ЈеНбјја ђ1бег бце,

<1а пеђј Шбега

пиМа ро бе1а46. Уикоујс 1890:42

Вазта 'ос! ијес1а гтце' б1гикгито зе тоге ирогесНуаН за габргоб1гапјетт

то<1е1от га§опе1ке ба пе§асцот га с1епо1а1 'бпе§'47:

бипсе 1гб1 шг ро1је ђег по§е,

ј>от §а рбеш ђег по§и,

ићуаН <>а ђег гики,

гак1а ћег пога,

1бребе ђег уаи-е,

12јес1е ђег гиђа. К.ас1епкоУ1с 1982:40

Ро1есе 1ађис1 ђег кп1а,

рас!е па с1иђ ђег §гапа,

иђ1 §а саг ђег гика,

а 12јес1е сапса ђег гиђа. >ЈоуакоУ1С 1877:213

сЈебуј го1к1ог уз. га^опеЛе

1Ј уепгпој ребпи о 'РеНп ђгс!и':

оибао и шЗши,

с!а остезе бирпшпи

с1а 1јибН таси ро 1јиђш Мтагаеоуш 1914:279

Ја ос!оћ и 1и2ти,

1е оскекоћ биргигти,

тепћ гепи и сшгши. 'кобШе' Иоуакоујс 1877:101—102

ђггаНса —> га§опе1ка

Кедиђа па риг

а пе§ирб1С1 рос! риг:

„Во§а Н, педиђо,

§1о Н бте пе§ирб1сЧ?" 'јег 1 јебС1б1* Воуап 1980:97

Мас1а је пауескпа и Уикоуот КјебпИси б.у. је%иВа, оуа га§опе1ка 120бШје

12 №>уакоУ1сеуе гђјгке (ир. иуосшо ођгаг1огепје и: Иоуакоујс 1877:УИ).

ђггаНса (ба ђгојтт с1ги§1т ро1\тс!ата § 5.1.2.):

Је§та иг ри1, јејпђа тг риг,

кат Н исп је§т1С1. СгсНс-Вје1окоб1с 1907:93

I као га§опе1ка (ба <1епо1аита 'пиб 1 табка; \гег 1 Нкуа' и: Ре1гоУ1с

1896:278, РороУ1с 1897:1, Мца1оу1с 1913:17) 1 као ђггаНса (и: Кпегеујс 1

46 Ткаџ[ део 2а§опе<ке уегије бе ба то<1е1от 2а депоШ! 'уодетса' (ир. § 5.2.4.19):

$1оЈ1 суик и 1и$и;

а <1а тје сјјика и 1и@и,

бау ћј буе1 010 га1и<1и. >4оуакоујс 1877:13

47 \У1(ко№5к1 1971:145—160 ргаи еугорбке уапјате о\е гај>опе1ке јо5 о<1 ргујћ 1а<1П5кП1

2ар15а 12 X уека. ТЈр. § 5.2.6. 1 1уапоу 1994:134.
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Јоуапоујс 1958:122, Мшага§0У1с 1914:274, Магкоу 1984:302, МПјашс

1981:42) огпабауа зе бкаеа гекбг:

Ие јеуеб ројеуеб,

ро је1оуој §гаш;

\гаН ае јеуеб, ројеуеб",

с1а 1 тепе роуедеб. РеггоУ1с 1896:278

Јо§ зе јегЈап то<1е1 1"о1к1огпо$> 1екб1а јауЦа 1 као га§опе1ка 1 као ђггаНса;

као 2а§опегка ба <кпотаНта '§геђеш; табак; ђг<Ша, П1(1 1 бипак' и: Раујсеуш

1937:38,41 1 бгескоуш' 1894:2, а као ђггаНса и: бкапс 1939:246, Уећш

1901:28, МПјатс 1981:42; 1лт§ 1914:103, Вееоуш 1887:257 М.:

Буа зе табка гесшт §геђи,

јеолоте је тае пакиаас,

а аги§оте гасиаас. '§геђет' Раушеуш 1937:38

га^опегка —» ђггаНса

Кабргобггапјепи гадопеиси (V. § 5.2.4.9.) гар181Уас осћесшје као ђггаНси:

УЈб1, У1б1 У1би1јак

ггб1, 1гб1 ггбићак

тоН Во§а ггбићак

(1а ограале У1би1јак. (ћггаНса) Магкоу 1984:302

гагђгајаИса —> ђггаНса ,

1Ј §гасћ МНаголас 1914:276 као ђггаНсе пауесЈепе би б1е<1есе гагђгајаНсе:

Сгја геаа па §оуеоа, Ста ђепс1 па катепс1

бПјта рНјта, гато кији ауапагешп,

гагагога па огога ап ђап ђаббоуап.

Мћгогапоуа 1966 ргаН уеги гибкШ га§опегака за скуојасИт резтата ко-

јгта бе §а1а о ћиаисет пНааогепр (подблвдднме песни), роб1оУ1сата,

оесугт го1к1огшт 8ГУага1а§гуот 1 ђНшата; 1бШ 1ети ођгасмје 1 и бУојој бгисЦр

гибкт 2а§опе1ака (МЈггогапоуа 1978:160—177). 2а§опе1ка је икћибепа и бггикгига

пекпЧ пгиа1а нуопгој* акшба, рге буе§а и бУааЂет (Вајђигт 1988:134).

1Ј тШопбНсЈ је иосеп 1 рге1аг гаЈгопеисе и роб1оу1си: кааа га^опегка 12-

јшН осћЈопегки, опа §иђ1 1 обпоупи кагакгепбНки 8Уо§а гапга, бебГО робгаје

агопгат, ра тоге с!а ђиае ргеи/ега 1 као роб1оугоа (МПгогапоуа 1978:116) .

Роб1оуЈса бе тоге тгегргеНгаН као га§опе1ка, прг. робктса: Се$а зе тиАаг

5ХШ, а 1иЛ ропозг? пауеаепа је ко<1 ^Јоуакоугоа 1877:260 као 2а§опеиса ба

аепогагот 'ђи<1а1абНпа'. 1Ј окујги таНћ го1к1огтћ гопги иобеп је 1 рге1аг ђа-

бпН и аебгј! гоНсог49. бгојкоуа 1970:74—78 па ђи§агбкот тагепја1и иосауа

48 8а 1о§1бко§ азрек(а о<1по5 ро51оУ1се 1 2ај>опе(ке гагта(га Копј»а5-Магапс1а 1978:279—280.

№ јиЈпо51оуеп5кот та(епја1и о одпоби ро51оука 1 га§опе(ака V. ВигкћаП 1984. ТЈр. 1 гаа' N1-

ко!аеуе о 5осјја1пој шпксц1 1 §гата(1С1 ро51оујсе 1 2а§опе(ке (К1ко1аеуа 1994).

49 О оуој ројауј Кас1епкоУ1с 1988:222—223 рјбе: „2ап1т1ј1уо је да (п 2ар15а 12 Уикоуе

2ао5(ауЈ(1пе 1таји Гоппи дебјјћ ре5т1са, §(о 5е код ка5тј1ћ /арјхК-аса ге(ко бгесе. То ро(\тх1ије

(еги ројесИпЈћ 15(га21Уаса Ја пеке <1ебје ре5т1се ропби од (ек5(ОУа 5а та^џбкот тпксјјот. Уес

и оуип (ек5(ОУЈта та§џ5ка Лшксџа пџе рптегепа пј1ћоуој Гопп1".
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уеги 2а§опегака $а гагђгајаНсата 1 ђггаНсата, а ба га§опе1кот га 'рбеш'

ирогесћдје јести ђабти.

1Ј кга§ 12Уога гЈ.ебје§ го1к1ога >Јоукка 1991:115 иђгаја ођгеали роеггји

оагабНћ; гаНт гМа која гтаји јако 12гагепи гаћаупи гипксгји — ребте и

коПта, 1§гата, р1е$0У1та, баИгуе 1 заНпспе резте оагабНћ, рпске 1 осНотке

ћајкј, 2а§опе1ке, робкобке. Роегуа осЈгабНћ и аесијој бгесИт §ић1 бкауе ви-оГе,

НбпобН уапгаји, а тоиуј бгаб!аји, гако с!а Ш је 1е§ко гагсћ/ојШ 1 оагесНН с!а

Н би гегипа! котатШасНа Ш би оа робегка робГојаН гајесто. КоГракоуа

1958:89 ргаи' рге1агак Го1к1огпШ 1екб!ОУа ос! бгесшуеспШ 1§габа ргеко отксН-

пе, буе с1о с!ебгје§ иггабга. Оуа ројауа ропаугја бНки 1б1опјбко§ 21Уо1а а@гаг-

по-ка1епс1агбкШ ребата, које зи буојеугетепо ргеирек 1б1о такуо 'рос!т1асНуа-

пје' 12У0<1аса. 1л1уШ 1958:99 бтагга сЈа бе дебуЧ &1к1ог с1апаб рорипјауа пе

бато па гасип б1апћ 1екб1оуа, пе§о 1 ри1ет рогајтгЈГУапја баугететћ ИгбкШ

ребата, робкобка 1 гадопегака. Иоуе гагђгајаНсе пабЦји аебетапНгасуот 1

бетапНгасуот 12уогпо§ 1екб1а, а апаНга уапјапага рокагије с1а је пишбка

обпоуа ргуођкпо^ 1екб:а пје§оу пајбтаћПшјј бе§тет, гакИисије Во1гепко

1988:73.

Оебу! Го1к1ог је <1га§осеп 1гуог га гекопбггиксци агћаЈбпШ п1иа1а: „Дет-

ские игрв1, сопровождакмцие их текстБ1 и — шире вообше реалии

„детского мира" лвлнкггсл транспозициеи древнега ритуала на иерар-

хически более низкии уровенв. Низведение сакралного ритуала до игрБ1,

с однои сторонБг, способствует ослаблениго или даже утрате его семан-

тики; с другои сторонв1, бессмисленноств текстов способствует их

лучшеи сохранности, посколвку без семантическои поддержки они

должнБ1 заучиватБсн возможно более точно (...) „бессмБклгеннБш" онома-

топеические и т.п. текста как 6б1 преобрашакггсн: они оказБшагатсл

точнои записБК) соответствукшгих мифологем" (5исЈп1к 1 СЈујап 1980:241).

1.5. Ка еНто1о§гЈ1 1о1к1огпо8 1екб1а: га^опегка

1.екб1ка га§опе1ака бе Гуогћепо пе гагНкије оа 1екб1ке к>1к1ога иор&Че. Кдг-

Нка је зато и уесој исеб1а1обН еНто1об1а ргмапо пергогјгтћ ккзета. буе

1екб1бке ројауе које би иосепе па та1епја1и га§опе1ака то§и бе ргаиН 1 па

такго р1апи јег1ка ГоШога. Опо §1о га^опепЧе СЈт бресШбтт и оапоби па

ага§е та1е .го1к1огпе Гогте јеб!е робгојапје бкпуепоз с1епо1а1а50, 1 ђаб је та

стјешса пајсе§С1 катеп броНсапја и еито1обкој апаН21.

баугетепа Нп§У1бНбка, бННбНбка 1 1о$пбка 1б1га2гуапја га^опе^ака рга1е

орбЧе ггеМоуе угетепа: апггоро1обк1 б^гакШгаНгат51, Нп§У1биб1а 1гапб1огтас1

50 ТЈр. Реппјакоу 1970: 58: „Особуго группу сверхфразовћгх единств составлнгот загад-

ки. По своеи внешнеи структуре они ближе всего к побасенвкам, но в отличие от них

(как и от всех других описаннмх нами клише) требумт дл^ своего полного

воспроизведенил двух участников диалога — загадчика и отгадчика. В зтом отношении

они приближамтсл к драматическим формам."

51 Тако Оеогее« 1 ГЛшдез 1963:113 ргешаЈи 51едеси ЈеПшсуи гај>опе1ке: „А пдШе 15 а

пж1топа1 уегћа1 ехрге55шп \ућ1сћ сота1П5 опе ог тоге <1е5сприуе е1етеп(5, а рајг оГ \ућјсћ тау

ће Јп орро511Јоп; 1ће геГегет оГ 1ће е1етеп15 15 1о ће вие55ед".
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опаИгат, зоаоНшЈујзНки, зетшики, гагуојпи рзЉо1о°,ни 1 ап1горо1обко 'сгозз-

сићигаН' рогесЗепје (прг. 8соИ 1965; розеђап ђгој сазор1за Јоигпа.1 о/Атепсап

РоШоге уо1. 89, аргП-јипе 1976, ^азгцп§шп; РершеИо 1 Огееп 1984; зетш-

Нбка бко1а окирНепа и гћогшсгта: Паремиологическип сборник, Мобкуа

1978, 1 ЗетшОзсНе 8(шИеп гит Ка(зе1, Восћит 1987; 2иппбк1 1989;

ХАТ2НТАКН — КАЧЧЖЕШУ 1990). 5у1 0У1 гаскм, тесћшт, пе ргагаји

осћЈОУагајисе геопјбко ро1а21зЧе /а еНто1обки апаНги52, сћгесг бе ђегиб1оупо

уеге гпак -» Аепо(а№. баугетет рагетш1об1с1 гаскт, тесшНт, ргагаји оре-

гасшпаћш 1епшпо1о§гји га 1о§1ски бггактга 2а§опе1ке: АепоШ : гатепа Ае-

по(а(а54, $уоЈ5ћ>а АепоШа, Ае1оУ1 (зе^тепИ) АепоШа55 \ /ипксгја АепоШа.

1.еут 1978:293 иуош ројтоуе ветапИсИ ј /опе(зИ рот( ба јесше зггапе 1

ипиггазпр / $ро\јавпЏ роШ га§опе1ке, ба аги§е. Ши1габпЈ1 ротс зе газтуа

па зетаптлбкјт 1 шпеГзкгт осћшзгта ипШаг Гекбга пегаУ1бпо ос1 осћЈопегке,

зрогјазпр ротг зе газтуа па осшози 1екз1а 1 осћЈопеисе. 2а еуепШа1по еПто-

1обко гезепје ћћпо је иуагауапје 1,еутоуо§ Гопегзкоо, рошга га^опеисе: „В

звуковои организации загадки имеетсл непрермвнан градацил, начинал с

отсуствил такои организации (Полна коробка крастхх ложек (угли в

печи)), через ассонанс (Стоит баба в углу, а рот в боку (печ)) к рифме

(Сито вито, решетом покрмто (крнша)), причем степенБ насБпценности

звуковБгми перекличками может 6бпб весБма различнои; при достаточно

ВБ1сокои степени насБпценности и можно говоритБ о фонетическом ро-

гпГе загадки" (1л\лп 1978:302—303). Ј^еут 1978:304 сшкагије 1 розгојапје

осЈпоза зиргогпози 12тес1и зетапибке 1 гопе&ке огеатгоуапоза' 2а§опе(ке.

Рапскп 1,еутоуот ројти гопе1зко§ 1 зетапНско°, ротса зи Шпс1езоУ1 гег-

тш (екз(ига56 \ (екз(: јзггаиуапје је21скЈћ ројауа и то1к1опзис1 с1аје гпасајпе

гегишие зато ако је роуегапо за апаНгот гекз1а 1 коп(екз(а51 .

Рппсјри рагаш§тапспоз11 и окујга го1к1огпо§ 1екз1а, и зшсаји гекопзггш-

запја гекзга гајгопетке тоге зе с1ос1аН гаћтеу га гекопз(ги(запје ргџоШпо% Ае-

по(а(а5*, Ш бУодепје ТекзТа гаЈгопетке па ТекзТ ђег Јепотата. ЗетапТкка уега

52 ЕИ КотЈаб-Магапда 1978:250—251 18(га2ијиа гагНбие уапјап(е 2а§опе(ака пета га сЦј

па1ат.епје 'ргагогте'. >Јјепо роЈтапје 'ћагјспе' гогте пе рос^гагитеуа ћгопо1оЈки ргуоМшол уес

хе осшобј па јестоМаупоЛ 8(гик1иге.

53 ир. Сггуђек 1987:21—22.

54 ^еут 1987:310 гатепи (1епо1а1а па21уа 1 трансформ загаданного обт>екта.

55 V гааи је иобеп ргоМет ројешпабпоб оЉаЈЈуапја га§опе(ке као га§опе(ке 5а котр1екзтт

АепоКИот Ш за једтт с1епо(а1от којј 8е бебтепта. Тако 5и као ргуе пајЈебсе оскеСИуапе га§опе(ке

и којипа је депо(а( се1а рпда (прг. и § 2.3; 2.4.), а као бејтмпи' је<Јпо§ <1епо(а(а с-е1оУ1 којј оћгагији

пеки сећли (прг. § 2.1.).

56 „Чтег дег „Техтг" ејпек Ка(8е15 181 пасћ ОипсЈе« 8е1пе врегјббсћ вргасћПсће Рогт ги

уег$(ећеп, <1.ћ.2.В. 8ре21В8сће Рћопете ип<1 Могрћете, о<1ег ће81ттт(е Егесћетишзеп ^је г.В.

Кеш, АШ(егаПоп и.а.", Оггућек 1987:9.

57 „ХЈп(ег „Коп(ех(" уег5(ећ( Оипдез ше брегЈИзсће 8021а1е $1(иа(10п, ш \^е1сћег ете Ро1к1о-

геешће« (ш ипзегет Ра11 а1бо е1п Зрпсћ\уог( о<1ег еш Ка(5е1) уеглуепс1е( \у1г<1", Оггућек 1987:10.

58 Кааоук Веп-Атоб 1976 1 ТЈећег 1976, ба б1пћгопо§ 8(апоу1§(а, ћауе 5е рпгоаот 'тићЈрПћ

одбоуога' и 2ај>опе(ката, ба јаејот да та коШсо га2Нб1(е о<1@опе(ке је<1пе 2аЈ»опе(ке па ргуј

ро§1е<1 ћИе теЛибоћпо пероуегапе, опе 5Уе 7аје<1по бте 'бетап(1б1а бе(' (е 2а§опе(ке.
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с1епо1а1а 1 гатепе с1епо1а1а је ш1оупа 1 тога зе ЈбЦагЈуаН и бУакот ројеш-

паспот бШбаји. КпЧепјит рпраЈапја тоаеш 1ек51а рптагап је и остоки па

кпЧепјит скпоШа, коЈ1 бћш бато као коп1го1ог.

1Ј рокибаји гекоп51гиксџе 1екз1а 2а§опе1ке 1та ве и У1с1и пјепо 5акга1по

рогект: „...исходнбш локус загадки представллет собого некии текст,

понимаемБш как целое, что структура зтого текста определиетсн пов-

торением вопросо-ответнБ1х актов, т.е. сериеи загадок-отгадок,

свлзБ1вак)вдих „подлзБжовуга" денотатнук) сферу с „надЂНЗБЖовои"

сферои вб1Соких смбгслов и ценностеи, что наконец, отделвнан загадка

не более чем отпавшии от сакралБного целого тела его профанизиро-

ваннБШ член (...) Зтот контекст обЂлснлет актуалБностБ самого

понлтил „загадочного" прототекста и важноств задачи рсконструкции

его, в идеалБном случае доводимои до лзикового уровнл (нужно за-

метитБ, что применителБно к зтои проблеме целесообразно различение

двух хзнков — лзБжа-обЂекта в его конкретнои форме (чисто лингви-

стическии аспект реконструкции) как злемента определснного класса

текстов; лингвистическал реконструкцил составллет более сложнуго

задачу, но и в зтои области возможнб1 доволбно надежнБ1е рекон-

струкции на разнБ1Х нзбжовби уровних)" пауосН Торогоу 1993:202.

8гр8коћгуа(8ке 2а§опе1ке апаНгиапе би и ћа1капбкот 1 ор5Чеб1оуепбкот

копгекбги. Ва1капбке уапјате 2а§опе1ака ирогестје басгшк 1953, аП ба с1епо-

1а1от као обпоутт кгкепјитот га апаНги. N8 ргтари ирогешуапја б1оуеп-

бкШ уапјапа1а га§опе1ака габпоуат би гаскт Уо1оске (1982, 1983, 1986,

1987, 1991 1 1993), 1 ош сугбхо уегаш га с1епо1аг. 1Ј бУ1т сгабааабшЧт Ип-

§У1б1Јс1ат 1б1га21Уапј1та га§опе1ака рагпја је рок1апјапа и§1аупот бетапНбкој

51гат, 1ако 1,еуга 1978:284 ргесНаге 12гас1и 8етапНско§ гестка 2а§опе1ака, а

Уо1оска 1983 1 1986а с!аје пасП 1акуо§ гесшка па та1епја1и ои^агбкШ га§о-

пехака. ТЈкаггуапје бгашпа 1993:6759 па ро1гећи јггаае гестка тоиЧга 12 ћа-

бпи, ик1ара бе и раге1шо1обке ро1геће, ргуо га окир1јапјет и гестк тоиЧга 1

Гоптпа 12 га§опе1ака (па б1оуепбкот, а гаит \ па а1о{>1о1бко-51оуепбкот р1а-

пи) 1 с1а1је га ођјесНпјауапјет (акујћ бе§тегшић гегићага и гебтк Гогти1а

таНћ ГоТогшћ Гоггш.

1.6. Ма1е Го1к1оте Гогте: тоциспобН с1обас1абпје еНто1обке ргакбе60

1.6.1. Робгирак коЈ1 рптепјије бкок 1932:13—18 гебауајиа ешпогаздји с1и-

ћгоуаско§ Го1к1огпо§ ргоћкта: 1.его, јо§ иуек је ак1ие1ап: бкок ирисије па

59 „Должен 6бгтб посгавлен вопрос о ВБГчленении из всего корпуса восточнославлнских

заговоров тех функционалБНБГх групп, в которБГХ наиболее отчетливо сохранЈПОтсн архе-

типические чертБ1, и о создании на их основе „словар^" заговорнБгх мотивов с лрко

вБграженнои ритуалБно-мифологическои окраскои, что даст возможностб не толбко

максималБНО приблизитсл к исходному „прототексту", но и проследптБ наиболее

употребителБНБге способБ! его перевода в конкреттше текстБГ" (бгпсИп 1993:67).

60 По заЈа ргесИа^апа е(Јто1о5ка геЈепја ројеснтп 1ек5ета 17 таНп Гопгп 5гр5коћгуа(5кој>

ГоШога пауедепа 51) и гади иг оЈ^оуагајисе 1ек5ете.
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'сЈићтбки' еНто1о0;ц'и 1екб1а (и оуош бшбаји кпјЈгеупоо;, ра је и-аеапје

о1ак§апо) ргета којој је 1его гатепа га ргуоћтк)«, КирШопа. 2аит бе оо-

уос!е и уеги ођНс1 1*епјап (и рптеги ^его Т^епјапе, \еШа ооге па$), \ Оо1еНја

(РоГеНји г 1^Нјапа га Нјет игећ гакНпјаИ), као 1 геггеп Ноја, 1,его, Оо1еНје,

га којј 8 ргауот ирогогауа па осћЈОУагајисе б1оуепзке ге&епе. Иа бНбап пабт,

§о1оуо 1б1оугетепо, оуи 1екбети (1 §гири 1екбета које б1оје и ђИбкој уегГ)

рокибао је еНпкЛобЧа аа обУеШ \ Уајап 193261.

ЕЈШбЈ рабб1т роппа тоае1 га§опе1ке као рптато, а аспосаг као бекип-

аато ро1а21б1е и еНпкЛобТсој апаН21, 1ако и ЕЈТбЈ б.у. $ег и апаН21 1екбете

зегетег бкок и2§геапо пароттје „осЈ<Јопе1ауа бе 1: табка 1 ппб, те11а Ш

ргб*еп".

ЕЈЛН8Ј је табе уеота ођагпу када је и р11апји 1екб1ка 12 ГоМога, робеђпо

би геисе еНто1обке паротепе о 1екбкп га»,опе1ака. 2арагапја бе пајбебсе ос1-

побе па гуогђи, 1ако б.уу. 1гси1јак, -и1ј, бкок пароттје аа је 1екбета (гсигјак,

гађекгепа бато и гадопеГката, гуогепа ргета упзи1јак. МестНт, б.у. гШШп,

бкок ђе1е21 2а§опе(ки: ЗјеаЧ ТШо па %гапсШ и амепој каоапШ, као егЈто-

1о{Ши га ТШо рге1роб1а\'1ја (ШШп 'кист сЈић' (ро бкоки, табе, „тогаа аа1-

та1о-готапбкое рогек1а"), аН ђех иуЈсЈа и аги§е уапјап1е оуе 2а§опе1ке.

РоИсЈота кпттиа којот бе биђјека! иђшиа па оагесЈепот 1окиби 1 и оагеСепој

оаес1, биоко је габгирНепа и б1оуепбкот &1к1ога, 1ако и га§опсисата:

бјесИ Виго па §гапб1С1 и сгуепој кађаша Уикоујс 1890:72

Сисиг јабе па угашсј и сегНепој кађашсг Ог&с б.а.:5

бјеШ оака па »ДаУ1С1 и гекпој кађатс1 Регптс 1896:252

ТЈ ребпи 'иобг Воиса':

ВоИс бјеШ и \хл\к\, и сгуепој кађагиа Реи-ашмс 1867:43

1Ј ђабпи 'оа уце':

Јабе НгШо5 па угапбши,

и ге1епи кађапб1си. К.ааепкоУ1с 1982:236

Као нпсцаћи бе§теШ и гибкој га§опес1°2 га 'пеђо, гуегае 1 тебес' (бат

тоае1 оуе шзке га<Јопеисе бебсе бе јау1ја ђег оуо§ бе{ппеп1а):

Ходит Хам по лавке в хамовои рубашке МкгоГапоуа 1968:20

ТЈ кабирбкој 2а§опес1 8а аепо1а1от 'ујбпја':

У1б1 па У1С1 V бегуопе карИс1 бусћ1а VI: 146

Моге бе ирогесНуаН 1 ба ро1јбкот десцот ребт1сот:

бгеД зтгзг ро баате \у сгеп^опут гирате С1е^Нко\У8к1 1967:86

1.6.2. КотрагаНупи апаНги бУ1ћ габро1о21У1ћ уапјапа1а рптепјије МагкоУ1с

1988 рпНкот рокибаја Штабепја пекјћ Уикоујћ роб1оУ1са63. Мес1и11т, како

61 ТЈр. 1 ЕКН5Ј з.уу. 1его 1 Ао1епја. Кебеп Ноја, 1&го, Оо1епје ирогеСЦуап је 5а геГгешта

12 гатип$ко§ Го1к1ога, V. ЈЛкЈгшс 1990.

62 ТЈр. 1 тоде1 гаеопе1ке орјбап и § 5.2.3.29.

63 Оуакау ро$гарак рпНкот апаНге Го1к1ото§ (ек$(а рптепјији 1 <1п1§1 аи(оп: (ако 1 Ре-

(Г0У1С 1973, тас1а (о пјц(1е е1с$рНсгшо пе 15(1бе, рпИкот рокибаја е«то1о$ке апаПге и па51оуи

(1а(о§ пе\>1ги1ок.
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је 2Л зетапНки Уикоуоц ретз ро1гећпо 12јеапабауапје гатепе аепоШа ре-

зНз/резШ за аепогагот 'к1ато и туопи', 1811 розгирак тје рптепјеп па га§о-

пегки. Тако Магкоујс 1988:228 гакНибије аа је гпабепје Уикоуо§ резИз (12

розкмсе: 1 јеДет \ ргјет, а ревШ тг је па ити) 'сгкуепо гуопо које о§1а8ије

пебуе оре1о'. 2а еуепгиа1по еНто1об"ко гебепје тога зе нпаи' и уШи 1 котеп1аг

иг роб1оуЈси: Ие та резш, $Ш је зезгга, пауеаеп и базор1би АптгорорћугеЈа

V, 1908:168: „РезШ оаег ре$Из ет оћбо1е!еб, пиг 1т 5рпсћ\уогг ипа Ка1зе1

посћ егсћаћепез \УоП гиг 2итр1", (ир. јоб \: 1_ебкоуас 1949). 1Ј тги раге-

тета и уапјагиата тоае1а гадопегке ба аепо1а1от 'гуопо 1 к1а1по' (за

бггикгигот Чгпеуегепо^ обекгуапја', јег бе јауИаји 1 аги{»1 аепогаН: Чибак 1

бгира'; бигига; корбе; пипаизе; уеп§е; угага; к1јиб 1 ћгауа; ћипаг 1 кога; пШ;

ћгабпо; ргаугјепје таз1а), резИз \ резш зи ћаракз1:

КНтеп у\$1

^уакоујс 1877:58

Випс-Јоуапоујс 1887:4

КагасШс 1935 з.у. Штеп

бгескоук 1894:9

8Ш.М. 1900:14

Оћгаахмс 1896:30

Иоуакоук 1877:216

Вибеис 1914:5

1,ор1б1с 1897:71

№уакоУ1с 1877:207

СгћЈс б.а.:5

Ророуш 1897:3

Визеис 1901:3

Оеће1јкоу1с 1897:1

Оћгаачмс 1896:30

Шс 1846:228

Уикоук 1890:63

КагасШс 1897:361

Уогкаргс 1902:7

1уат!еУ1с 1905:220

Оћгасктс 1900ћ:413

КагаагЈс 1935 з.у. 1аига

УикоУ1с 1890:63

64 Оуо је јешпа уапјаша која $е гуикоупо 51а2е 5а Штеп \ резШ \ пе башИ пЛ вгчри;

гарј.чапа је и ГЗопјет Видабкот.

65 ТЈ таке(1оп5кот је/лки ро5Уеск>сепо је пинде и глабепји 'иеуојка', Кааоуапоујс 1924:523.

1Ј пекоПко орвсетћ 5ф5коћп/а(5к1ћ уапјапа(а оуој» то<1е1а 2ај>опе(ке, 15(е 5(гикшге 1 15Пћ |»1а-

§о1а (уШ : гја), гатепе оепоШа 5и атгоротопгп аре1а(т о!ас : тајка (Шгтс 1900:4), осто5по

1а1ко : тагег (Кјггис 1900:4), кПбпо је ј и ћи^агхкот ГоШоги: баба : длдо (Згојкоуа 1970:504).

резпз гја,

кИтеп резШ угаеГја.

ре1е§ : куезЧа64

кћтеп репаа

кНпае Репае

кНпае ртае65

кНпаег уагаа

кНпаа66 репаа

кНпаа ртаа

кНпаа ретаа

кНпао репао

к1етеп репаа

к1еп аа к1еп аа

кИпаа кНпаа

кНпае кНпае

кИпаег кНпаег

К1етћег К1етћег

репаеГ67 репаа

репао рспаа

репаа репаа

реп§а реп§а

репјеа репј§а

репао репдо

репга : репга

66 1п(еге$ап(пи еклепгуи оуе рагетете V. и § 5.2.3.32.

67 Уега 5а петабкип Реп4е1 'к1ато' је $екш<1ата.
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ртс1а : рт<1а

рт<1е : ртс1е

р1епс1а : р1еп<1а

У1сак : ујска

>ЈоуакоУ1с 1877:216

№уакоУ1с 1877:216

Оћгасктс 1895:9

КагасШс 1897:337

Рп оћНкоуапји оуШ рагетета тоге зе ротШјаН па екбргебгуш -пД- екб-

1епгог коЈ1 бе копбН и 1гапбГогтасшпот оћНкоуапји рагетете, како је 1о

робУедосепо и гибкот ГоШоги68. Оуакау б!ау то§ао гл с!а ротодпе 1 код

1га§апја га ргуоћтпт с!епо1а1от, па озпоуи и уапјатата обиуапо§ ргуо§

б1о§а: Ие- : ре-\ кН- : ре- ; куе : ре-; Ш- : р1-69. Ба је оуо ћш обекпгаш

ри! га ос1§опе1апје, бУесшсе его!бке абосгјасце које оуа 2а§опе1ка јгаггуа. Екб-

ргебгуш §1а§оН 12 оуо§ тос!е1а 2ајшпе1ке пауеЛеш би и § 3.2.8.

1.7. МешсшшЈша гас1а па еито1о§у1 1ек8ета 12 бгрбкоћгуа1бко§ &>1к1ога

1.7.1. 8а бШшпабЧа еитошбке зугз1зћос1по8и' ро81о зе ос! ројесНпабпе згр-

зкоћгуа1зке 1екбете ка з1гик1ип тос!е1а 1екб1а коЈ1 басћЛ 1б1и 1екбети Ш екб-

1егшји,70 гаит је б1есН1о па тоје21скот р1апи 1гоб1гико ирогесНуапје: па шуои

1екбета, екз1еп2уа 1 т1е§га1по§ 1екб1а (ба Ш ћег ос!§оуагајисе 1екбете/екб-

1егшје) остобпо бе§тепа!а 1екб1а. 1појег1бк1 р1ап 1есе и ауа §1аупа ргауса:

котрагаНупот б1оуепбкот (јигпобШУепбкот 1 ргаб1оуепбкот) 1 ћа1кашкот,

опоНко коИко 1о догуо1јауаји уес оћгао*еш когриз1 2а§опе1ака оаЧЈОУагајисШ

јег1ка. Роугетепо је икаггуапо 1 па 8т еугорбк! окуц\

1.7.2. КпЧепјит еНто1обке зугазћосшозН 1екбете ћНа је пјепа јесНтбпоз!,

остобпо кпЧепјит оскибгуа и бтћгопот 1екб1бкот ШуеШага бгрбкоћгуа1бко§

јег1ка 1 пјепа габгиргјепоб! бато и окуии таНћ 1о1к1огшћ Гоггш, рге буе§а и

аебует Го1к1оги 1 2а§опе1ката (гегића! оуакуе екбсегсие ргтсћш 12§1ес1а као

гћи ћаракба)71. Тако зи зе и екзсегрћапот когриби паз1е 1 пеке ге<1е иро-

68 „Вернувшисђ (...) к анализу полобшлх заклинании Лкобсон отмечал наличие в

зтих текстах, как и в образцах глоссолалии на других азмках, сочетанин нд

(допускакнцего фонетическое истолкование как преназализованнми смбгчнбш) — калан-

ди, инди в примере у Блока, ср. рглндо у Хлебникова" (1уапоу 1986а:70).

69 ТЈр. § 5.2.5.2.1.

70 ТЈ штје угете 8е 1 и Нп§уЈ5Пскт1 гаЈоушш па 5гр5коћгуа(5кот јегИси иобауа гпабај

таИћ Го1к1отт Гопш: (ако Ка&с 1973:127 гарага с1а 5е и роз1оУ1сата се5(о сиуаји агћајгпи па

тогГо1о5кот Ш 1ек51бкот р1апи. I с!а1је — икоПко 5е (окот угетепа гпасепје гесј јгтет Ш

5е геб \г%Љ\ \г иро(геђе, \\\ се 5е перогпаЈа (Ш тапје рогпа(а) гес гатепШ рогпа(от Ш се

ро$1оУ1са рге5(а(1 аа 5е иро(геђ1јауа. Рптато5( 5(гик(иге пас! 1ек5Јск1т 5а51ауот ргШкот Јапгапја

тос!е1а и Го1к1оги пе иосауа 5е иуек, од оуо§ ргауИа то(»и 5е и пекјт 51и2ајеуипа \тхахх\

ро51оУ1се, како 5 ргауот гегопије Ка$1С 1973:134.

КагтЈЛјајиа о то^исЈт ри(е\ата §епеге пагосће ревте {ЈмЛо : \Ипј\ оо^), Јоујс 1974:148—

149, га1аге 5е га тићЈшвсЈрНпатЈ рп5(ир (иЈгигЈуапјет Нп§У15(а, е№о1о§а, пи(о1о§а 1 50с1о1о§а).

Тако је 1 гпабај 1ш@у15(1бке апаПге га оћјаЈпјепје §епеге 1 ђаг ге1аиупе ћгопо1о§1је па5(апка

пагосте роегџе — уеН1а, гакЏибије Јоујс 1974:142.

71 ЕкзсегрсЈја је угзепа ро иођјсајепој те(ос1о1о§јЈ1 га еПто1о5ка 15(га21Уапја 1 ођићуа(Иа је

5Уи гавро1оЈ1Уи оћјауПепи е(по§гаГ$ки 1 1ек51ко§гаГ5ки §гас1и, е(по§гаГ5ки §гасЈи Агћјуа 8АКТЈ 1

<1опек1е §га<)и га К5АК1Ј. 2а ђјђНортпји 8гр5коћгуа(5кШ га§опе(ака ир. Реисоујс 1 МПиНпоујс

1936 1 Кекег 1973.
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ггећИауапе <Нја1ека18ке 1екбете, геш уагуапггш, робеђпо гшчпгпи. 1,екбете би

екзсегрјгапе и буот т4е§га1пот коШекбги, Ио кга1ка Гогта 1екз1а ск>2Уо1јауа.

81е<1е<Н когак ђПо је {»гарјзапје 1екз1оуа ро зггикшгшт ођекгјипа, 1ако зи

скШпет прг. тоаеН га^опеШка и којјта сЈепоШ 1та бекипаати и1о§и, а рп-

рас1поб1 тоае1и рптагпи. 1бН тоаеИ би аа1је иобауат и агаојт з1оуепзк1т

јегкЈта, ра 1ако ирогеает бте рокгШе га гекопз1гиксуи орз1еб1оуепзко§ /

ргаб1оуепбко§ 1екз1а. Кек1 бфбкоћгуа1бк1 тоаеН ппаји рага1е1а па ђа1капбкот

р1апи 1 ргагаји Обпоуи га ааНа 1б1га21Уапја о тодисет гајесћпбкот јгуопи-

ки72. бгрбкоћгуа1бкЈ 1екб1оУ1 1 бе<Јтегш гекбсоуа аа1је би ирогесНуаш 1а1ега1по

ба ага§1т кгаиат Гогтата, а гапт 1 ба ага§1т гапгоујта 1о1к1ога.

Ротост кофиб сш 1епшпо1о§па бфбкоћп/а1бкШ сЈебгјШ 1§ага, екбсефНапа

12 еШоЈЈгаГбкШ 12Уога. Оуако гатШјеш кофиз1 1рак тзи 13Сфш: ођјпта аг-

ћгузка §га<1а оз(а1а је зНсајет окоШобН перпбШраспа. Ргуоћкпо гатШјепа

апаНга се1окирпо§ б1оуепбко§ та1епја1а, бак 1 бато га ројешпе тоае1е, ро-

кага1а зе пеобГУагНшип гђо§ пеаозШка, па ЈбН пабт рпкирНепе 1 б1б1етаН-

гоуапе, аги§е б1оуепбке §гаае73. Тга§апје га јгуогпот еНто1о1>нот ројешпе

1екбете шје бте1о аа 12§иђ1 12 ујаа тоае1 1екб1а 1 тезго 1екбете и батот

тоае1и. 8уе уапјаШе оапозпо екзгепгпе §гар1запе би и сеИпе 1 рогеаапе ро

еНто1обкЈт кгпепјштта. 1Ј окујга рагашдте аауапе би 1 еНто1о§к1 ргогтае

1екбете, остозпо 1екбете ђег ггапзгогтасгје Ш екз1егшје, као 1 1екбете које

бе ос1§1еапо пе иккраји и рага<Н§ти, аН Ш као 1акуе бааг21 осћј»оуагајиса

уагнагиа 1екз1а.

Ко<1 га^опесака ба котрккбтт сктоШот, ка<1а бато §гар1бапје зуШ уа-

пјапа1а шје ћНо аоуоЦпо га ге1еуапте еНто1обке гакИибке, аа1 је 1ађе1агш

рпкаг и коте бе У1сИ 1 шиигазпја тесшзођпа гаУ1зпоз1 зуШ гатепа котркк-

бпо§ аепоШа. Робеђап ргођкт ргеаб1ау1ја1е би 1о1к1огпе Гогтик, које бе ја-

уЏаји и гагНбШт тоаеНта га§опе1ака 1 ш-иЈЈдт 1о1к1огтт Гогтата, а тоди

1 аа бе батогергодикији 1 бте 1ако зуојеугзпе гткготоаек 1екб1а.

1.7.3. 2а 11иб1гасџи уагпобН тез1а и б1гак1ип 1екб1а робћтсе ор§1еб1оуеп-

зка те1а1ога га 'тезес' го%а1 сооап/разИг1*. Тигс12ат сооап уегоуато је

кабтје ипе1 и ји2поб1оуепбк1 гоШогп! та1епја175. Оа Н је бфбкоћгуа1бко 1аз

72 О то(>испо$пта рогеЛепја ђа1кап$кЉ 1 Н(ау$кШ 2а§опе1ака V.: ИеуЈка 1979.

73 Оуакау родићуа(, гекоп$1гиксца рга$1оуеп$кШ 1ек$1оуа, то§ао ћ1 $е о$1уап(1 $ато ргојек-

(1та 1ако атокЈогпШ гагтега као $Чо је ОрЈ1е$1оуеп$к1 <Јца1ека1$к1 аг1а$. Тако ћј 1$сгрпа Нп8У1-

$ибка оћгада пекШ од то<1е1а 1та1а оћјт је<1по8 [ота, како (о рокагије прг. §гас!а и § 2.1.

74 КЈА2Ч $.у. 1.гој>а1 <1еГ1Ш$е 'Мје$ебеуе $и Је(лт(1, ргуа 1 ро$1е<1пја го^а/е'. Маге(1с

1882:166—167, рогешо је оуи га@опе(ки га $(ШоУ1та 1г пагоЉе ре$те:

0$и $е пећо гуегшила

А гаупо ро1је оусата.

ЈоЈ о оуот тоде1и га§опе1ке и §§ 5.2.3.17. 1 5.2.6.4.

75 1$(а 1ек$ета рокпуа <1епо(а(е 'те$ес 1 $ипсе' и а1ћап$кој га§опес1:

N1 НуаЉ те оЋеп

<1у сооап е гиејпе. Ттаус! 1 Се(а 1981:20

(ТјуаЈи $а оусата диуаји дуа Јоћапа.')
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раз и 181от то<1е1и гасЈопегке ргуођгспо (како ђј бе шојгДо ргегрозхауШ ргета

гизкот пас пастух, Мкгогапоуа 1968:20) Ш је зато бесапје па ргегроб1ау1је-

по ргуођгћго разНг, га засЈа пета скш>1јпо ектепаха га гакгјибгуапје. Роз1оЈ1

уеНк1 ћгој бгрбкоћгуа1бкт уапјапа1а и којхта оуај бе^теп! 1208хаје, ир. прг.

Т>1оуакоУ1с 1877:128—129. Оусе зи табе гескптт орбЧеб1оуепбка гатепа с1е-

погага 'гуегде', као §ш и (ЈехаИпој апаНгЈ оуо§ тос!е1а га§опе1ке гакНибије

Могогоуа 1989.

Ро1је петегепо,

оусе пећгојепе,

тесш пјгта сооап го%опја. >ЈоуакоУ1С 1877:129

го§а1 боћатп >ЈоуакоУ1С 1877:128

боћап Кодибап УикоУ1с 1890:61

боћап го§ибша Иоуакоујс 1877:Х1Х

боћап годаНса дгаЗа га К.5АЖЈ б.у. го^аНса

ТЈ бУ1т пагесћит 8т1а§тата пазхаји рагоштбке и-апбшгтасуе:

0§геп боћап Оћгаскпчс 1895:3

0§гот бођап Ођгасшуш 1895:3

0§гап-сођап76 Уикбап 1893:156

Јог§ап бођап КерогпаН 1 8.а.

бођап и §ог' Ођгасктс 1895:9

и§аг бођап ВПјап 1911:150

и§геј бођашп Уикапоујс 1970:19

ђиз го§аба §га<1а га К.8АЖЈ б.у. го§ас

\Ј пагесћит бт1а§тата 12§иђПа зе бУака уега ба ргуођПпот гатепот

с!епо1а1а, ра бе У1зе пе тоге ^оуопН о еШпо1ој>гј1 па 1екз1бкот туои, уес

бато о еШг1о1о§џ1 па зетшНбкот шуои, па туои гатепе с!епо1а1а. Рге1ро-

бхауЦеш ргуођкт агпђиг го%а1 12§иђш бе 1 па пје^оуо теб1о с1о1аге бекипсЈагт

аглђигг коЈ1 пе сшрппобе ргерогпауапји сЈепо1а1а:

ћагап сођап Ођгасшуш 1895:9

г1а1ап сођап Уогкарш 1902:15

сођап-ђаба Иоуакоуш 1877:128

Магбе бођапбе 1>ЈоуакоУ1С 1877:218

бођап тотбе бхојапоујс 1879:192

1.7.4. ба зтћгопо§ азрекга, 1екбете и ос!§оуагајисет тос1е1и секбга, еН-

то1о§1а гипксшшби као аШепИспе \ ШопАпе 1екбете. АигепНбпе 1екбете би

буе уапјате гагуцепе па осЈ^оуагајисет тебШ и тос!еш и бк1а<1и ба гуогћетт

б1б1етот јег1ка. МесшНт, шћпсше 1екбете пабхаји рагеНто1обкгт рихет, а

I и кабирбкој уапјапп хатепа депоша 'тезес' је а1о{;1о15ка:

Ро1е, па ро1и оусе, а Ирег Јабет гоб! П051. 8усћ(а 5.у. 1а§дс1ка

76 ОуЈе је то§1о <1осЧ <1о па51апјапја па о%гап, о^гапак, као б!о ро1\т<1ије КЈА2ТЈ 5.у. о%гап

и рптеги: I р51 1аји па о%гап тјебеса. ТЈ паге<1пој уапјатј Јог%ап сооап па51опПо 5е па сгао-

^огбко: јогј>ап 'одуагап, 5тео' (ир. К5АМ1Ј 5.У. Јог^ап2).
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га сгје аеГнпбапје $е тоге ргеигеН бћуагапје Мокјепка 1989:171—18577. Мо-

кјепко па тагепјаш габкјћ гга2ео1о§12ата иобауа гп лгбге ггапбгогтасгја78 гга-

гео1обкт котропепага:

1. раготтвки,

2. ћототтзки, 1

3. роНбетапНбки ггапбгогтасгји.

ТЈуагауапје оуако гопгшНбагић сизгшксгја и пабјтта ггапбгоптбапја тоге

зе рокагаН р1о<1по га копкгети еНто1обки апаИги. Рптеп ћЉпашћ 1екбета

пазгаИћ раготтбкот ггапбгогтасгјот би, прг. §оге пауес1ет: Јог%ап (боћап),

и%аг (соћап) Иа. АигепНспе 1екбете и тоаеш би (соћап) го§опја, го§а1 (соћа-

пт), (соћап) Ко^изап \\А.

ба ага§е бггапе, аигетјбпе 1 ћЉпапе 1екбете, ге1еуапте га еНто1обки апа-

Нги, гтаји као рапоап р$еиЛо1екзете, паб1а1е ро§гебтт гарјбјуапјет Ш бгат-

рагбИт §гебката. Оуакуе 1екбете зе 1ако огкпуаји и гагугјешт тоаеНта

1екб1а.

1.7.5.1. Роигаапоб! ројесНтћ гћикј гадопегака79 \ §гебке и гар1би 1ако бе

иосауаји гагугјапјет уапјапага оа§оуагајисе 1екбете и тоае1и, опе зи оћауе-

2П0 ћаракб1, обнп ако гар1б тје ргеигех 12 ага§о§ јгуога. Тако прг. КагасШс

1935 б.у. с1%и1ј1п (ћег осгзопегке) ће1е21:

С1|ш1ји1 сгт,

сгуга уос!и уисе,

кекеЦепе агиге,

като тоје иге.

МесшНт, бУе ага^е уапјапге оуе гадопегке па оуош тебш ппаји §1а§о1:

СЈјшгјт ст

С1§а уосш уисе 'Дегат' Моуакоујс 1877:48

С1киНс1 сгсе,

а сЉго уоаи бјра 'кгтаса 1 ргабсГ НоуакоУ1С 1877:105

С1диНпе сгсе,

С1лта уоаи уисе 'ћег оа§опе1ке' К.8АМТЈ б.у. кекеГЏп

Моге бе ргегрозгауШ аа је и ркапји ро§ге§по ргосПапо стНспо цичи као

цим. 8т1а§та С1§и1јт сШ је 1 тасе 1о1к1ота гогти1а и га§опе1ката, ир.

прг.:

сг^иИп сШ 'тНп' Моуакоуш 1877:133

сгкиИп сШ 'тИп' Иоуакоуш 1877:133

77 ТЈр. Мокјепкоу те1одо1обк1 ртпго: „ввмвление подобнБ1х трансформации необходи-

мо проводитв методом моделировании, на фоне всех фразеологизмов одного структур-

но-семантического рлда" (МоИепко 1989:173).

78 Тегтт Ггапз/огтасуа и гпабепји којј ти <1аје Мокјепко. копЈсеп је 8ато 1/и/ешо 1 1о

иуек иг куаНПка11У, пајсебсе као раготтзка 1гапз/огтас1ја. 1пасе 1еппт (гапз/огтасуа и оуот

гади огпабауа геј>и1апш рготепи рге1ро51ау1јепе ргуоМте 1ек5ете и рагетети и окујги иа1о§

тос1е1а 1еккга.

79 Ти рге 5уе§а 1геоа ипа11 и У1сш гћотјк Уикоујс 1890, аН 1 МИеибшсеуе шкорјбпе гшгке.
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1.7.5.2. \г ирогесЈегпћ уапјапа1а тос1е1а га§опе1ке за с!епо1а1от 'р1атеп 1

ко1ао'80 б1ес1е осћЈОУагајисе раге11то1обке герегкизуе:

Р1а\опј1са тгкопјгси Нге. Моуакоуш 1877:169

б&штихтс 8.а.:3

Ушкмс 1890:63

>ЈоуакоУ1С 1877:169

Реихмс 1867:251

МоуакоУ1с 1877:169

2оуко 1930:153

ИоуакоУ1с 1877:169

Уикоујс 1890:42

РауЈсеУ1с 1937:39

Оћгаскмс 1895:7

Уикоујс 1890:70

Оћгасктс 1900:10

ВПјап 1911:150

Рагетета ГикопЏса (ипе1а 1 и КбАгЧТЈ), уегоуато је ро§ге§по ргосћапо

тгкопјгса, ргуоћгшо парјбапо сшИсот, р1башт б1оуииа, 1тајис1 и У1с1и б1агоб1

ро1Угс1е.

Рагетета тиДгопЏса, уегоуагпо је з1атрагзка §гезка ос! тиг§опјгса, \тхот

Уикоујс 1890 1 табе је пероигаап.

2оошт јег%опј1са, ћаракб 12 )>ЈоуакоУ1сеуе гћике (12уог Уикоујс 1890

без1о ргеигјта ЈМоуакоуЈсеуе га^опепсе) га 8ас1а пета гезепи епто1о§уи81.

КбАМЈ, за 1бПт УокаНгтот озпоуе, ће1ег1 јоз јег^иза 'угз1а кокозке' 1 је%га

'иие кокобкГ. Тгећа1о ћ1 гга^аН га сгуепот ћојот (Ш стот, ако зи тез(а

и зггикиш 1екб1а еуепша1по реппиишта82).

1.7.6. Орб1а кагак1епбПка »екз1оуа аесуе§ 1*о1к1ога је росИо2по81 гпапит

1екз1бк1т 1гапзГогтасуата, којот рпНкот зе сез1о огћШшје тепја 1 зат

1екз1. >ЈоУ1ска 1991:116 зтаиа с!а је а1о§1споз1 1ока итеиибке пизН јгагуапа

12тепата које зе аезауаји и 1екз1С1, јег тпо§е гес! и резтата с!еса пергауПпо

р1ауопја тгкопја

Р1ауопЈ1са Мгкопјка

р1ауопЈ1са тгкопјјса

р1ауопј1са 1икопјгса

ркуоНса тгкоНса

р1ауо1а §а1еза

јепЈопрса пишЈОПЈка

јег§опјЈса тиАгопЦса

сгуепко §агопја

сгНепко §агопја

Китепко Оа1опја

гитеза §а1еба

гШопја Загопја

80 Ве(а1јтје о оуот тоде1и га§опе(ке V. и: ЗНсЈпис 1994.

81 8серапоу1с 1994:94 гоошт Јогј>опја 'ипе Уо1а' ирогесгије 5а рпаеуот јацгаи 'ћуе1 5а

п<1а5(от рјеј>от' (ЕКН5Ј 5.У. ја&аг рпсЈеу ја^гаИ 8та(га га гигагат). Зјјшгш (игаггш: јацгегаМ,

Ја8г> јацпаз!, Ја%га 'копј', јацаг / ја^агН, остобе 5е па стпи ћоји. 2оопиги 5а уокаПгтот -о-:

јог§а 'ипе Уо1и', јог§ап Чте Уо1и', јог%о\/а Чте кгауГ 1 јогциђа Чте кпм' (5Уе рогугде 12

К8АЈЧТЈ 5.уу.) Ш5и бетапПсЈо ргеагјгат и ро(>1есш ћоје. 8тепа уокаПгта овпоуе: а/е/о тојтса

је ко<1 гигсјгата, ир. јог%о\ап/јаг%о\ап/јег%очап.

82 Оуај осЈпоб биуа 1 а1ђап5ка уапјаШа га деоо1а1е 'р1атеп I ко!ао':

Кидоја 1 пхеше е 1рт кагахћеп е ЛоћЛе. Ттаус1 1 Се(а 1981:148

('Е.итепко угисј Мгкопји ћ1ас1по§ Ше')

2атепа депоииа и штипзкој уапјапи оуе га§опе(ке је рго5(1Ја: пета гоопипа уес 5ато

а(пћи( коЈ1 ЈеПтве ћоји Уо1а:

Ат ип ћои пе%т 51 а1(и1 го?и, се1 гови Нп§е ре се1 пеј»ги. Р1ога 1981:102

(Чтат сгпо§ 1 сгуепое Уо1а, сгуепј Иге сгпо§.')
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гагшпеуаји 1 гарат(е (тко зе прг. гизко она гагите као Пбпо јте Апа М,

ир. Иоујска 1991:117). 2ђо§ з1о2епозН розгирка га гекопбггиксгји 1екз1оуа

с1есгје§ Го1кога, и оуот гасш би ођгаа*епе бато пеке ћггаПсе 1 гагђгајаНсе ба

ргеро2па11јЈУ1т ђгојсатт шгоуипа. 2а рокибај еито1ошбапја 1екб1ке 12 гаг-

ђгајаНса 1ађе1апи рпкаг бе рокагао као пајробоапгЈ1. Ро\гетепо би, бато као

Пибггасца ројеттћ ргођ1ета, пауоает 1 сћиш' 1екб10У1.

1.7.7. Розећап ргођкт и јбггаггуапји стт је оапоб 1ек81ке ГоШога ргета

сНја1ека1бкој ккзјш83. Роигсшпоб! 1о1к1опбпбк1ћ гарјба бгрбкоћгуа1бко§ та1еп-

ја1а уапга ос1 гар1б1Уаба до 2ар1бгуаба, ор§1а је (епсктсгја шуеНбапја шја1е-

ка1бко§ 1екб1а кос! б1апјт гарјбгуаса, 1ек и поууе \тете гар1б1Уаб1 уегпо ге-

ргодикији 1екб1 кој! бији. 1тајиш и У1сш 1а1суо б1апје, бато би јгигето и оуај

гас! ипозепа гарагапја шјаккттбке рпгос1е.

Котап Јакођбоп је (1966:529) икагао па ргођ1ет ћЉпшић 1екб1оуа пабха-

Ић и с!уоје21спој згесНт, розећпо кас1а бе з1оуепб1а јехгк бибгесе ба пез1оуеп-

бкјт. 1б1га21Уапје роНбке етоНшЈУЈбпбке §ко1е (ир. рге бУе§а гас!оуе Ваггтт-

бко§ 1973 1 1990 1 рп1о§е и базорјби ЕгпоНп^киђ/ка а 1лш1та) ргоисауаји

јегјк 1о1к1ога и бУот б1пћгопот окгигепји.

83 РгоМет роигЉпобП ги$ке Го1к1оте 1ек$1бке &гаЛе као јгуога га оЧја1ек(о1о!>ка 151гаг1Уапја

оћгашуао је прг. богоко1е(оу 1974; 1976 1 1982. 1$1га21уапја $и рокага!а да Го1к1огт та1епја1

1гр1 пеки \г$Ш пасМЈја1ека«$ке шуеЈасце.



2. ЕТ1МОШСПА 1.ЕК8ЕМЕ: РАКЕМЕМЕ КАО 2АМЕ1ЧЕ

БЕ1ЧОТАТА V 2АСОЈЧЕТКАМА

№ тагепјаш га§опегака ђег гЈддђтбке бггикгате екб1егшје апаИгкаји 8е

ргуо (екзкт ба теаибођпо гуогђепо роуегашт рагететата (§§ 2.1. 1 2.2.),

а гаит 1екбШУ1 ба гуогђепо пероуегашт рагетата. 1Ј ркапји би га§опе*ке

за котр1екбшт аепота1от, 081т §§ 2.11. 1 2.12. Роб1оЈ1 бтћгопа гипкстпа1па

гаупоргаупоб! уапјапага јеапе ккбетеЛабе 1екзета бУе аок тоае1 гипксјошбе

као 2а§опегка. Оуаћгопо зе буе уапјате ккбете буоае па рго1оНр.

2.1. Орб1еб1оуепбк1 тоае1 га§опе1ке којј орјбије ае1оуе '§1ауе/1е1а'84 и бгр-

бкоћгуа1бкот ГоШоги гта 1п роауапјате, гау1бпо оа аотгшгајисе§ тоае1а

{уогће гатепе аепохага. Ргуа: бат ггапбхопгпбат аепо1а1 као гатепа аепо1а-

1а85 ('поз' .' П050С1СГ); ага§а: тоаеГ за 1гапбГопшбапот гипксуот аепо1а1а86

као гатепот аепоШа ('поз' : зтгкпјасгсђ \ тоае1 ба те1ахогот87 као га-

тепот аепоШа88 ('поб' : зорођ. 1Чауеаепа бГгаНПкасгја, рогеа бгрбкоћгуа!-

бкм, аеНгтспо бе ргаН 1 па ђи§агбк1т рогугоата. 1Ј гуогђј гатепа аепо1а1а

иосепа је пјШоуа теаибођпа гаУ1бпоб1. Тако Уо1оска, 1991:190—193, оуакау

Нр шгапја скпоШа паггуа поттаИшо гаш1го\ат \ 1о ро 1ока1пот кпЧепји-

ти. Уо1оска и буот тагепјаги пе ђе1ег1 рптеге ба ггашГопшбашт аепоШот,

1 ђау1 зе 1бк1јиб1У0 уапјамата ба ггапбГогтЈбапот гипксуот аепо1а1а иосауа-

јшп гагНсгсе /огтап1е 1 рзеиЉ/огтап(е, ра рагасћ§ти ргаУ1 ргета 0У1т Гог-

тапНта, а пе ргета Обшт. АШогка иобауа пес!об1еапоб1 рптепе 1б1о§ Гог-

таШа бак 1 и окугга јеапе уапјаМе (Уо1оска 1991:191). Екбгепггја Гогтата,

гђо§ бУрје ешгш1обке ргоУ1апобН, 0б1а1а је уап пабе^ т1егебОУапја, об1т и

бшсаји ппакић ггапбГогтасла Нра (ајш јегмп (V. § 5.2.5.2).

84 О 81аго511 СекбСоуа 5а 'апа(от5кот потепккгигот' ир. Торогоу 1988а:29. О гекопбГгиксНд

'апа(отбкој> рго(о(екб(а' ир. Торогоу 1993:53—68, оуај аи(ог па та(епја1и ћазпи иобауа дуа

ргауса тгапја <1ек>уа 1е1а, одогдо па У1$е 1 оск>г§о па тге.

85 МШ&№ 1982:62 8та(га с1а 5е и оуот бшбаји гасИ о апајЈгатиагит о(1§опе(ката.

86 Оуакуе поттасуе јауЏаји 8е 1 и ЈОУотот јегЈки, ир. рјеуа1о 'вг1о, и8(а', §пи1а га К8АК1Ј

(Кетепс, 3., К1адапј). ХЈр. 1 и К.ЗА>Ш: %Ше1јак, %Ше1јка 'око'.

87 1Ј 'б1б(от' оћНки јау1ја бе бато оуај то<1е1, ир. прг. такедопбке га§опе(ке које МеИ

Серепкоу: 1894:160 1 1896:229—230.

88 2а§опе(ка оуе б(гик(иге јауЏа бе 1 па пеб1оуепбкип јегјсјта (ир. прг. Оогоуеј 1898:369—

370 1 Ро8( 1984:67, §Је 5и роједјпе гатепе депо(а(а рокг1уепе рагететата).
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2.1.1. Мос1е1 га§опе1ке ба с1егтписгјот, §с1е &е и пајуесет ћгоји б1ибајеуа

(о$1т отћ оће1е2етћ =) росћагитеуа ктса^та рНсг + ггапзГогпизап скпосаг

Ш гипксџа с1епоса1а. Ое1оУ1 §1ауе бе паћгајаји ос1о2с1о па§оге:

№с1оћ рНсе огааЧсе,

ујб' ћгасИса изЊсгсе,

уј§' из1ос1са повосхсе,

У1б" побобјса ^еДосгсе,

У1§' в1ес1об1са сеЊсгсе,

ујЈ' се1осЈса Сојко кгтке чгаса. Иоуакоујс 1877:100—101

'ћгас!а'

ћгасИсп

ћга<1аус1С1

ћгосис1

'иб1а'

ик1апс1С1

иб!Об1С1

810б1С1

из1ауб1С1

21Јеуаћс1

21јеуа1јб1сј

2цеуауб1С1

21ЈаУб1С1

21Јауб1С1

=2цеуа1се

=гитћа1се гуаке

'ПОб'

тгИаубш

тг1јаУ1С1

П080бЈС1

ПОбапб1С1

рауиб1С1

риауб1С1

рићаНс1

риуаНбЈсЧ

=риуаке

=рићаб1

бИпауб1С1

бтгкпјаб1С1

'обР

§1ес1ас1С1

§1ес1апб1с1

§1ес!аус1С1

§1есИс189

Коуакоујс 1877:100—101

Касопс 1894:75

Кас1епкоУ1с 1986:72

НасШ-ШбИс 1925:477

ИоуакоУ1С 1877:100—101

Кас1епкоУ1с 1986:72

Оћгаскмс 1893:7

Моуакоу1с 1877:101

Оћгасктс 1895:9

1МоуакоУ1с 1877:101

Ка1опс 1894:75

ИоуакоуЈс 1877:Х1Х

Оћгаскмс 1895:4

Воузп 1980:125

Иоуакоујс 1877:101

Уикоујс 1890:90

Коуакоујс 1877:100—101

НасШ-ИбНс 1925:477

Коуакоујс 1877:Х1Х

Ророујс 1891:43

Коуакоујс 1877:101

Оћгасктс 1895:9

Оћгасктс 1895:4

браћк 1900:68

Касопс 1894:75

Оћгасктс 1896:7

УикоУ1с 1890:90

Иоуакоук 1877:101

Иоуакоујс 1877:Х1Х

Кас1епкоУ1С 1986:72

89 Оуо је јешпа уапјаШа која јта роб1е поттасјје га 'оИ'

гатепа Јепоша Чгераујсе' Ш 'оћгуе'.

око 10ј>а бидикиг, уегоуато
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§1е<1об1С1

=§1ес1аб1

о§1ес1ауб1С1

рое1е<1аб1С1

=о§1е<1а1се

=<1уа к1ас1епса

'бе1о'

се1об1С1

бе1051С 01к081С

роћапас

гаупо ро1је

гаупа у1ака

ђуе1а у1ака

§о1о ђг<1о

гаупа диђгаука

рогјке

та1епо ро1је

'коза'

аиђгауа

|Шб1а <1иђгауа

ста аиђгауа

ста §ога

битагас

бЈЈко, пшко

гипјауа е1аУ1са

§иб1а Шкапса

§опса

§иб!а Зита

'уабке'

Оојко кгтке угаса

Уј§кј ре&а90 1 гебегка кгтаа биуаји

Регко кгтке гагигђуа

кгтбнп рази

кгтас! рази

бутја бујпји разе

бУтје рази

оусе раби

ћајашп

1Јг оуај гуогђет тоае1 зе ик1ара 1 з1еаеса

ИШкаИ, риИикак^,

%1еАаИ,

Коуакоујс 1877:100—101

8раМс 1900:68

Кахопс 1894:75

ОђгааоУ1с 1896:7

ОђгааоУ1с 1895:4

Воуап 1980:125

Иоуаколас 1877:100—101

КааепкоУ1с 1986:72

Ођгаахмс 1896:7

Ођгаахмс 1895:9

]ЧоуакоУ1с 1877:Х1Х

ИоуакоУ1с 1877:101

РороУ1С 1891:43

Огђ1С б.а.:5

Ођга<1оУ1С 1895:4

Воуап 1980:125

Ка1опс 1894:75

Моуакоујс 1877:Х1Х

МоуакоУ1С 1877:101

ОђгаЉтс 1895:9

Ођгааоујс 1893:7

ИоуакоуЈс 1877:101

РороУ1с 1891:43

СгШс 8.а.:5

Ођгаскшс 1895:4

Воуап 1980:125

>ЈоуакоУ1с 1877:100—101

На<Ш-ИбПс 1925:477

Сгђи; б.а.:5

Ођгаскмс 1896:7

Моуакоу«; 1877:101

Ка1опс 1894:75

УикоУ1с 1890:90

Иоуакоујс 1877:101

Воуап 1980:125

12о1оуапа уапјаШа:

90 ^еб!бигпо Сиапје.

91 Опска1 1955—56:61—62 и рагететата Микагг, рићикаН иосауа аетшиНупе $иПк$е -;'*-

1 -ик-. 2а гагШси од о$(аНћ %\з%р\л пауедешћ и гаоЧг: Спска! 1955—56, оу1 5иПкз1 и рагететата

рокагији Уока1$ки ћагтошји $а о$поуош.



38 ВПјапа бПсшис

У1§е §1ес1е оуе1а у1ака;

чабе у1аке %из(а Аиога\а,

<1е 8е кгЦст 1е§и. Реичтс 1896:278

2.1.2. Родуапјап1а тос1е1а и којој паћгајапје §ео§га1зк1ћ 1егтша 1ебе ос1-

ог§о паск>1е:

СезШ %ога сезШпа,

род сез1апот роЦапа,

рос! ро!јапот %1еАа1о,

рос! §1ес1а1от зтгк1а1о,

ро<1 §тгк1а!от ргоуа1а. №)уакоУ1С 1877:100

Кагћка 12теаи оуе 1 ргетоапе росћ/апјате је ројауа екз1егшје и гатет

с1епо1а1а 'коза': сезШ сезШпа, сезШ сезШ, остозпо 1зи гуогћет то<1е1 ос1 с1ги§1ћ

озпоуа: зита зитага, зит зит зитка, %ога %огапа. бћспо је 1 и ћи§агзк1т

уапјатата: честа, честа горица, ггста ми ггста горица кс!., V. § 2.1.4.

бато 12игето с1епоШ1 'ћгас1а' 1 'уазТсе и козР 12051аји, аћ зе с1ос1а1по и

пекјт уапјап1ата, ако бе 'из1а' гатепјији за %гас1, јаууа 1 гатепа га 'јегјк',

а пе§с1е 1 гатепа га 'ћгкоуе', остозпо 'оћгуе':

'коза'

без1а §ога сез1апа

сезиг §ога без1а1а

безга зита сез1апа

без(а безита

сез(а зигшса

безТш, бебка бшшса

безга, сез(а §опса

с1з(а сЈз(а §опса

сезН §ога сезН

сез!апа

безгауа

безгта

бита

зита зитага

зита зитта

§ит зит зшшса

зигшса

Еога

§ога (Јогапа

§ога {ЈизНса

(Јога §из1а1а

§ога, §ога §огаса

(Јога безиша

(Јога безипа

(Јопса

Коуакоујс 1877:100

Уикаштс 1970:38

К.5АМЈ 8.у. Шјига

бкапс 1939:219

Коуакоуш 1877:99

Ргегааоуш 1895:88

Веће1јкоУ1с 1897:4

Уезе1тоУ1С 1888:104

1лр1б1с 1896:566

Воуап 1980:132

2ипј1с 1897:2

Мгја10У1с 1913:33

МоуакоУ1с 1877:100

Уикоуш 1890:78

МПеизтс з.а.:119

МНеизтс з.а.:119

бкапс 1939:217

Иоуакоук 1877:100

Рау1сеУ1с 1937:40

КагасШс 1897:365

Уикагкмс 1970:38

КоуакоУ1с 1877:100

Мџа1оу1с 1908:3

Мца1оУ1С 1913:34

Уезе1тоУ1С 1888:142
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ста §ога 1ЧоуакоУ1С 1877:99

р1апта КГоуакоУЈС 1877:99—100

'сек>'

ро1јапа >1оуакоУ1с 1877:100

бкоко ро1је МоуакоУ1с 1877:99

гатпо ро1је УезеНпоуш 1888:142

ро1ја Уикаштс 1970:38

роке УебеНпоук; 1888:104

роНса БеђеЏкоуЈс 1897:4

<1оНпа Коуакоук 1877:100

кгабка 2иНса КагасШс 1897:365

ђгебиНак Ророујс 1897:4

1еа*апа Воуап 1980:133

1е<Јепо Моуакоук; 1877:101

1е<1опа Уикапоујс 1970:38

гаушса МПештс б.а.: 119

гаупта 1л)р1бЈс 1896:566

биттпа МНеизшс 8.а.: 119

'осТ

§1ес1а1о КоуакоУ1С 1877:100

11еаа1а Ргегасктс 1895:88

§1е<1апа К.8АМЈ з.у. %1еАапа

§1едауа 2ипЈ1с 1897:2

§1есНпа 1,ор1бк: 1896:566

§1ес1ига Т\[оуакоУ1с 1877:99

§1еа*апа >ЈоуакоУ1с 1877:100

§1есНсН92 №>уакоУ1с 1877:99

§1еа*епо УикоУ1С 1890:47

к1е<Зепо >ЈоуакоУ1с 1877:101

§1о<1апа Коутбкј 1994:413

рое1ес1 1Чоуакоу1С 1877:99—100

о§1ес1а1о >Јоуакоу1с 1877:101

ое1ес1а1а Уикоук 1890:63

У1с1а1о ТМоуакоук 1877:100

У1с1е1о бкапс 1939:217

с!уа У1га Иоуакоујс 1877:99

с1уа ујгка Оеђе1јкоУ1с 1897:4

с-уа уге1а Реггоугс 1896:252

с1уа Иадепса ђ1бгга Роро\ас 1897:4

с!уа к1асћ>пса93 Уекешктс 1888:142

92 ХЈр. ргешосши уапјапги тоае1а гај>опе(ке.

93 Макесктзке ро(угое \г бгрбкт рјбатћ јгуога, и отот гади гти иуек робећпо јгсгуајапе,

уес $и (Ја(е ха 5гр5коћгуа(5ке. Макеоопбке роптде \г ћиеаг5ко§ јгуога 3(ојкоуа 1970 да(е 5и иг

ћиј>аг5ке рог\тде.
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ауа к1ааепс1

ресте

'оћгуе' Ш 'ггерауке'

рос1 д\а ука огкобје94

ауе рцеујсе

ауа 8гроЈ1

ауа ргигка

'поб'

стгк

бтгк

зтгка

§тгк1а1о

§тгка1о

тгка1о

§тгке1а1о

зтгбко

81рПо

бирИо

8оро1

5оро1

зоро1а

борог

§оро1а

$аро1а

горо!

1ороб

бераН

бебта1о

8У1га1а

ЛкЦауа

гка1о

сирпја

тобНпа

ћа1јига

ауе та1е гирке

аеНја

бЈУОГ

кНбига

'ћгкоуГ

гтса1о

роуебто

Уебешктс 1888:104

УХ.Ј. 1899:88

Коуакоујс 1877:99

УебеНштс 1888:142

УебеНшмс 1888:104

ОећеНкоуЈс 1897:4

Уикоујс 1890:63

Иоуакоујс 1877:101

Оеђе1јкоУ1С 1897:2

>ЈоуакоУ1с 1877:100

бкапс 1939:217

Коуакоујс 1877:100

МПеизшс 8.а.: 119

УебеНшмс 1888:104

Иоуакоујс 1877:99

ОећеНкоугс 1897:4

ВибеНс 1914:4

1ЧоуакоУ1с 1877:100

ИоуакоУ1С 1877:100

Воуап 1980:133

>ЈоуакоУ1С 1877:99—100

Мца10У1с 1922:40

Воуап 1980:133

Уикапоујс 1970:38

Воуап 1980:132

КагасШс 1897:365

РгегааоУ1с 1895:88

Уикаштс 1970:38

УезеШнтс 1888:142

>ЈоуакоУ1с 1877:100

МИеизшс б.а. 119

Р5АЖЈ б.у. Шјига

Ш\вко\\с 1877:99

МцаКтс 1913:33

Ророујс 1897:4

У.1Л. 1899:88

Иоуакоук 1877:100

МцаКтс 1913:33

94 Кејабпо кој! је (1епош и ркапји.
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'и8*а'

ргоуа1а

ргоуа1о

ргоуаИја

га2Уа1а

јатНо

јетПо

8еса1о

геуа1о

реуа1а

гђогЛо

гира

1атја95

ОобШг §гас1

козШг ј*гаа

Кеб1еп §гаа

коз1ап §га<1

Сап^гаа

ОбЈек §га(1

§гас1

уто§гас196

оааја

'је21к'

ђа4г§а1о

гтса1о

§1асН1о97

§оуоп1о

§оброааг

гиштсаг

киз-тебо бе уаИа

дибЧег98

'гиђГ

8Г0ћ01

'ђгааа'

сикагка

бикага99

сир1са

ђгааа

коко1

Коуакоуш. 1877:100

КагасШс 1897:365

РаУ1сеу1с 1937:40

бкапс 1939:217

Коуакоујс 1877:99

ОеђеЏкоуЈс 1897:4

бкапс 1939:219

УезеНпоугс 1888:142

Воуап 1980:132

Уикагкмс 1970:38

Ророу1с 1897:4

УебеИпоуЈс 1888:104

МоуакоУ1С 1877:99

Мца1оУ1С 1908:3

ИоуакоуЈс 1877:100

К8АКТЈ 8.у. Шјига

Ш\ако\\с 1877:100

УикоУ1с 1890:69

Коуакоу1с 1877:101

Иоуакоујс 1877:101

Уикапоу1с 1970:38

бкапс 1939:217

бкапс 1939:219

№уакоУ1с 1877:99

Уикоујс 1890:63

Иоуакоујс 1877:100

№)уакоУ1с 1877:101

РороУ1С 1897:4

УебеНпоуЈс 1888:104

Коушбк1 1994:413

УезеНпоуш 1888:142

бгескоујс 1894:1

1.ор1с1с 1896:566

Воуап 1980:132

Уикапоујс 1970:38

95 2ар15Јуаб ће1еК А& је 1атја „аЈдаја".

96 Оуај $е{>теп1 1аспо ј>1а51: 1/ \то%уаАи Лисап, и Аисапи гиШтбаг.

97 Оуако 1 и: БеБеЏкошс 1897:4, теоЧШт Воуап 1980 бпа: ^ШаЊ.

98 2ар!5Јуас \>с\кт\ Ја је аепоШ 'еиЗа'.

99 УапјаМа ипа 1 паЛауак: ро бикап 1га\јса.
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2.1.3. Кађгајапје бУЈћ с!е1оуа Нисккој; 1е1а ге<1е бе бгесе и 8грбкоћгуа1бк1т

га§опе1ката. 1Ј кајкаузкој уапјапН, (1епо1а1 је орјбап као 'уибт Соуек, дпрск

80 рпре(е, уи§1 зо ргоб1е':

Е)уа 81ор1, па зтр1 је рагта,

па рагте зепјак, па зепјаки је гскпес,

па гдепси зепокоба, па бепокозе зо коћПе 1 гагеМси,

кођПе 80 ргоз1е,

а 2(1гео1б1 бо рпреН. Ко1агзк1 1918:47

Осћшбпо, и б1ауопбкој уапјапи:

Буа бгирса,

па бгирата тНп,

па тНпи бјепокоза,

а ро пјој Мгеђас! рабе. МПеизшс б.а.:19

Оуакуа бггакгига кагакгепзНспа је га ро1јбке газопеисе:

б1оја, \У1(1иу,

а па \У1(1иасћ \уог,

а па \*ч)Г2е тиуп,

а па тиуте 1аб,

а \у гут 1еб1е

и0\усаг2 ио\\аеск1 раз1е. 0иб1а\У1С2 1893:208

б1оја\уа, з1оја\уа,

па б1оја\^е кггука\уа;

па кг2ука\У1е ћеђеп,

па ђеђше кггак,

а и кггаки о\У1есгк1. \У1ег2сћо\Убк1 1890:(246)

1Ј роНзкот н>1к1ога рагетета х1оја\\:а рокпуа гагНсИе скпогаге (Ваггтт-

бк1 1973:240-241: 'ко1оуга1; ргезНса; асгуепГ 1 аг.), аћ је бггикгага 1екб1а га-

§опе1ке перготепјепа.

М1Гго!апоуа 1963:173 пауосН рптсг оуо§ тогјек га§опеисе и 31агогабкот

гикорјби ба с1епо1агот 'соуек, иб1а, ос1 1 оћгуе':

Стоит гора на двух холмех, средБ1 горв1 кладезв глубок, на верху

горв1 лежат два камени самоцветнвте, а над ними два лкггмс Л1>ва.

N8 озпоуи оуе рогугае аигогка гак1јисије с!а је рогек1о оуе га^опегке ги-

корјзпо. Ро1к1огпа гизка уапјапга 1ша, прг.: Стонт два пнл, на пнлх бочка

(МптоГапоуа 1968:54).

№гапје с1е1оуа 1е1а ос! по§и па у1зе ирјспо је 1 га пез1оуепзке уапјаШе

оуе га§опе1ке, прг. гатипбка:

Ат скм ^агибј,

ре Јагаб1 ат ип ђи1о1 МШоуеапи 1989:414

('1тат сгуа коса, па косе\'јта ђигепсе')

1.е1опбка роГугаа:
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01\уј 81ак1еј118,

12 гиб сИ\У1еји 81ак1еј52и ђиаеша

('Буа ри1а, па 1а сђ/а ри1а ђигепсе')

Шаштзка 1892:(212)

2.1.4. I и ђи§аг8кип ј и такесктбкт уапјатата пађгајапје с1ек>уа ^ауе

1ебе и ођа ргауса, аН зе оуа с!уа тос1е1а тесшбођпо 1екб1бк1 пе шТегепс1гаји

1ако обЧго као бгрбкоћгуа1з1а:

1. пађгајапје оскждо па с!о1е:

'коба'

честа, честа горица

честа гора

гвста ми п>ста горица

гвста ми гвста горичка

гаста горица

чЂСта ми чЂСта кориика

гаста ми гаста кориика

ГЂСта, гвста кориика

кориика

горица

гора

бахчиика

цуцка

орман

копија / корија

'бе1о'

полица

поллнка

полце

равно поле

рамно поле

равнише

рамница

ридо

плоча

'ођгуе' Ш '1гераУ1се'

гаитана

гаитанки

гаитанка

вит гаитан

ДВС МСГЂИ

два плета

наплате

наплатци

31ојкоуа

81ојкоуа

бцјкоуа

51ојкоуа

б1ојкоуа 1970:

бшјкоуа

81ојкоуа

51ојкоуа

бкукоуа

б1ојкоуа

б1ојкоуа 1970:

б1ојкоуа

Серепкоу

Копеу 1 б1оНоу

ВШоУбк!

бкукоуа

б1ојкоуа

б1ојкоуа

б1ојкоуа 1970:

Серепкоу

б1ојкоуа 1970

81ојкоуа 1970

ВШоУбИ

Копеу ј б(оИоу

1970:298

1970:300

1970:297

1970:297

298—300

1970:300

1970:297

1970:298

1970:299

1970:302

296—297

1970:302

1894:160

1895:245

1967:196

1970:298

1970:297

1970:302

;299—300

1894:160

:298—299

:296—297

1967:196

1895:245

бкукоуа 1970:

б1ојкоуа

б1ојкоуа

1копотоу

Серепкоу

б1ојкоуа

б1ојко\'а 1970:

б1ојкоуа

296—297

1970:297

1970:298

1889:147

1894:160

1970:300

298—299

1970:299
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две плетишче

две пиивички

трапчета

'обТ

огледалца

зарцала

згрцала

ЗЂрнцала

црнцала"3

дзвездици

ствкалца

СТЂКЂЛЦа

два извора

два кладенца

два кладенци

два клајнца

кладенци

очилца

чешми

черешки

вирове

П08

смарчела

смрЂчко

смЂркалца

стркалце

шмрЂчко

две жмЂркалца

шмЂркало

МЂрцала

масолник

изворче

духалца

релче

чешмурче со две шопуркви

два шопура

шопо

соповци

сополда

воневдец

абЂлки

Репи8Н$к1 1969:204

б1ојкоуа 1970:299—300

Зкукоуа 1970:300

81ојкоуа

б1ојкоуа

1копотоу

б1ојкоуа

Репи§Н$к1

б1ојкоуа

81ојкоуа

51ојкоуа

Серепкоу

81ојкоуа 1970

б1ојкоуа 1970:

Вшоу$к1

51ојкоуа 1970:

бшјкоуа

бкукоуа

бкукоуа

бкукоуа

бкукоуа

б1ојкоуа 1970:

б1ојкоуа

РепиЗН$кЈ

бшјкоуа

51ојкоуа 1970:

бшјкоуа

1копотоу

Серепкоу

бкукоуа

бкукоуа

бкукоуа

б1ојкоуа

Копеу ј 5к>Поу

Ви1оу$к1

б(ојкоуа 1970:

бкукоуа

бкукоуа

бк>јкоуа

1970:298

1970:298

1889:147

1970:300

1969:217

1970:297

1970:298

1970:302

1894:160

: 299-300

296—297

1967:196

298—299

1970:297

1970:300

1970:297

1970:302

1970:298

296—297

1970:297

1969:204

1970:302

299—300

1970:300

1889:147

1894:160

1970:297

1970:298

1970:298

1970:295

1895:245

1967:196

298—299

1970:302

1970:299

1970:297

"а Уегоуато §Јатраг$ка јр-ебка, "Р-: 8(ојкоуа 1970:300.
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'ш1а'

сура ламл 81ојкоуа 1970:298

ламл 81ојкоуа 1970:302

копанки 81ојкоуа 1970:298

копанка 81ојкоуа 1970:297

копанкл 81ојкоуа 1970:297

воденица со триесет и два камена Серепкоу 1894:160

камара 81ојкоуа 1970:296—297

зелло 81ојкоуа 1970:300

зијалче РепибНбИ 1969:204

КЂрпчица 81ојкоуа 1970:298—299

мелница 81ојкоуа 1970:299

еж бурда Зк>јкоуа 1970:302

пастра Псопошоу 1889:147

склопци Серепкоу 1984:160

'ћгааа'100

кочанче Зкукоуа 1970:298

коченче 31ојкоуа 1970:300

остра планина Серепкоу 1894:160

чукалче 31ојкоуа 1970:300

чуканчец бкукоуа 1970:298—299

чекан 81ојкоуа 1970:299—300

чеканче Копеу 1 81оНоу 1895:245

чокорда 81ојкоуа 1970:302

2.1.5. Ви§агбке 1 такесктбке уапјап1е и којша ве пађгајапје с1е1оуа §1ауе

тге ос1о2с1о па §оге:

'ћгаск'

чоканче ОјсЈгстс 1909:2

чукарче б1ојкоуа 1970:301

чука бтјкоуа 1970:300

цуцка 31ојкоуа 1970:296

тумба бргозп-апоу 1895:245

'ш1а'

зијалка Ој'с1гоу1с 1909:2

ламша 8рго81гапоу 1895:245

лаила 31ојкоуа 1970:301

ламл 31ојкоуа 1970:296

уца 31ојкоуа 1970:301

лма 81ојкоуа 1970:300

100 V ђи§аг$кип рптепта 1е5ко је гахИкоуап оуај ЈепоШ оа" о!епо1а(а 'јегјк' 1 пекШ дги|;1ћ,

као прг. 'ћгкоуГ, којј оус!е шзи пауос!ет.
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ПОб

смркалка

смЂрчко

шмрЂкла

ноце

две дуфке

две шмЂркала

'ОСТ

два кладенца

две кладенци

две кладенчета

два кладЂнца

две оглеала

оке

'ођгуе'

две плетишта

две пивавди

две пилвици

два слога

две меги

'се1о'

рамнише

рамно гумно

рамно поле

широко поле

голо бЂрдо

'коза'

честа гора

гвста гора

густа гора

'уабке'

една луда крава

диви свини

диви правци

кусо мече без опафче

Ојагоугс 1909:2

бргобПапоу 1895:245

бкукоуа 1970:301

бкукоуа 1970:301

81ојкоуа 1970:300

бКукоуа 1970:296

бк>јкоуа 1970:296

Ојсичмс 1909:2

бк>јкоуа 1970:301

бк>јкоуа 1970:300

бргобкапоу 1895:254

бк>јкоуа 1970:301

ОјагоУ1с 1909:2

бргобкапоу 1895:245

бкукоуа 1970:301

бкукоуа 1970:300

б1ојкоуа 1970:296

бкјкоуа 1970:301

ОјагоУ1с 1909:2

бргобкапоу 1895:245

б1ојкоуа 1970:300

бкукоуа 1970:301

Ојалшс 1909:2

бкукоуа 1970:301

бкјкоуа 1970:301

бкукоуа 1970:300

бкукоуа 1970:296

ОјагоУ1с 1909:2

бргобкапоу 1895:245

2.1.6. 1Ј гизкјт уапјатата га§опе1ке паћгајапје с1е1оуа §1ауе 1есе и бтега

оск>гс1о па §оге (кбко је гекопбкшбаН буе с!епо1а1е, јег зе и габкјт га§опе1-

ката роге(1 ае1оуа §1ауе паћгајаји 1 аги§1 (1е1оУ1 1е1а):

'иб1а'

зевала

зевало

хапало

МкгоГапоуа 1968:53

МИгогапоуа 1968:53

МЈсгоГапоуа 1968:53
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ревун

крикун

П08

сопаи

сапун

тохало

сморкало

чихало

чиркунчик

чир — наволок

'осГ

мигалБ

МИГУНБ1

мигала

мигало

мигунчик

моргаи

гллдун

два маленвких озерка

зеркало

'коза'

лес

дремучии лес

лесочек

солома

роша

ржише

остров

березничек

сено

костер

дубрава

елБник

ллдина

'уа§ке'

СВИНБИ

свинеи много

КОЗБ1

КОЗЛБ1

ОВЦБ1

барашки

мелки пташечки

Мпго&поуа 1968:53

Мјђго&поуа 1968:55

М11го&поуа 1968:55

МигоГапоуа 1968:53

МкгоГапоуа 1968:53

МкгоГапоуа 1968:54

М^оГапоуа 1968:54

Роб1оуЈсе 1.961:231

МкгоГапоуа 1968:55

МкгоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:54

М11гоГапоуа 1968:54

МпгоГапоуа 1968:54

Ро81оУ1се ] 961:231

МкгоГапоуа 1968:55

М11гоГапоуа 1968:53

МНгоГапоуа 1968:55

Мпго&поуа 1968:54

МЉоГапоуа 1968:53

МкгоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:54

М11гоГапоуа 1968:53

МкгоГапоуа 1968:53

МкгоГапоуа 1968:53—54

М11гоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:55

МкгоГапоуа 1968:55

МкгоГапоуа 1968:55

МкгоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:55

М11гоГапоуа 1968:53

МкгоГапоуа 1968:54

М11гоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:54

МкгоГапоуа 1968:55

МЉоГапоуа 1968:54
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тетерки с своими детБми М11го&поуа 1968:55

60ЛОТНБ1 КОЧКИ Ро81оуке 1961:231

дочки МИгоГапоуа 1968:54

бес МптоГапоуа 1968:53

скотина МИгоГапоуа 1968:54

зверв МћгоГапоуа 1968:53

зверве МћгоГапоуа 1968:53

дикие зверБ1 МЈггоГапоуа 1968:55

маленБКие зверечки МЈггоГапоуа 1968:54

2.1.7. Кибке уапјаШе з1гик1ито зе б1аги за кајкаузкот уапјап1от гарјза-

пот и 1.ођога (ир. 2.1.3.), и пјјта аопптгаји те1аГоге као гатепе аепо(а1а,

{гапбГопшбапа Гипксгја аепо1а1а зе јоб јау1ја коа аепоШа 'гака': махала, оа-

побпо '§1ауа' кивало (МкгоГапоуа 1968:54). Кеиса газка уапјата и којој па-

ђгајапје 1есе оаог§о ргета ао1е:

Стоит гора,

под горовд моргаи,

под моргаем сопаи,

под сопаем хватаи,

под хватаем горБ1 вертлтсн. МћгоГапоуа 1968:55

Оуакуо шгапје ша 1 казирзка ро1Угаа: 'коза, обј, поз 1 из1а':

Је вај,

роа §ајет тт%ај,

роа тш§ајет варај,

роа барајет Нарај. 5усћ1а з.у. {'ц^даЧса

Казирз1а П12 рагетета з1еш 1311 ргаз1оуепз1а зиПкз (*-а/'ћ): тт%ај, зарај,

Нарај, оуај зипкз је 12аћгап 1 гђое 2Уикоупо§ з1а2апја ба %ај.

1п1егезап1ап је 1 гизкј рагетвд1озк1 тг: глпдун, сапун, ревун (МћгоГапоуа

1968:53), 8У1 газк1 ођНш рогугаеш 8и и Оаћеуот гестки 1 шзи рагетете.

Сезка га§опе1ка и бтега оаогдо па ао1е (који аопоз1 МкгоГагвдуа

1963:173) пађгаја угз1е агуеса 1 агуешћ ргеате1а:

2пат ја 1ез,

јзои V пет згпку каез,

роа 1езет јзои з1ге1у,

роа згге1ата бтгку,

роа б1шката јеа1е,

роа јесиата ђег1е,

роа ђегкта ггићгу,

роа 1гаћ1ата к1еку,

роа ккката Пеку.

2.1.8. 1ако перогрипа, јег је гатШјепа га Пизггоуапје зипкзасуе, 1ађе1а

<1а1а и гааи Уовдске 1991:192, аорипјауа 12пеги §гасш икгајтбкјт, ђе1огазкЈт

ј ро1јбкпп роПгаата:
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'обГ

икгајтбкј ће1огаб1а

гладун глвдун

гладаи маргала

мигало м1гала

моргало М1ргаЛК1

моргаи ллтарт

МОрГуЛБЦБ1

П08

сапун сапун

НКЗХКО шмаргаи

смаркач

'иб1а'

хапун равун

шун

ревун

хапаи

цапко

ро1јбкј

ра1гасе

раћгај

тги§ај

мЉете

\уу1губ2с/е1а

бараЈ

барасг

бтагкасг

Е?§по1

кггукасг

јас1ас2

ћарај

2.1.9. Оуако б1б1етаЦ20Уапа §гас1а ск>2Уо1јауа с!а бе као ор§1еб1оуепбке га-

тепе скпоШа га с!е1оуе §1ауе јгсћ/оје б1ес1есе те1ак>ге (вшотпи то|ш ћШ

бекшшапн):

'коба' : *§ога

Ргета 8грбкоћгуа1бк1т аре1аиут1а %ога, %опса, ћи§агбк1т гора, горица,

горичка { гибкот гора. ТЈ гибк1т 1 ро1јбк1т уапјатата иоНбајеп је бтошт

12 151о§ 5етапибко§ роЏа 'бита': рб1.*/&Ђ (габко лес, роЏбко 1аз).

'беш' : *роГе

Ргета пауеаетт 5гр5коћгуа15к1т аре1а11Ушт: роГсе, роНса, ро1јапа, ро1ја-

пас, ро1јгсе, гатпо ро1је, гахпо ро1је, та\епо ро1је, Мгоко ро1је, ћи§агбк1т 1

такеаопбИт: полица, поллнка, полце, рамно поле, широко поле \ габкот:

поле (Мшхпапоуа 1968:53,54).

'обГ : бетаппбка ро1ја Чхуог' 1 'о§1ес1а1о'

51оуепбк1 пагм га 'о§1ес1а1о' е11то1обТа би роуегаш ба §1а§оНта и

гпабепји '@1еаа11'.

ТЈ апшдт бфбко11ГУа1бкЈт гајвдпеисата к1јиб га гатепи аепо1а1а 'обГ је

ћгој 2, 1ако би 'обГ и 2ћ1ГС1 >ЈоуакоУ1С 1877: а\а ога1а, 157; а\е коке, 157;

а\е ссп>ке, 157, 158; а\е угапе 156; а\а 1опса, 158; а\а 1опсгса, 158; а\е

гепсИеге, 224; а\а рги1а, 158; а\а зшрса, 157; а\е зЉе, 158; к Цизсгса, 158

1 рапј, 225. Оак1е, 051т 5етатчбк1 јбргагпјепоз ап1горотогто§ арекНуа 1

гоотта, јоб бато 'робис1а' 1 'рга1'.
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'поз' : јигпоб1оуепбко *$ороЊ

Ртета бф5коћгуа15к1т аре1аиугта $оро1, $ороШ, $оро1, $ороШ; рагетета-

та $ароШ \ еуепта1по $ераН, ћи^агбкгт шопурка, хиопур, шопо, соповци,

сополда. Рибко сопап, сапун, икгајтбко 1 ђе1оги5ко сапун, кабирбко 1 рогјбко

$арај \ роГјбко $арасг икагији па 81а{>о1бко рогек1о (рб1. *$ор-), које, иб1а1от,

јта 1 јигпоб1оуепбко *$оро(Ђ (ир. ЕКНбЈ б.у. $орШ).

'гиђГ : *ко$њ

Ргета пауеаетт бфбкоћгуа^бкјт рпгететата: Со$1иг %гаД, ко$Шг ^гаа",

Кезгеп ^гаа", ко$Шп ^гаа1 \, \г аги§о§ тоае1а гадопехке, аре1а11У ко$( 'гић' и:

ИоуакоУ1с 1877:66; гибкнп \'апјатата бћбпе га§опе1ке пауеаетт и бКЈЈО

б.уу.: костлчка,'Ђ загадке — зубв1. Деревлчка возит, костнчка рубит, а

сам Мартин поворачивает'. костпшка З.'в загадке — зубБ1. Деревлшка

везет, костншка сечет, МокрБШ МартБШ подкладБ1вает'.

'уаЈке' : пек1 гоогпт

Рагаш§та11бпоб1 гоотта и гацопегката аогуоЦауа аа 1о ћиае ђ11о коЈ1,

прг. рб1. *оу\>са (као и пауеаешт бфбкоћгуаЈбкш, ћи§агбк1т 1 гибкјт уап-

јамата) ш" *$\1п'а (као и бфбкоћгуахбкћп, габктг 1 ро1јбкт1 уапјатата).

бкого буе гатепе оуо§ аепо1а1а кагакЈепбе бет '§гира' (прг. кгтаА, кгаЦсШ,

Мгеоаа*).

Шогепа §гааа аогуо1јауа бато аећписпи гекопзггиксци ргаб1оуепбк1ћ га-

тепа аепо1а1а ГгапбГопшбатт §1а§о1от:

'обТ : *§1фН

Ргета бфбкоћгуа1зкпп рагететата %1ес1асШ, ^ШапсШ, %1епа\сШ, %1е-

АШ, §1еЉсШ, 02,1еАа\'с1с1, ро%1ес1асШ, %1еАаИ, %1ес1а1о, %1еДа1а, %1едапа, §1е-

с1а\а, %1есНпа, %1еАига, %1еа*апа, ^ЈеЗепо, Медепо, ро%1ес1; шзкот гллдун \

икгајтзкот гллдун, глпдап.

: *т1%аН/*тЂг%аИ

2а беуетоб1оуепбке уапјате: габке {мига.п, мигунн, мигала, мигало, ми-

гунчик, моргап), икгајтзке (мигало, моргало, моргаи, моргулкцм), ђе1ошбке

(маргала, мггала, мгргалкГ), роћ>ко тгидај \ казирбко тт§ај.

'поб': *$тЂгкаШ*$тЂгкаИ

Ргета 5фбкоћгуа1бк1т рагететата $тгк, зтгка, $тгкш1о, $тгка1о, зтгк-

пјасШ, $тгкеШ1о, тгка!о, стгк, зтгско; ћидагз&т 1 такеаопбкћп смарчела,

смрчко, смркалка, смЂркалца, жмЂркалца, шмргкла, шмрЂЧКо, стркалце;

шбкот сморкало \ икгајтбкот смаркач.

'иб1а' : *2Г-/*7.6-

8а јигпоб1оуеп5кип (геуа1о, ајечаНсг, ајеуаГјсШ, гуеуа\>сШ, нјаусШ,

ггја\>сШ, 2\је^а1се \ уегоуаШо: (итоаке г\'аке; зето, зија,1че, зијалка) \ га-

зЈат ро1угаата (зевала, зева.по).

: *хараН

Вег ђа1капбк1ћ рохУгЈа, бато па обпоуи шбко§ хапало; икгаЈ1П5к1ћ хапап,

хапун; казирзко^ 1 ро1јбко§ Нарај.
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2атепе аепо1а1а га 'бек>', 'коза' 1 'уабке' пе гуоге зе ггапзГопшзапип

§1а§о1от, а аепо1а1 'уабке' рокпуа зе јвкћибјуо тегаГогот. 1г апаг.отбко§

рорјва гјискке §1ауе рогрипо 1208Ц|е <1епо1а1 'изТ, табе кагакт.еп5Цбап га орјз

ггуогшје, ир. § 2.2.1.1.

бато згрзкоћгуа^бке (ргаАШ, огаАаусШ, огоАШ; изХапсШ, шгосШ, з1осШ,

ивга\сШ; позосШ, позапсШ, се1осШ, се1оз1с о(коз/с) \ ћи§агзке уапјаШе оуо§

тос1е1а 2а§опегке (уца, ноце, оке \ очилца) заскге зат 1гапзГотизат сЈепоШ

као гатепи скпогаха.

2.2. 51гикшгпо је бНбап рге1ћос1пот бШгеги тос1е1 га§опегке коЈ1 зе тоге

рсх!е1Ш па сгуе рос1§гире: 2.2.1. 'дотаса ггуоНпја' 1 2.2.2. 'соуек гега ко1а'.

2.2.1. 2а§опе1ка која апа1отзк1 ор1бије 21УоНпји рогпа1а је и тпо§1т

еугорбк1т јегнпта. Наћгајапје с!е1оуа 1е1а 21уоНпје гебе ро рагсмта \ јеш-

тбпо 'гер' па кгаји101. ТЈ б1оуепбкип јегкјта ђгојбапе угеапобН бе тги за-

Нгапјет ауа ро сћ/а Ш гесиит ђгојеуцпа, 1ако с!а роз1е 'сеНп' б1ес!е реН,

$езИ \ зеАтг, <и/ш102. Јес1ап ос! с1епоса1а би 'го^оуГ ра је тос1е1 га§опе1ке

роаегјеп па ауа: 'го§ага иуоНпја' (2.2.1.1.) 1 'зНуоНпја ђег го§оуа' (2.2.1.2.),

кос1 које бе итезго скпоигга 'го^оуГ јаућаји 'обГ. I и оуош тос1е1и ба ујзе

аепо1а!а иобауа бе тесшзоћпа гуогђепа 2аУ18ГЈоз1 гатепа сЈепоииа. 2атепе би

{уогепе таћот 1гапзГогтасгјот §1а§о1а, §1а§о1 и пекип уапјапгата озЦје 1

пеи-апзшгпизап (1ако га 'по§а': \Ае, НоАе, зггрсеји). Роугетепо бе као гатепа

(1епо1а1а јаугја {гапзГотизап аепоОД (хако га 'по§а': по^о1и!ј, пој>и1а1о, по§иг).

I Уо1оска 1991:194—196, апаћгиајшл орб1еб1оуепбк1 Нр 2а§опе1ке за аепога-

1от 'кгауа', коЈ1 па21Уа поттаИупо-к\'апШа1мп1, гарага оа зе поттасце с1е-

1оуа 1е1а гмШпје пајбебсе ођгагији ос1 „названин производиммх зтими

частлми тсла деиствии (ноги — ходунм, ступихи, стоихи, тгаи), однако

в отделБНБ1Х случанх возможно создание номинации посредством суб-

стантивации прилагателвнБ1х, образованнв1х от прлмБ1х обозначении

зтих частеи тела (ноги — ногасти) или образовании от числителвнБ1х,

обозначагоших количество даннБ1х частеи тела у загаданнБ1х животнбтх

(ноги — четирки)". Како је оуај тос1е1 га§опе1ке уеота га<Нгеп, аглђшзи

ти зе 1 ага§1 скпоШН.

2.2.1.1. ТЈ тоае1и 2а§опегке 'го§а(а иуоНпја' ба с1епо1аНта 'по§е, го§оу1,

и§1 1 гер' рагп1 ог§ат — рагоуј бађјгаји бе и§1аУпот бато и бгрбкоћгуагзкјт

уапјаШата. 8а бЈпћгопо§ б1апоу181а гаупоргаупо је габгирћепа 1уогђа гатепа

с1епо:а1а бат1т и-апзГопшзашт <1епо1а1от 1 1гапб10ПТ11бапот шпксуот с!епо-

1а1а, 1ако с1а и буакој рагасћ§т1 рага1ећ10 робШје прг. б јесше б1гапе: по^иг,

по%Ма1о, по%о1и1ј, а ба оги§е: НоАаИса, ћоаЧШј, рокоАа1о.

Тп беНп коАИеЦа,

реН §езН ооАИеЦа,

101 Вгојпе роптае \г еугорзкјћ јегјка аопо$1 Согоуе1 1898:302—308, 387—391.

102 О 51аго5(1 2а80пе1ака које зе рге(уагаји и зуојеугзпе гагћгајаПсе ир. 1\'апоу 1988:6—7.
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зешш озпп роМорШ,

а с1еуеН гаугНЗ.

105

ЈМоуакоУ1с 1877:22

МПеизтс 8.а.:74

ЈМоуакоуЈс 1877:22

Во§с1ап-ВпеНс 1924:188

1лп§ 1914:112

Воуап 1877:89

КагасШс 1897:378

Воуап 1980:89

Коуакоујс 1877:22

Сгтс 8.а.:5

ОђгасЈоуЈс 1895:4

Ођгасктс 1895:4

Огђш 8.а.:5

Огђјс 8.а.:5

Ођгасктс 1895:4

КЈА21Ј 8.у. риШе1ј

ОђсхЈашп 1897:384

Ођгасктс 1895:4

бипсгетс 1850:127

Уикоуш 1890:794

1Ис 1846:225

МПеизтс 1901:143

УезеНпоук 1888:134

К5АМ1Ј з.у. ооШј

8гескоУ1С 1894:8

1.&п% 1914:111

МПештс 1901:142

103 Вепсти је 'тНп и1јат'.

104 УапјаШе 12 ј.гуога: Воуап 1980:89 1 Моуакоујс 1877:22 (оуа уапјама пауеаепа 1 и: Мнакмс

1 ВиЈепс 1925:119) пегпато 8е гагНкији и гатепата аги§о§ 1 (гесе{> (1епо!а(а, (ако аа рп/а уапјапса

тје пауеаепа и (аћеН.

105 Оуакуи е1шк>1оШ пејабпи гатени 5аагге 5ате 5гр5коћгуа(5ке уапјаме, ра је уегоуато

и рјитји тоуасџа и тоде1и, паб(а1а па51апјапјет па ГоВДогпи Гогтиш рего уНорего. бе5(о је

бћуасепа 1 као 'ибТ.

106 Клмке га{>опе(ке рокагији 15(и (пшбГоппасуи:

Четире четмрки,

две растопирки,

один вилмн,

один фБ1ркун

и два стеклншка в нем. М1(гоГапоуа 1968:46

1Ј габкип уапјап(ата и5(а1јепе 5и ргуе с-уе гатепе аепо(а(а, с-ок агијге гатепе уапгаји.

107 1гуог: Уе5еИпоУ1с 1888, овјауЏеп и ба5ор1би Згрзто, допо51 такеоопзки јгга<Ји 12 Сто§

Бпта.

108 ТЈр. 5а гатепот Јепо(а(а 'пој>а' сеНп 11гре1апса и: МНеизтс 1901:142.

'по§а/ по§е'

1, 2, 3, 4. ћосшНса

3, 4 ћосНгеНа

4 роћосшк

4 ћос!абе

3, 4 ггккеНа

4 зогкећа103

4 соко11а104

4 соко1а1а

3, 4 поЈЈОгиЛја

4 по§и1а1а

4 појшга

2 ро 2 ри1от ре1е

2 ро 2 риНрога

2 1 2 рега риНрега1

4 риН1е1ја

2 росшреп

2, 2 ага§а риШеН

јесто сђ/ое 1с1е

3, 4 ћос1е

сеНпсе106

4, 4 сетепсе

4 бе11гпјас1107

4 ћага

2, оре1 2 1гар ггар

4 зирсеји108

4 бирегапса
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4 кЈлтреси109

ауа ра ауа

4 за 4

(3, 4) (зато ђгој)

'ГО§ОУ1'

5, 6. ђосШеНа

5, 6 росШеНа

2 пађоаа1а

5, 6. ђооаука

7, 8. ђооауке

7, 8. ђосЦјауке

5, 6. ђођоупјабе

7, 8. ђоаатип

2 обЧгаНа110

5, 6. кокоУ11П

2 го§и1ја

2 гођига

2 го§о!а1а

2 го§и1а1а

2 го§аНа

2 го§о1ја1а

5, 6. годореНа

8. го§ие

7, 8. го§оН

5, 6. го§аН

7, 8. го§ош1Ј1

2 го§о1е

2 бггге

5, 6. ђоаи

'ибТ

2 гаићапса

5, 6. Шоћие

5, 6. Шорије112

(5, 6) бЧођије

7, 8 1орапса

2 1ора1аба

(7, 8) корИиба113

МИешшс 8.а.:19

МИапоу1с 1895:269

Ођгааоугс 1895:13

г>ГоуакоУ1С 1877:92

г>ГоуакоУ1с 1877:22

Воуап 1980:89

Во§аап-В1јеИс 1924:188

МПешшс 1901:95

Шс 1846:225

МПеизшс

УебеНпоУ1С

Ођоаапт

МоуакоУ1с

Иоуакоујс

1901:143

1888:134

1897:384

1877:103

1877:92

СгђнЈ 8.а.:5

Ођгааоујс 1895:4

МоуакоУ1с 1877:22

Ођгааоук 1895:4

Воуап 1980:89

КЈА21Ј 8.у. риШеГј

бгескоук 1894:8

бипаебк 1850:127

ОђгааЧтс 1895:4

К.5АЖГ 8.у. МараИ

Огђјс б.а.:5

СгШс 8.а.:5

МПеибшс б.а.:19

Уик0У1С 1890:79

МПеизшс 1901:142

бипаебк: 1850:127

КогеПас 1989:70

Воуап 1980:89

Воуап 1980:89

1,ор1б1С 1898:149

бгескоуш 1894:8

109 Оуакуа гатепа је и то<Је1и обекгуапа га <1епо1а1 'иЛ'.

110 Ко<1 2оука 1930:157 оуо $и 'ибГ.

111 бекипдато ргета обекштот го^оуг.

112 Оуа уапјапШ, <1а*а и поуој гошл КогеЦас 1989:70, пегпато зе гагНкије о<1 бипаебјсеуе

(1850:127) ро(УГ<1е, казшје ргеиге1е и гћтп Коуакоотс 1877:23. Оуакуа бИбпоз* та1о је уегоуата

јтајис1 и уМи §ео§гаГзки 1 ЈзКтјзки и<1а1јепоз1.

113 №511Јито бкапје, тог<1а: 1ор\ји&а.
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5, 6. к1араУ1се Шс 1846:225

7, 8. к1ораУ1са МПешшс 1901:95

5, 6. ккорагип114 Ођос!апт 1897:384

7, 8. к1аре1апка УебеНштс 1888:134

7, 8. ккраН К.5АМЛЈ 8.у. ШраН

2 к1оро1а1а Во§с1ап-В1ЈеНс 1924:188

2 к1ере!а1а Ођгасктс 1895:4

7, 8. к1ероУ1 Иоуакоујс 1877:92

5, 6. ИереН Ођгаскмс 1895:4

5, 6. к1ереШ1Ј1 Сгђјс 8.а.:5

7, 8. рок1ор1§ Коуакоуге 1877:23

7, 8. роккоре115 УиИмс 1890:79

7, 8 гак1ера1о КагасШс 1897:378

2 Иарасе 11ашЈ 1914:112

2 рега риврега Ођгаскмс 1895:4

2 рега укорега Моуакоујс 1877:22

2 уеггшја116 ОЛнс б.а.:5

2 ОбГгиИа 2оуко 1930:157

'обГ (ропекаа* бе јауЦаји итез1о 'го§оуа' уегоуато као котаттаспа ба

тос!е1от га{>опегке га 'пегодаги ггуогпји')

2 ђиНа 1чГоуакоУ1с 1877:103

2 ђига Ођгасктс 1895:4

2 ђо1ја РШроуЈс 1949:269

2 ђогаИа117 КЗАЖГ 8.у. 1о1и1ј

2 §1ес1о1е ОЛис б.а.:5

2 §1ес1абе БапЕ 1914:112

2 бУеНји 1,ап§ 1914:111

'гер'

9. гауггас Во§с1ап-В1ЈеНс 1924:188

9. гаугНб ^уакоуш 1877:22

9. гауг1а1о КагасШс 1897:378

9. гауеггагј ОгИс б.а.:5

9. гауегпдес Огђјс б.а.:5

9. 2аугас1ас К5АЖ1 б.у. МараН

114 ОћНа оо&атип х к1ораПт то§и 5е (ита&и° као оћгагоуапја 1уогепа иг ротос, па паЈет

1егепи пергодикггупој; рга51оуеп5кој> ЈиНква *-ит, га гуогћи потта аЈ-епиЧ (ЕКН5Ј 5.у. -ип \

5Р 1:134). Оуај рга$1оуеп$к1 5иг1к$ уг1о је акиуап и га§опе1ката па гарадпо- 1 °$1оспо51оуеп5к'т

јегнлта, V. прг. Уо1оска 1991:192 Ш МкгоГапоуа 1968:53. Мапје је уегоуаШа то§испо51 да је

и оуој стодогекој уапјапи° и ркапји готап$к° $иШс$ -гт па $1оуеп$ки обпоуи (V. прг. оуакуи

то§испо$1 и ЕКН5Ј 5.у. -ас~), јег т 1о и пауедепој рагадјјти ћПо ЈгигеИк.

115 ОепоШ! ор'$ап као Чеда'.

116 Оепога! је 'р1и§'.

117 К5АМТЈ 5.у. ооћЛј 'бато и гајЈопеа, ћег одгедепое гпасепја' пе деЛтбе депо(а». ГЈепошг

о" тој>ао Љ ћиде 1 'го§о\а', ргета робуедосетт: ооа"Ие1ј, ооа"а\пса, ооЛатип, аН 1 'обР ргета

тги: оиђ, оиг, оо1ј.
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9. 2аупк1а<Н

9. упеНап

2 упк1е1ја1аи8

9. упк1а1ес

1 упика1о

9. угкекеН

9. УП1§џ2а

9 уетлјшга

9. угсиЦа

9. УП1С119

5. та1ј

1 ггкас

7. гагхкаб

1 уепоН

9. 2ауН1

9. герие

1 $е пјбс

1 ро§ајпа

9. ротаој1а

9. ђагјак1аг

1 те11а

9. §1к

9. §ка

Ођгаскмс 1895:13

Воуап 1980:89

Ођгаскмс 1895:5

Ођгасктс 1895:4

Ођгасктс 1895:4

Ођоа*атп 1897:384

>Јоуакоук: 1877:103

РШрстс 1949:269

бгескоујс 1894:8

УикоУ1с 1890:31

Ођгаскмс 1895:4

1лшј 1914:112

МПешшс 1901:142

Огђјс 8.а.:5

Уикоујс 1890:79

ЗипгЈебш 1850:127

МПеибтс 8.а.:19

^ап§ 1914:111

УезеНпоуЈс 1888:134

1ЧоуакоУ1с 1877:92

КЗАЖЈ б.у. оо(и1ј

МПеибтс б.а.:114

МПеизшс б.а.:74

N8 5грбкоћгуа1бкот ргоб1ош 12о1оуапо б1оје уапјате гацопегке о 'кгауГ,

§с!е ђ1 бе га гатепи ргуо§ сЈепоШа то§1о ротШјаН па 'унпе' = 'т1еко'120:

реН бебН ојеНсапа,

бесиш обпн оиИвапа Ођгаскмс 1895:13

ВИбко б1ес!есој батођогбкој уапјапН:

Сегт ктрсеји,

беНп зрпсаји,

д\г. ЗУеНји,

а јес!ап ро^ајпа. 'кгауа с1ојпа' 1-ашЈ 1914:111

б1оЈ1 кајкаУбка уапјаШа, уегоуато 12 окоНпе Уагагшпа, која пе рокагије

ЈгапбГогтасце, иг тг.егебагшго ођјабпјепје с1епо1а1а као 'кгауа, побе ји бегт

по§е, бе1т б1бе гуопе, с!уа го§а 1 сгуа ића каги, ос1 бУЈеПе а гер рогјегауа':

118 Оепо(а( је ор15ап као 'туопо'.

1,9 ТЈ 51исаји рагетете \Шс уегоуашо $е гаа"1 о пакпаЛпој јбргаусј Уикоујса (1890:31) ргета

Иоуакоујсеуој (1877:103) уапјапп и којој је: угИ%ига. 7ћо{> (ој>а оуа Уикоујса ротлтЉ тје ипе(а

и 1аће1и.

120 Ројауа с1епо(а(а Чнпе' кагак1еп5Пспа је га /ар;к1по- 1 5еуегпо51оуеп5ке уапјап(е га§опе(ке

о 'кгауј', (ако 5е оуај депо(а( прг. и роЏбкот гатепјије 5а Иугу роац%асе (Ои5(а\У1С2 1893:221),

Јојегу, ЈојШ (Уо1оска 1991:195), и гибкот 5а: четмре звонихи (МкгоГапоуа 1968:45).
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СеНп позе, беНп гуопе,

беНп кага, дха зчгепе,

а јес1ап ро1јега\а. Рико1јић1с 1868:56

бНбпо ргеЉосћит кајкаУбкш уапјашата за скпогасот 'кгауа', бебка 1 згр-

бкоћгуа1бке уапјаШе гасЈопегке ба скпо1а1от 'раз; копј' гтаји ггапбГоптбап

§1а§о1 *зуИШ ха 'обГ:

Сгуп' 5ге1ои

а дмл зуМ,

јес1еп 81 1еНпе. Р1ајбћапб 1925:31

Оуа злпјепе

беНп згеги,

јесЈап Нјеге. 'раз' Оћгаскмс 1895:3

Јес1ап зра^а, сћ/а зуепуи, беНп ргозпгаји. 'раз' Воуап 1980:109

Јес1ап \есега, беНп пуогс, сћ/а змуепе, ћПјасћд Ш ве рабсасИ ћгат. 'копј'

РороУ1с 1891:62

Таће1а 8а ирогесћит рге§кс1от уапјапа1а тос!е1а \г § 2.2.1.1.

по§е Г0§0У1 и§1 гер

1 реп росшреп ћос!атип к1ора(ип угкекећ

2 *рега ућорега го§о1а1а *боко1а1а

3 *рега риНрега обЧгшја *ћо1ја уе1п§и2

4 рега риНрега обЧпПја *ћи1ја лгН^ига

5 риНрога го^ок *§1ес1ок уеЛоН

6 ри1от ре1е годигја уеггигја гауегпскс

7 рега риНрега ккре:а1а упикгјак

8 риНкН ГО§оН ккреН угпс1акс

9 рега риНрега го(ш1а1а по§и1а1а угшкак

10 риН1е1ја го§о1ја1а к1ере1а1а угШкак

11 ћосћ1е1ја ћосШећа рок1ор1б 7аугН§

12 (гккегја росћ1е1ја крапса уНегјап

13 кокоУ1 ккроУ1 ћагјак1аг

14 ћосћЧегја ћосћЧегја 1ора1аба гауПаба

15 сЈуа ра сгуа го§аНа ккре(а1а угпсЈакс
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по§е ГОј>ОУ1 ибЧ гер

16 8о1ке1ј ћоакеН гак1ера1о 2ауПа1о

17 по§оШ1ја Г080Ш1Ј1 к1ереги1јј гауеЛаН

18 ћоааНса ћоааУ1са Иораујса бЧса

19 ћа! гоеиЦ обхгиГј те*1а

20 ћа1 ћо1и1ј 0бЧга1ј те11а

21 по^ига гоћига *ћига Ш}

22 роћос!а1а паћоаа1а к1оро1а1а гауПаб

23 Ме го§ие §к1оћие герие

24 кНтреси 81гге тбе 8е

25 ћоае ћоаи рок1оре гаугп

26 §1грбеји *8рпсаји *8УеНји ро§ајпа

27 беНп ба беНп *ћјећбапа *ћишбапа 2аугпаас1

28 1гирггир го{*оре1ја кор1ји§а угсиЏа

29 бе1епсе ћосИјауЈсе к1араУ1се ГД

30 беНпсе ћооауке к1араУ1се

31 сеНгпјасЈ ћоћоупјасо к1аре(апка ротаојк

32 ћоаабе *§1ес1асе к1арабе ггкаб

33 81гре1апса гаићапса гаГгкас

34 ГО§оН к1араН гаугпаа

Рагететата гши гекопбггшбат поттаНу, оапобпо тгтШу121. 2пак *

оће1егауа аепо1а{ аги§абгј1 оа пауеаепо§ и 2а§1ау1ји:

а\а оиЦа; Јуа Во1ја; а\а оига; а\а %1ес1о1е; а\е ^еАасе; а\а жеНји 'обГ

121 Кедо51ед Јгуога и иоеП: 1. ОооЛапт 1897:384; 2. Моуакоујс 1877:22; 3. РШроујс

1949:269; 4. Моуакоујс 1877:103; 5. Сгшс 5.а.:5; 6. Огшс 5.а.:5; 7. ОћгааЧмс 1895:4; 8. Оћга-

скмс 1895:4; 9. Оћгааоуи: 1895:4; 10. КЈА2ТЈ 5.у. ри(Ие1ј;\\. Коуакоуге 1877:22; 12. Воуап

1980:89; 13. Иоуакоујс 1877:92; 14. ГлрШс 1898:149; 15. МПаштс 1895:269; 16. Кагааас

1897:378; 17. Сгшс 5.а.:5; 18. МИеибшс 1901:95; 19. 2оуко 1930:157; 20. К.8АМТЈ 5.у. Ши1ј\

21. Оогадолас 1895:4; 22. Воеаап-ВНеНс 1924:188; 23. бипаесЧс 1850:127; 24. МПеибтс 5.а.:19;

25. УикоуЈс 1890:79; 26. 1,ап8 1914:111; 27. Оћгаскшс 1895:13; 28. бгеското 1894:8; 29. МЈ-

1ешшс 5.а.:114; 30. Шс 1846:225; 31. УебеШктс 1888:134; 32. 1лп8 1914:112; 33. МПеибтс

1901:142; 34. К5АШ 5.у. ШраИ.
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Јга рега мИорега; Л>а рега риИрега 'изј'

сеИН сокопа 'по§е'

сепп зрпсаји 'уипе'

1го1оуапо бгоје с1уе рогугде ба гараск бгрбкоћгуа^бке 1еп1опје кије баскге

1 скпогаге 'оа' (тг§а1јке, т1§асђ \ 'ибЧ' ($1п%а1јке, гт^асђ. Оуакуе гатепе

скпоОДа па ји2поб1оуеп5кот 18:оки оћгагији робеђап тос1е1 гастопегке га

'ггуотји ђег го§оуа'. Роглтае 1гап81*оптпбапо{» §1а§о1а тг%ап као гатепе с!е-

погага 'обГ јаугјаји 8е 1 рпНкот 2а§опе1апја с1е1оуа 1јис1бко§ те1а, аН уап

1еп1опје Ва1капа.

Ргуе сгууе ТгкаЦке,

<1ги§е сћлје рота^аЦке,

рега 1 бебга тг§а1јке,

бесћпа 1 озта з1п%а1јке,

а с1еуе1о га/гкас. 'гес' Уикоујс 1890:67

Оуа го^аса,

сћ/а тг%аса,

сћ/а 1т1%аса,

сеНп ро1риаса,

јес!ап опгас. 'кгауа' бе!ка 1978:286

2.2.1.2. Мос1е1 га§опе1ке, којј зе ос1поб1 па 'ггУоНпји ђег годоуа'122 ка-

гакгепбНбап је бато га јигпоб1оуепбк1 ргобгог. КагаЦепби §а рагетете које

па ргУ1 ро§1ес1 абошгаји па аре1аНуе: кагакопдгига (бка1рс б.уу. кагакапАга,

кагакоппги1а \ с!г.; ВЕК б.у. караконджо(л): гигбко§ рогек1а), 1 тапАгзап

(ВЕК б.у. мандЂрсам пе с!аје сгеДтНупи еито1ошји; аН бе оуај §1а§о1

ођјабпјауа екбргезјупот гуогђот ос! рб1. *тап<рп, ЕббЈа 5.У., ро гуогђепот

тос1еш ор1бапот и: У1ајш-РороУ1с 1 Вје1еНс 1991. 2а јб1. ватапДгзШе ир. \:

Оикоуа 1985:40). Кауескте рагетете рокпуаји скпогате 'по§е' 1 'гер'.

Ако бе га §1адо1 тапЈгзап рпш/аН б1оуепбка еНто1о§гја 1 бетапНка рп-

тагпа га депоха! 'гер', а 1о је 'таћаН', об1аје огуогспо ркапје гатепе с1епо1а1а

'по§е'. бетапНка гиплгта кагакопс1ти1а Ме ргеа\а1еко ос! јес!по81аутћ гаћгеуа

го1к1огпо§ гекбга, га1о бе тоге §оуогШ о рагоштбкој 1гапб10гтасгЈ1 јес1по§

ргУоћгто§ *когкг/*когка 'по§а' 1 *кгокг> 'когак'. Оуаклш ргегробгауки ото-

Јшсауаји бгрбкоћгуагбко ш'ја1ека1бко кагакаса 'сЈгуеш ггопогас Ш ггокгак рапј;

угбга ргеса§е па с!уа об1опса' (Тппок, КбАЖЈ 5.У.), ћи§агбко сНјаккасбко ка-

ракачка Чгокгако сггуо, 1гокгак сггует б1осис' (роитск ба 1б1е 1еп1опје као 1

уапјаШе апаНгНапе га§опе1ке), брНтзко кагакаШса 'ћоћогтса' 1 с!г.123 Ако

122 1го\аја зе такедопбка га§опе!ка га депоШ 'табка ка<1а 1е§пе, 5аууе по§е, а и§1 1 гер

росИјте' :

Ено нешчо две натурлјуву,

две опулјува,

четири зберува,

а едно испушча. РепиЈНбкЈ 1969:17

123 ЕКН8Ј 5.у. кагаШтса пета е!1то1о§ко гебепје; ВЕК 5.у. каракачка ргегро51ау1ја рга-

51оуепбко рогек1о иг 'ереп(е1$ко а'; Ујпја 1986 11:69 га оћНк кагакаМса 'ћођогп1са' рге(ро51а-
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зе оуакуо гагппбТјапје ргобш па бггикгиги се1е га^опегке, 1ас1а гл 1 ргеоз1а1а

А\а с1епо1а1а ргуоглгпо то§1а гјј11 хатепјепа бапит ггапзштнзатт скпогашт,

ир. иуа1а; и1е 'изТ Ш ггапзшгппбапот гипксуот скпогага, ир. тг§а1а га 'оси'.

Ое1оУ1 1е1а паћгајаји зе и рагоута 1 бато роз1ес1пЈ1 с1епога1 ћгуа рокпуеп

1 гесиит ћгојет (АемеИ, ре1ђ.

Агеа1 габргобЉапја оуој> тос1е1а 2а§опе1ке рок1ара бе за иосетт агеа1от

бгрзкоћгуагзкт ш1к1огтћ ћаћсат/ата (ир. б1к11тс 1994с1). Ро(.угс1е би гаће-

1егепе и Лебкоуси, 2ар1апји, Рпоги, Кпјагеуси, бгестјет Тппоки, тогаУбко-

кгибеуаскот окгици 1 1.еуси.

Вус тгјиде,

сћ/е руи§е,

бе1т кагакопИи1е

\ деуеи" уагЈгкатИја. >ЈоуакоУ1с 1877:96

Моуакоуш 1877:96

^икоуш 1890:32

Вогаеуш 1902:1

Вогс1еУ1С 1899а:43

Ви§е11С 1901:3

КбАЖЈ б.у. кегекепаЧје

МуаШУШ 1913:44

Когеуас 1989:68

бгескоуш 1894:3

бшјкоуа 1970:240

бшјкоуа 1970:222

Иоуакоу1с 1877:96

Уикоујс 1890:32

Вог<ЗеУ1С 1902:1

Муа1оУ1с 1913:44

Воп1еУ1С 1899а:43

ВибеИс 1901:3

ВопЗеУ1с 1899а:43

Вопкуш 1902:1

КбАЖЈ б.у. кегекепИје

бгескоУ1С 1894:3

Когеуас 1989:68

у1ја $1оуеп5ко рогек1о иг 'ргоМетаНсап уокаНгат обпоуе'; Е55Ја и оЉссЈшс! *когка1Ђ икНисије

$ато $ћ. кгакаг, аН ге(>15(гцје 15Ш зетапики, 'ћоћотјса', и икгајтбкот I ги.чкот јег1'<и. Ро1аг

ха геЈауапје УокаНгта оуш јигпобкгеепбкт обпоуа даје Е55Ја 5.уу. *1аоН \ *когк\,/*когка, рге(-

ро5(ау1јајис1 рга51оуеп5к! осшоз *ког-кг, *ког-акљ, *кг-окк. Јигпо51о\'еп51а ргтеп (ако даји

то{гиспо5( да 5е рге(ро5(а\т 1 једпа *каг- озпо^а.

124 5а <1епо(а(от 'ко1а'.

125 Ке51§ито бкапје, тогда: о$1је.

'шЦ'

2 туи§е

2 туи§аји

2 1Уи1е

2 и1е

2 ууи1е

2 У1Уи1је

2 уш1е124

2 иуа1а

2 обо1е125

#2 вивала

#2 фуфури

'обГ

2 руи§е

2 ру'и§аји

2 с1уи1е

2 сш1е

2 р1би1е

2 р1бки1е

2 зи1е

2 8иб1е

2 уауиуе

2 ргезо1е

2 пп§а1а
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#2 пискала бк>јкоуа 1970:240

#4 пискулици бкукоуа 1970:236

'по§е' ■

4 кагакапс1и1е Вог<ЗеУ1с 1902:4

4 кагакопсИи (8Јс) МНактс 1913:44

4 кагакопсМик №)уакоУ1с 1877:96

4 кагакопсик Уикоујс 1890:32

4 кагакапсШа Мапс 1897:11

4 кагакап^а Вогскук: 1899а:43

4 кагакапсИе Вогс1еУ1с 1899а:43

4 кагакабе бгескоУ1с 1894:3

4 кегекепсћје К.бА>Ш б.у. кегекегкНје

4 1аре! 1аре! Вибеис 1901:3

#4 калаканве бкукоуа 1970:240

#4 карандилице Зкукоуа 1970:236

#4 калакандерици Зкукоуа 1970:222

'гер'

9. батапсћ&бЧе Мапс 1897:11

1 апскчга тапскга бгескоујс 1894:3

9. тапс1гс1а Мца1оУ1с 1913:44

5. тапс1гба1о Вогс1еУ1с 1902:1

1 тапсћбгпа б(аштттс 8.а.:3

1 татЈибНа ВогДеугс 1899а:43

9. тагска^апа Вога*е\ас 1899а:43

5. тоскобап ВибеНс 1901:3

9. таггауегја КбАМЈ 8.у. кегекепсНје

9. уагсћкатНја КоуакоУ1С 1877:96

9. таћаји УикоуЈс 1890:32

#5. мЂндрЂса б1ојкоуа 1970:240

#9. мандЂрс бкукоуа 1970:236

#1 мандрас бгојкоуа 1970:222

Ви§агбке ро1\тс1е, оћекгепе: (#) иИараји зе и тос1е1 2а§опе1ке иг бгрбко-

ћгуа1бке уапјаШе.

Таће1а 8а ирогеашт рге«Ј1ес!от бгрбкоћгуа^зкЉ уапјапага \ћ § 2.2.1.2.

и§1 осп по§е гер

1 тџи^е рНи§е кагакопагик уагсћкатНја

2 *т1ји§аји рциеаји кагакопсЧНе таћаји

3 иуа1а гш§а1а кагакапсШа тапс1гба1о

4 и1е р1би1е кагакапсЈге тапсћбта
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г~ иШ обј по§е гер

5 угји1е рЈ8ки1е гаре! гаре! тосггобап

6 и1е р18и1е кагакап§а тагсггодап

7 и1е 8ш1е кагакапсИе тапдибгја

8 тие С1уи1е кагакапс!и1е тапс1г8а1о

9 1уи1е р1бки1е кагакапсШа батапсггбШе

10 угуигје уауигје кегекепсНје таггауегја

11 У1о1е с1о1е кагакопсгги тапс1гс1а

12 *и1е бПе кагакопсггик тапјшбуа

13 обо1е ргезо1е кагакасе апсЈага тапс1ага

Кеб1{шгпе зи рогугде ође1егепе * и гђогтки: УикоУ1с 1890:32126 1 Воуап

1980:105127.

2.2.1.3. бкого буе гшке уапјапге оуе гаеопегке остозе 5е па скпога! 'кга-

уа' 1 себ1о басггге ггапбГогтасгји ђгоја 'беип' као гатепи сЈепогага 'по§е'.

Ога§е рагетете пабТаји па 1бТе пасгпе као и бфбкоћгуаТбкгт уапјапТата, прг:

Тгапбгопшбаш скпоТаТ:

два ухта,

одна нохта

два ухтарка

два ухотка

два ухтарл

два ухтнка

два-ста ухаста,

два ста рогаста

четмре ногастБ1,

два рогаста

два глазаста

ггашГопгпбапа гипксуа скпотаТа:

КИггохапоуа 1968:54

МЉоГапоуа 1968:45

Мт-оГапоуа 1968:45

МИгогапоуа 1968:45

Робктсе 1961:228

М11гоГапоуа 1968:45

М1ГгоГапоуа 1968:45

МЈггоГапоуа 1968:47

126 0$1апја $е па гглгки Иоуаксис 1877:96. Моуакоујсеу рптег, шабе \г Т-еуЈа, 1 $ат је

с!еГопт115ап, ако $е рге(ро$1аУ1 да је туи%е ргета тг^аН (као и: КоЈецас 1989:68) гатепа де-

по(а(а '061' и пекип гарадшт $ф$коћгуа($к1т уапјамата (т1%а1јка, тг%а6), а (ако 1 и ги$кпп

2ај>опе(ката, ир. прг. МигоГапоуа 1968:54.

127 Ке<1о$1е<1 1гуога и (аћеИ: 1. №уакоујс 1877:96; 2. УикоУ1С 1890:32; 3. Когеуас 1989:68;

4. 3(апшиго\ас $.а.:3; 5. Ви$е11с 1901:3; 6. ВопЈеум: 1902:1; 7. ВопЈеун: 1902:1; 8. ВогаеУ1с

1902:1; 9. Мапс 1897:11; 10. КЗАЖЈ $.у. таХгачеЦа; 11. МџаКтс 1913:44; 12. Воуап 1980:105;

13. Згескоујс 1894:3.
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четБфе ходаста, два бодаста МигоГапоуа 1968:45

четмре стоихи,

четнре громихи МИгоГапоуа 1968:45

один махаи, четБфе гулли МЉоГапоуа 1968:45

один махтер Роб1оуЈсе 1961:228

те1аГога:

два боица, два стекла Мкго&поуа 1968:44

два стеклБшка МпгоГапоуа 1968:45

Ви§агека 1 такеаопбка §га<1а пе ааји рптеге 1гап8Гоптбапо§ аепоШа, аН

је 1гапбГоптбапа тпксца аепо1а!а иокпсајепа, 1ако прг.:

2 светулки Зшјкоуа 1970:236

2 гледача Згојкоуа 1970:236

2 клепача % 81ојкоуа 1970:236

1 махалце 81ојкоуа 1970:236

1 махалчица 31ојкоуа 1970:241

1 маало 8к>јкоуа 1970:223

9. размаалче Псопошоу 1889:149

Котћтасгја те1аГоге 1 и-апбктшбапе тпксце аепо1а1а кагак1еп§е 1 ро1јбке

уапјаШе 1б1е га§опе1ке ('кгауа : го§ОУ1, по§е 1 гер' оапобпо: 'об1, по§е, уипе,

и§1, гер'). № и ро1јбкој §гаа'1 пета рптега 1гапбК)пшбапо§ аепоШа као га-

тепе аепоОДа.

Ма а\уа ра1усгк1,

а сг1егу сускј,

р1с|1у гатасћај. Ко1ћег§ 1962:245

Б\уа раћгасе,

сгугу зШрасе,

сГугу росц§асе,

а\уа биисћасе,

а јеаеп тугаас. Ои81а\етс2 1893:221

Тако је и ага§1т ро1јбк1т уапјаШата аепо1а1 'гер' рокпуеп прг. рагете-

тата таћај, гатахагаЧо, рота%апо, рита%а1, ротауа\ес, тау^аШ (Ваптт-

бкј 1973:241), гатаскаЦо (\У1егсћошбк1 1890: (247)), гагтагас (0иб1а\У1С2

1893:222); а и кабирбккп: јеДеп со г'ах1аШје (Зусћ1а б.у. 1'^%ддка) \ ротахај

(8усћ1а б.у. §1еге).

Ве1ошбка уапјаМа ба аепоОДот 'копј':

81ет зо1 зшзгсгус,

сгагугу р1еб2сгус,

а\^а бћлсћајис,

а\уа пшсћајис

1 оЧуа ћ1еа21ас. Нигупо\У1С2 1893:199

Могаузка уапјаша га^опегке га аепоШ 'кгауа':

Ма 1о згугу поћу

ауа рагоћу,

а бМту уоатеЧас. Оогоуе! 1898:391
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2.2.1.4. Мос1еН га§опе1ака орјбат и §§ 2.2.1.1, 2.1.2. 1 2.2.1.3. ргек1араји

8е пе бато и бфбкоћгуа1бк1т уапјаШата, уес 1 и гибкјт. 2а оћа тос!е1а,

то§и зе 12с1уојШ као гатепе гЈепо1а1а: бат ггапбГопгпбагп с1епо1а1, ггапбГопш-

запа гипкспа аепо1а1а, ггапбгопшбап ћгој 1 те&Гога, аИ 1о ш и јеапој уапјапН

шје добксто бргоуеаепо кгог сео Јекз! . N8 б1оуепбкот р1апи гајесћнбка је

гатепа аепоШШ 'по§е' (оапобпо ЧобкоуГ) ггапбгопшбатт ћгојет сеИп (ир.

§ З.З.2.). бгаупруапјет бфбкоћгуагбке 1 аги§е б1оуепбке §гаае ба роаасгта 12

1ађе1е аа1е и гааи Уо1оске, 1991:195 (коЈ1 бе оапозе и§1аупот па гибкј, икга-

јтбкј 1 роЦбкј та1епја1), као орб1еб1оуепбке Обгшуе га 1гапб1огтасуи и гатепе

аепо1а1а, то§и зе 12с1уојШ јо§ 1 б1еаес1 §1а§оН:

'гер' : рб1. *тахаИ

№ обпоуи б1ес!ес1ћ рогугаа: кабирбко§ ротахај; ро1јбко§ гатасНај,

гатасНај1о, отасНај, тасНај \ аг.; гибко§ махап, махттика, замахапка, ма-

хатук, махтак, маковица, махтап, махат>це, махтер; икгајтбко§

замахашо, помахапло; ће1огабко§ замахапла, помахапла, махтар; ћи§аг-

бко§ 1 такеаопзко§ размаалче, махалчица, махалце, маало, ротаој1а.

'гер' : рб1. *\ШеИ

~Н& озпоуи гибко§ верток, вертун; икгајтбко§ вертун; ће1огибко§

влрцелћ 1 бфбкоћгуа15кЉ: гаугШб, гаугИз, гауг1а1о, га\г1а\ј, га^егпАес, гаггп-

с1ас, уггеЦап, угпАе1ја1о, хгпАа1ес, уг1ика1о, \ег1оШх, га\г1еп.

'го§оуГ: рб1. *1>овИ

~Н& обпоуи казирбко§ о'оАаје; ро1јбко§ ооАегу; гибкШ: два бодаста, два

бодал, два бодунка, два бопца; икгајтбкјћ: два бодаки, бодаста; ће1ошбк1ћ:

два боднл, бодаста; \ бфбкоћгуа&кт рогугоа: ооАИеЦ, паооАаЊ, ооАаугса, оо-

АЏаггса, ооАатип.

'по§е' : рб1. *хоАШ

N8 обпоуи роНбкт: росНоАугу, сНоАугу; гизкШ: два ходнчих, четвфе хо-

даста, икгајтбкШ: ходаста, ходори, ходаки \ бфбкоћгуагбкШ ро1\таа: НоАа-

Нса, НоАИеГј, роНоАаЊ.

'осГ : рб1. *%1еАаН

N8 обпоуи габко§ два гтдел\>ца; ће1ошбко§: МеАггас, бфбкоћгуа1бкШ: %1е-

АоШ, сћ/е %1еАасе \ ћи§агбко§: два гледача.

128 А1ћап$ке уапјате игшји па оујт те$(јта §1а§о1е, гпас1 Гипксјји, а пе гатепи депо(а(а

(депо(а( 'копј'):

Ка(ег Мпј>е11ојпе,

6у зМкојпе,

(1у псИ%јојпе,

пја та 1 кецј ргиеп. Ттауа 1 Се(а 1981:52

('Се(1п гуебе, <1уа д1е<1аји, дуа $1и$аји, пајј>оп (ега.')

15(1 је $1ибај и поуо§гској га§опес1 га '$ушји', прг:

Теаоерес, атекоута!, б*>о рх^поиу,

б-оо акоб^е, г\ас, тр<6е(

»' (5уа? коцпоХо! па\С,г\. ЗеКа 1965:77

('Се(и1, дуа ^1е<]аји, <1уа $1и§аји, једап је<1е 1 једап $е 1вга бе(кот.')
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Кагак1еп8Ика оуој> тоде1а га^опеЉе је ројауа пеи-апбгопшбапоо, 81а§о1а

рага1е1по за ггапбгогтасуот §1а§о1а и рагетети ■— гатепи аепо1а1а. бггик-

гито §1а§о1 0б1аје као гапксца аепо1а1а, а гатепа аепо1а1а 12оз1аје Ш је ро-

кпуепа ћгојет.

Тгапбгопшбаш аепо1аг1:

'по§е'

Кибкк одна нохта (?), четвфе ногасти 1 бфбкоћгуа1бко: по%о1и1ј, по^и-

1а1о, по%иг.

'Г0§0У1'

Кибко: два рогаста \ зфбкоћгуа1бко: го%ас, го§и1ј, гооиг, го%о1а1о, го%и-

1а1о, го%аПо, го%о1ја1о, го%оре1ја, го&ош1ј, го^оуаИ, го%оШ1, го^оНН.

'осТ

бато габко: два глазаста.

гер

бато бфбкоћгуа1бко: героуап, гераз.

'ибГ

бато газко: два ухта, два ухтарка, два ухтуста, два ухтнхта, два

ухтарл, ухтактак (?), два ухотка, два ухтика { тогаа бфзкоћгуа1зко: игаиг,

и1е.

ТгапзГогтасуа аепо1а1а и %\&%о\ пе тога оћауегпо аа роз1апе рагетета,

1ако и бфбкоћгуа^бкот јегИш КЈА2ТЈ рогугаије аепоттате §1а§о1е: геризШ

зе, го§изШ зе, го§и!јап { $1.

2.2.2. 1Ј тоает та^опеисе ба б1о2етт аепоШот 'ко1а, уо1оу1 1 соуек'

оопозпо ЧобкоУ1, уокт 1 боуек', и (уогт ргуе ауе хатепе иобауа бе

теаизоћпа гуогћепа 2аУ1бпоз1, аок гатепа ггесе§ аепоШа б1оЈ1 12ауојепа. Мо-

ае1 је агеато о§гатбеп па 1з1осш аео 8фзкоћгуа1зке 1еп1опје 1 з1а2е бе ба

ћи§агбк1т уапјатата 181о§ 1екз1а129.

Сегт сепгка,

ауа Герпгка,

1 ргеа пјипа раНгак. Иоуакоујс 1877:94

ЧоскоуГ

4 зкап§а1а130 Шгтс 1899:5

4 кобтгка131 Мца1оу1с 1913:10

129 Тгап$к>пш$ап ћгој 'сепп' 1 и ги$кот 1о1к1оги тоге да рокпуа с1епо1а1 'ко1а, 1а1Ј1ј>е', аН

сео 1ек$( ги$ке гавопегке ипа <1ги§асуи $1гикгиги \ скпо1а1 'ко1а и којипа $е уогј Јно $а ро1ја

па Еитпо':

Чатире чатмраначки

поб^гли вг паллначки,

принесли угку,

пасадзили вт> закутку:

„слдзи утка туп>,

бо таб* дант. кугв." Катшшћш 1853:29

130 ТЈр. ћи§ап>ке уапјап(е: 4 гангала \ 4 канкала и: ЗЈојкоуа 1970:403. Ешпо1оЗка геЗепја

$и Ша и ргауси ћа1кап$ке ро$ис1ешсе и којој, ргета ВЕКи, еито1о§ца 7зч\$\ ос1 $етапике: 1ако

ВЕК $.у. кангал2 'ргестјј Јео ко1а' ргегро$1ау1ја шг$ко рогек.о, а $.у. канга.и 'део рагаре(а'

егбко рогек1о. РШроуа-Вајгоуа 1969:99 и оћа $1исаја у.сН вгеагат. Као 1 ВЕК $.у. кангал1,

гангал, хако 1 ЕКН5Ј $.у. капбеЊ га $ћ. кап^а! 'капбе1о' га оуај ^гесјгат ргегро$1ау1ја шг$ко

ро$ге<1$гуо. Кеја$па бетаппка рагетета 4 $кап%а1а, 4 гангала \ 4 канкала \ пјјћоуа еуМепШа

роуегапо$1 $а 4 ћитћа1а осто$по 4 пумпала оуај ргоћ1ет о$1ау1јаји огуогепјт.

131 7.аоЈ51Уа6 ће1еИ с1а \е <1епо»а( 'говоуј'.
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Воуап 1980:90

ВопЗеуЈс 1899е:225

бгескоујс 1894:1

Беђегјкоугс 1897:8

Беђе1јкоУ1С 1897:5

бгескоујс 1894:11

Вог<ЈеУ1С 1899е:225

21а1апоУ1с, М. {»гаа*а га КбАгЛЈ

Оеђе1јкоУ1с 1897:9

Ођгаскмс 1895:13

КоуакоУ1С 1877:94

РороУ1с 1897:2

Кшис 1899:5

Мцагоујс 1913:10

Коуакоу1с 1877:94

8гескоУ1с 1894:11

бгескоујс 1894:1

21а1апоУ1С, М. §гаа*а га КбАЖЈ

Воуап 1980:237

г>ГоуакоУ1с 1877:94

бгапшпголпс $.а.:2

Оеђе1јкоУ1с 1897:5

Воуап 1980:223

Беђе1јкоУ1С 1897:9

КоуакоУ1С 1877:94

Мца1оУ1с 1913:45

КбАМЈ б.у. уегггак

Вога*елис 1899е:225

бгескоујс 1894:9

Воуап 1980:90

Ророуш 1897:4

МПобау1јеУ1с 1913:374

132 ХЈр. и ћи§агз1ат уапјапсата (2) пумпала и: Зсојкоуа 1970:403.

133 V гизкип уапјашата: два богомола (МЉоГапоуа 1968:45). бцјкоуа 1970:62 иобауа и

ои^агзкој уапјашл уеги гатепе сЈепосаи парахлета (§гес1гат) 'иЛ ко<1 Уо1а' I с две се богу

моли М5(о'. Такуе 5и 1 бгрбкоћгуасбке гатепе га Јепосас 'уокпч': оој>огапС1, до$огопја, доцо-

јамсг, 12 пагес1по(ј> тос!е1а га§опе1ке, аН 1 5еј»теп1 у1аЈке га§опе1ке о 'кгала ј 1е1еси': ра(ги за

пшј>а 1а 1)итпјеа\'и 'беш! 5е Во§и то1е' (В"игИс 1984:102), 1 уегоуато $е ос!по$е па 'го§оуе'

као јесиш <1ео 1е1а ирегеп ка пеђи. 2а§опе1ке па с1ги{;Ш1 е\тор$к1т јегјта бе$1о $ас1г2е робаЈак

'ирегеп ка пећи': погуеЗа: л»о корег ир I $ку (Согоуе1 1898:390), петаб1а (а1гаЈ1а): -пег 1иефе

а"г Штте\ (Согоуе1 1898:390), брап$к1 шјаккас пћа§ог$о: Ао$ тггакек (Согоуеј 1898:390).

Ргета га$ро1о21Уип родасипа тоиу 'то1ш 5е Во§и' као гатепа га скпоШе 'гој>ОУ1' ос1по5по

'уо' гагуца 5е 5ато кос! ргауо$1аупт пагода. Као то§исе оћјаЈпјепје ир. 1 оћгед уо1оу$ка до-

§ото!ја и сеп(га1пој Згћу! (1уапоу 1 Торогоу 1974:46).

4 когигка

4, 5 ђипђи1е1а

4 1ер1Јгка

4 бегике

4 сеНгка

4 бергкка

4 5е(игка1а

4 беЉса

4 бегепика

4 бегшша

4 беггНепса

5. регогепсе, 6. безгогепсе

'уо1оуГ

2 ђитђа1а132

2 1ер1ггка

2 1ер1ггса

2 1ерогггка

2 ђепшгка

2 ђесггса

2 ђеснха

2 ђеаика

2 ђјсега

2 ђађјгка

2 ђађике

2 ђеђегтка

2 ђоеотогјса133

2 ђо§об1оуса

2 уегика

2 У021гка1а

2 ђПјигка

2 бигигка

2 се1ерггка

2 рађггка
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'боуек'

5. ре1а§ Оеђе1јкоујс 1897:5

кабЉиг КбАШ б.у. уегггак

Гагајђе§ ВибеПс 1914:4

кггЈЗаЦја Мгја1оУ1с 1908:3

каре1ап ОеђеЏкоуЈс 1897:9

раНгак Иоуакоујс 1877:94

би1е1јак Воуап 1980:237

сиги1еја биштштс б.а.:2

битбикја 21а1апоУ1с, М. ^гааа га 'КбАКГСЈ

егак УикоУ1С 1890:26

егек Коуакоу1с 1877:94

јегеМб МоуакоУ1с 1877:94

егеибе бгескоујс 1894:11

уегеНса бгескоук 1894:9

рапса Воуап 1980:223

јапса Оеђе1јкоУ1С 1897:8

§гаог РорОУ1С 1897:4

реШс бгескоУ1с 1894:1

81агб1С бок1С 1966:20

Муа1 >ЈоуакоУ1с 1877:94

Кааоб Воуап 1980:90

1 бјесћ' па кагаај, ват аоггуа: 8а1ата1ес Ођгасктс 1895:13

ја зеајт па багаји Муа1оУ1С 1913:45

7. бесИ и багај ра аита: ђге 1е1е уагај РорОУ1С 1897:2

1 беш' 1 81 каге: ђге уагај, ђге уагај Вогс!еУ1с 1899е:225

7. бато 1гб1 Вога*еУ1с 1902:5

'бЧар'

1апсНђиг КбАМЈ в.у. \егггак

сШсиса РорОУ1С 1897:4

пе\'еб1а КЈгшс 1899:5

герјс бгескоујс 1894:1

гараб Оеђеђкоујс 1897:5

регак УикоУ1С 1890:26

регек ИоуакоУ1с 1877:94

б1ар 21а1апоУ1с, М. ^гааа га КбАМЈ

штђе, аитђе Воузп 1980:237

Ако роб1оје аепо1а11 боуек' 1 'зЧар', пајбебсе бе гуиколто б1аги : егек :

регек; стсИса : %пјШса; касЊиг : 1апАЊи\'V осигокпо робкстјј зе 1уоп као

екб1егшја: гитке, Аитбе.

2.2.3. 2а§опе1ка ба с1епо1а1от 'ко1а ба уоктта' и ђи§агбкот Го1к1оги ро-

кагије ираа1Ј1Уи бПбпоб! ба 5грбко11гуа1бк1т уапјапШта 1б1о§ тоае1а 1 ро-

1угс1ији рго12Уо1јпоб1 гатепа аепо1а1а 'боуек' 1 '§1ар'.
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'ко1а' : 'уокт'

4 гангала 2 пумпала

4 канкала 2 пумпала

4 кнци 2 поганци

4 лаза 2 плаза

4 барабанчета 2 тЂпанчета

4 анчета 2 топанчета

4 мечетарета 5, 6. буболета

3-4 чуканца 5—6 мЂнгала

4 чопаранки 5, 6. богалинки

5-6 голубета

4 четворки 2 бутурлка

4 шар шарат 8 на бога се моллт

4, 5, 6. (бато ћгој)

'боуек' : 'Лар'

7. ходи : свеш

7. 'оди

7. седи у сара«I

7. седи на скгорла : скгорлец

звездоброец : вадидушник

вЂртипух : вадидух

таратушнлк

ТЂртунец

чурулеа

червен чукунд)пр : рЂжана сламка

кворав прослк

ПрОСЛК И ПрОСЈ1че : ТЂНка, висока нсвестица

81ојкоуа 1970:403

51ојкоуа 1970:403

бкјкоуа 1970:404

5к>јкоуа 1970:404

бкукоуа

б1ојкоуа

бкјкоуа

51ојкоуа

51ојкоуа

1970:403

1970:403

1970:404

1970:404

1970:404

бцјкоуа 1970:405

бкукоуа 1970:405

бкукоуа 1970:405

А1екбОУ 1966:2

бкукоуа 1970:404

А1екзоу 1966:2

бкукоуа 1970:404

бкјкоуа 1970:404

бСојкоуа 1970:403

бк>јкоуа 1970:403

51ојкоуа 1970:404

бктјкоуа 1970:404

бк>јкоуа 1970:403

бкукоуа 1970:403

бк>јкоуа 1970:403

бСојкоуа 1970:404

2.2.4. \Ј като 1п рослгсЈе га§опе1ке ба с1епо1а1от 'р1и§'134 осшобпо 'сага'

робсојј осиуап сео тос!е1 га§опе4ке:

Оуоје Јуојапја,

сгоје хгојапјсг,

ре! 1 §еб( оодогапсг,

бјеш" зсагас па кагапсг,

огехи коги с1еге,

га бе 1ој тесе. Оћгаскзујс 1895:3

134 Китшике уапјате га^опеске $а аепосасот 'р1и§' јтаји јаегтбпи зсгиксиги, ра бак 1

сгатсГогтасгји ђгоја 'озат' као гатепи ргуо§ аепосаСа 'ауа уога':

Ор1 оргМеХе

аоиа 5с1гСие1е

8-ип Ји{ш сшра е1е. М1си1езси 1991:97

Ор1 ортШоп №си!е5си 1991:97

орс ортсНе Согоуе1 1898:297

орс ортСеЈ Согоуе1 1898:297

орс орјшезс Согоуеј 1898:297
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'пејазап <1епо1аГ

ауоје сгуојапјс1 Ођгааоујс 1895:3

ЈуоЈ1 сђ/ојапа М1гкоуш 1902:8

А\ој\ <1уопјс1 Ођгасктс 1895:3

п-оје ггојапјс1 Ођгаахтс 1895:3

ц-ојј ггопја Ођгасктс 1895:3

'уо1оуГ

5 1 6 ђо§огапс1 Ођгасктс 1895:3

5, 6. ђо{>огопја Ођгасктс 1895:3

5, 6. оо§ојаусЈ Огђ1с 8.а.:5

'р1и8'

кагапс1 Ођгасктс 1895:3

кагапН Огђ1с 8.а.:5

когапјсј Ођгаскмс 1895:3

ко1ап<12и Уогкарш 1902:17

тогапаги Ођгаскмс 1895:11

агађ! Ми-коУ1с 1902:8

2а гатепе с1епо1а1а 'уокм': оо^огапсг, оо%огопјп, оо^ојтсг ир. § 2.3.

Рагетете кагапса, кагапШ, когапјса, ко1апс12, тогапДг (ј кагаЛа и. § 2.2.2.)

бетагтб1и 0бУе11јауа Гигагат агаоа 'ко1а', 1ако аа ђј 8е га обпоуи каг- и

еНто1о§кој апаН21 то§1о роси оа §егтат2та кагап 'ко1а' 1 1б1о2паспо§ го-

татгта каг; кага (ЕКН8Ј б.у. каг2-). Рагетете ба обпоуот ко1-, ког- \ тог-,

то§1е о\ 1таН б1оуепбко рогек1о, робкалје с1уе кабпуе раготтбк1 искчИепе

о(1 еНтопа.

2.2.5. бНбап тоае1 2а§опе1ке орјбије ггуоНпји опота1орејата као гате-

пата аепо1а1а 'по§е'. Оуако ироггеђНепе опота1ореје ик1араји бе и рагетете

гуогепе гипксцот с!епо1а1а135.

I сИ/а 1гир (гир,

1 сН/а 1ир 1ир,

ј (1уа §1еааји,

1 с1уа б1ибаји,

1 аеуеН тајоазат. 'копј' КагасШс 1897:343

6\а (гир, ауа 1ир >ЈоуакоУ1с 1877:96

аеуеН таНг-оаза >ЈоуакоУ1С 1877:96

Оуакуе опота1ореје габГирИепе зи и ђи§агбк1т (81ојкоуа 1970:222—223)

1 гизкип (М1ггогапоуа 1968:46) уапјаШата. 1бН то(1е1 га§опе1ке ба опо-

та1орејата роб1ој1 1 и пеб1оуепбкпп јегкјта, прг. и гатипбкот (с1епо1а1

135 Вапгшткј 1981:7—8 зројеуе 'пеПек$1Ушћ Гогт! §1а§о1а ро при рго$(е геЈирИкасуе' 5та-

1га пајрго5ПЈ1т котрогтта. Ош ГипксшшЗи као 1(ега(гупа коп5(гиксма,- \г1о $и ргодикпуш као

(уогђеш тос!е1.

136 МајкаИа од: таМ-оаза, ро(уг<1епо и Јги{>ој уапјапи. Воуап 1980:100 и §о(оуо пејгте-

пјепој уапјапи' ипа: тојоаИа.
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'копј', Согоуеј 1898:37) 1 и гигбкот (Ваб§ог 1 Ће^ге 1973:98). Рагетете

тајВаза \ таћЉаза, гђо§ шгшгта Ваза (бкаНк: 8.у.) и ага§от ае1и, поууе

зи б1огешсе ос! б1оуепбко§ §1ај>о1а таћаИ, тасе иођ1сајепо§ и 1уогМ гатепе

аепогага га 'гер' (ир. § 2.2.1.4.).

2.3. 1>Јек1 тос!еИ 2а§опегака ба котр1екбгпт аепогакнп ргеабгауГјаји §га-

шбпе бшбајеуе јег ројеате уапјате рокагији ргаибгуо, а ројешпе оабибгуо

гуогђепе уеге рагетета (аН беб1о каагге гагНбке екб1еп2Јје). 1Ј тпоит га-

допетката „слова-заменБ1, кажушиесл бесмБГСленннБши, обусловленв1

промБ1СловБши и бмтовБши запретами, таинои речБК)", гакЈјибцје М1-

{тогапоуа 1978:111 1 Пизпије о\ш ројауи рптегот га§опе1ке за аепогагот

'боуек рохао и 1оу, роуео рза 1 згео теауесНси':

Пошел л по тух-тух-ту,

взнл с собои таф-таф-ту

и нашел на храп-тах-ту;

кабм да не таф-таф-та,

менн СЂела 6б1 храп-тах-та. М1Ггогапоуа 1978:11

Шуеаепа шзка га§опе1ка тоге бе ироге<Нуаи за бгрбкоћгуа1б1ат уапјап-

гата га°,опе1ке о 'ктГ (тоае1 орјбап и: б1к1пнс 1991), аН 1 за уапјаШата

пебгаћПпо§ тоае1а за аепогакнп 'оуса, уик 1 раз'. Оуај тоае1 га§опе1ке, сез1о

зе копгапишга ба ага§1т тоаеНта, а 1 аепосаП зи рпмгуоНш (ир. §§ 3.2.1.1.

1 3.2.5. 8.). Озпоупа гагНка 12теа*и оуо§ 1 рге1ћоапо орјбатћ тоае1а је гуог-

ђепа пегаујбпоб! гатепа депогага, а рагасН§те шЧћоуш уапјапага бато аеН-

пнбпо рокагији пеки ргауПпоб!.

Ки&пке бе гашпаји,

роге(1 пјјта пиН, пиН,

гипДгс пе аа ш §1еааН. Уикбап 1893:157

Тако је с1епога1 'соћашп', оапобпо 'раз' гатепјепи ба:

бјса §1ауа КагасШс 1897:347

раг погка ВПјап 1911:151

бирИе §У02с!е КагасТс 1897:383

ђи1а Уикоугс 1890:33

ггезка К8А>ПЈ б.у. тапАека

биригбгса137 ОеђеНкоугс 1897:9

копђеНја мНеизшс б.а.:79

исшшја . ИоуакоУ1с 1877:103

репаек УикоУ1с 1890:47

рајааб 'уик' МПаштс 1895:268

рашоб Моуакоујс 1877:238

раПо . МиНс 1901:132

ђепаеб138 ИоуакоУ1с 1877:149

137 Воуап 1980:87 бка: $и%аШса.

138 К8АЖЈ оуц рагетети ирогеаије 5а ј>1ај>о1от ВепАаН 2 '5(гаЈапи'.
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2.4. ТЈ тосЈеНта га§опе1ака за уј§е аепога1а гатепе шби иуек теаизођпо

гаујзпе, 1ако с1а 2а§опе1ка 1та бггакгига 1екб1а па 1ајпот је21ки139. Иета ш

ргерогпаијгуој* рагетш1о§ко§ гуогђепо§ робгирка пш" те1агоге Ш тегоштуе,

уес бато с!о1а21 ск> гатепјгуапја кНибшћ геб1 (с1епо1а1а), како табе гипксго-

шби 1ајш јегш (ир. § 5.2.7.13.). Кеио&сајеп розШрак га гајмпегки је раге-

пио1обк1 пеггапбгопшбапа гатетса ргуо§ Нса јес^нте140. Меа*ибођпо гуогђепо

пе2аУ18пе рагетете иНби аа га§опе1ка 1гдиђ1 бугбги ипиггабпји бггикгига, која

бе баа оскгауа 1бк1јиб1Уо па пеггапбгоггтбатт гипксуата с1епоШа. Такау је

бшбај за зато гп гађекгепе уапјап1е тос1е1а гаеопегке о 'боуеки кој1 је

робао и тНп 1 рка тНпага кааа се с1оа па гесГ:

Ја итсЈоћ роа" гараЈш,

1 ир11аћ репАет:

кад се тој зајкап с!ос. 1\ГоуакоУ1с 1877:136

Ја ипјдо рос! гараа",

\ ирка реппеШ,

кас! се тој закап <1ој1? Шс 1846:227

Ја росго' ро \По,

ра ирпа репаЧко,

кас! се тоја гака сгоси. Оћгасктс 1895:5

ЕНто1об1а бе репДко, репДеШ то§и ик1орШ и бгрбкоћгуа&кј рагететзкј

П12 и коте би прг. репАа, репАе, ртАа, ртЛе \\А. (у. § 1.6.2.).

2.5. 2атепе скпоШа АеИпибпо би роуегапе и ски§ој га§опес1 о 'тНпи'

(тас!а ппа 1 с1ги§абут гебепја: 'Шек ћаппа; рибка')142. Рагетете: татје,

таоИја, зггатје, гуогепе би с1ос1ауапјет екбргебјушћ ргепкбаћнћ е1етепа1а па

ргуи рагетети143. Робкеапје сћ/е рагетете гуогћепо би теаизођпо хаујзпе и

бУ1т хађекгешт уапјаШата:

Росегак) тје татје,

татје з1гатје,

$1гатје гогоз,

а 1ого$ Шоз. КоуакоУ1с 1877:ХГХ—-XX

139 8усч1епје 5уш еНто1оШ пејазшћ 1ек$ета па 1ајпе језпке, кпје и 8ећ1 уеНке оразпозп,

ирогогауа Мито&поуа 1978:112.

140 1луш 1978:286 ио$1е пе гагтагга оуаки то{шспоз( '15(оуе(по{> ргеоћгагоуапја оћјек(а'.

2ћо{> (0(>а оуакау ир 2а§опе(ака, 5а оћауегшт котр1ек5пип Јепо(а(от, тогето 5та(гап' 'деН-

ппспо П'ап51*оггт5ашт'. ТЈ тодеНта 'деПгшспо (гапбГоггтбатћ' 2ај»опе(ака Нбпе /атспјсе 1 ап-

(горотог&1 аре1а(1У1 јтаји, коп5(ес1 (епп1по1о81Ји 1.еч'та 1978, '15(оуе(по ргеоћгахоуапје'

('тождественное преобразование'). Такуј тодеН ор18ат 5и прг. и §§ 2.7. 1 2.9.

141 Мо2е 5е га2ппб1ја(1 о 1гћоги 1ек5ете гарап као гатепе депо(а(а 'т1т': ако 5е роде од

бшјетсе да је зпе^ једпа од иођјбајегпћ гатепа га 'ћгаЈпо', одпобпо 'тНп', и оуој гаеопесј

обиуапо гараА \л (ако тодао да ћиде рга$1оуеп5к1 геНк( и гпасепји '8пе§', како (о тасе ро-

гугдије Ј5(огпаспо гит. гараАа.

142 ТЈр. 1 5кого пергогипи 5(гик(иги га§опе(ке и § 4.1.
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5а бато рех габроЈогтћ уагуапа1а оуе та^опеИсе 1ебко је гекопбШпбаИ

81б1ет, коЈ1 8е кгесе ос1 ре1 аепо1а1а (ј кој! ор1зији сео ргосеб рокге1апја

уоаешсе) као и пауескпот рптеги, ао бато сп (оћјабпјепо као 'теуЧуо, у\

уос1а па т1т, а тћп па ђгабпо, а ђгабпо и бе1о'):

ТЈс1ап МИоз па КаЈоха,

а Каа"оз па ВјеШа

а Вје1оз Шебе и бе1о. Сгђи; б.а.:5

тје : татје : бигатје : гогоб : ђе1о§

буа : таозуа : §гиђап : ђје1ап

1о1аб : §гђо§ : ђје1о§

МНоб : Кааоб : Вје1оз

то1аз : »дђоза : ћје1оза/ђје1аза

Иоуакоујс 1877:Х1Х—XX

К.5АМЈ б.у. ое1ап

Кагаа21С 1897:342

Сгђјс б.а.:5

Ноуакоујс 1877:183

Ве1а ђоја обЈ§1ес1по је кГјибпа га оа§опе1апје (1епо1а1а 'ђгабпо', ра би ра-

гетете {уогепе ггапбгогтасуот зуојзгуа с1епо1а1а. Ргета зуојзгуи '|р-ђау' пе-

јабпо§ аепо1а1а, гуогепе би гатепе %гооз 1 дгиВап, а 1акау је ри1 то§ис 1 та

оз1а1е е11то1озк1 перг021гпе рагетете. бекипаата ггапзгогтасуа атгоротту-

бкот 1уогђот и ВјеЊз ргозт1а бе па об1а1е гатепе и токбги.

2.6. Мос1е1 2а§опе1ке апе^сЈо^бков ира и коте бе 'ђиуа 1 уабка ао^оуагаји

с1а ијеаи боуека кој1 зрауа јзроа рокпуаба' пета зггикшгтћ рага1е1а 1 тоге

бе зтаггаи ха згрзкоћгуа^зки го1к1оти тоуасуи. Вепо1аН зи: 'боуек', 'рокп-

уас
ш, 'ђиуа' 1 'уабка':

1,ези 1азеп рос1 Вје1апот,

гоуе зкокпа оаМјизи,

„Ајс1е с!а §а сегирато".

'соуек'

1азеп

зитопја

зи1е1ј

биса

'рокпуас'

рогс1ег

ђје1ап

'ђиуа'

бкокпа

бкока

бкак1а145

зтокпа

к1екпа

81атс б.у. оаХгЦиза

81атс б.у. оа(г1јиза

Оеђегјкоујс 1897:1

Воузп 1980:145

Муатолас 1913:8

Муатоуш 1913:8

81ашс б.у. оа1г1јиза

51ашс б.у. оаМјиза

Муатоуш 1913:8

Ојапмс 1909:2

Оеђероуш 1897:1

Воузп 1980:145

143 2а ргеГ1к$а1по та- ир. § 5.2.3.9.

144 СХај 5е§теп( шје пеорћоЉп, и пекћп уапјатата 1205(аје, 1 шје (гапбГопшбап.

145 12У0Г је 12 МакеЈошје.
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'уабка'

кгекпа Воуап 1980:145

бтокпа БеђеЏкоуЈс 1897:1

бебгга 1епја Муаитс 1913:8

Р1р1а ОјЉ-оук; 1909:2

ђаггуиба б1атс $.у. Ва{г1јша

Кос1 с1епо1а1а 'ђиуа' ргерогпаје бе 1гапб10гтасуа гипксуе и ГУОгђ1 татепе:

зкосШ/хкакаИ, и 0б1аНт б1ибајеу1та уегоуато је и ркапји ггапбхогтасуа бУој-

згуа с1епо1а1а.

2.7. V пе&т тодеПта га§опе1ака рбеис1о1оротт1 бе јауЦаји као гатепе

котрккбпо^ скпо1а1а. ТЈобауа бе 1епс1епсу'а аа бе и 1от б1ибаји 1 с1га§1 б1апоуј

котр1екбпо§ с1епо1а1а гатепјији рбеисктпггороттот, остобпо с1ги§1т рбеи-

<1о1ороттот, аН би гатепе гуогђепо теаибођпо пегахавпе. Тако и тос1е1и ха-

§опе1ке §<1е је котрккбт с1епо1а1 'рауепје уа1ге', остобпо 'бактак, кгетеп,

уагшса 1 ггисГ145а:

Ја иаапћ ^уогЈетт та1јет и катет ^гаа",

12 пје' бкоб1 Ае^епАика кга1ј,

{ рппи бе иг теШ %гаА. г4оуакоУ1С 1877:150

'кгетеп'

катеп §гас1 Ођгасктс 1895:5

катет §гас1 Ођоо*апт 1897:384

кагт§гас1 Иоуакоујс 1877:151

бедеШ рапј МПеибшс 1901:47

геугаап Уикоујс 1890:36

теШ §гаа146 Ођгаскпас 1895:5

Уеха ба с1епо1а1от обгуагепа је ргеко 'кгетеп' : катеп. 1б1о\гетепо је и

коге1асу1 ба с1ги§1т с1е1от (1епо1а1а 'ггисГ : теко. 1Ј габкој уагуапН (МкгоГа-

поуа 1968:101) 'кгетеп' је рогугдеп као: по белкш каментт палатам.

'уагтса'

Бика скуепсшка Кагипс 1894:75

Оића аеуепсшка147 МПеибтс 1901:124

Оеуепсшка кгагј Ророун; 1891:61

скуепсшка кгау' Иоуакоук 1877:150

скуепсћка кга1ј Иоуакоујс 1877:151

беуепскка кгау' >1оуакоУ1с 1877:151

Омпшко кга1ј МПеибшс 1901:124

адутсНка кга1ј Јоуапоујс 1898:100

145а ТЈр. гаштЏјуо гарагапје Торопт: „характерно, что 'длинние' загадкн обмчно при-

знак или ввгрожденм жанра, или литературного 'вторичного' происхождении, или, на-

конец, некоего гибридного образованин" (Торогоу 1994а:65).

146 ОуЈе, као <1е1оУ1 котр1ек$по{> <1епо1а1а, &\з. рии: теШ %га&.

147 Уегоуато §геЈка гарјзјуаса ите$1о: Очка.
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гјгуепс1ек1 кга1ј148 бгескоујс 1894:1

деуезПја кгаЏ Иоуакоујс 1877:151

егепсЦја кга1ј ОћоДашп 1897:384

ЗУпеШса ђап Мћкоугс 1902:6

ђце1а §обра Ођгасктс 1895:5

2е\г(1ашса149 Уиколас 1890:36

Рагаш§та1бк1 зе као гатепе ЛепоШа бтепјији ашгоротоггш аре1агм кој!

огпабауаји пеИ ахибгует ро1огај (Љка, кга1ј, оап). А1пђи1зк1 део татепе

<1епо1а1а е11то1оШ је пејазап150. 1Ј газкој роигсН оуе га§опе1ке 'уагшса' је

кшгинн (Мкгогапоуа 1968:101) 1 зуе татепе с!епо1а1а би те1аГоге. Оепо1а1

'уагшса' и 5грбкоћгуа1бк1т уапјапиипа ропекас! је 120з1ау1јеп (Кгајјбшк

1897:167, УикоУ1С 1890:41, Оћгасктс 1895:5, Кгес1с 1887:269, ОгНс з.а.:5,

МПеизшс 1901:47, ИоуакоУ1с 1877:151).

'и-исГ

ђокиеН §гас1 >Јоуакоук; 1877:151

Не«8гас1 УикоУ1с 1890:36

Мект §гас1 Ноуакоујс 1877:151

тект §гас1 СгМс 8.а.:5

текјб §гас1 >ЈоуакоУ1с 1877:150

текј егас! ОђоСапт 1897:384

катеп §гас1151 Кгарзшк 1897:167

1гао рапј Ми-коУ1с 1902:6

Оуај а"ео с1епо1а1а и пекјт уапјатата з1аге зе за ггесит 51апот кгаЦ, аН

пе тепја тоиуасНи ('1ги<Г : теко):

Досека %а:

Отег кареит Јоуапоујс 1898:100

Тгагко кареише Моуакоујс 1877:151

Мека кареит Моуакоуш 1877:151

Меко кареит МПеибшс 1901:124

гак текибас Коуакоујс 1877:151

аН 1:

ра ићуаН га текат §иг >ЈоуакоУ1С 1877:151

ра §а игећ га теН кгај МПеизтс 1901:47

ра ићуаН текг та1ј152 бгескоуш 1894:1

148 ТЈр. сагхса ЈгуепЈапса и: >1оуакоу1с 1877:35 која М тогЉ то§1а да ћиде 'типја' Ш

'§гот' (тоде1 ор15ап и § 5.2.4.12. ).

149 2а оуај тоде1 га§опе(ке тасе тје кагак1еП5испа ек5(егшја тоаопој> ира ^еугАап —

геугЈатса. Рагетета је ћарак5 кој1 пе ће1еге ш КЈА21Ј ш КЗАК1Ј, а (уогћепо оскгира од

пауедепе рагаШ§те. 1Ј оуак\тт втсајеујта тоге 5е ропиЛјаи' 1 па иисај пеке Љи§е гај>опе(ке,

прг. 5а аепо(а(от 'гес': За^гЈа/о хахгАа ро рЦишн, гЧоуаколас 1877:61.

150 ТЈрогеаепје 5а Нкот Левен Дуко 1г ћи§аг$ко§ ГоШога, јавпе епто1о§ме (ВЕК 5.у. ле-

вен2), га 5ас1а пе даје геги1(а(е.

151 Као гатепа оћа аепо(а(а.

152 Оуае ргета: ф/огДеп та!ј.



74 ВПјапа бПагшс

>ЈоуакоУ1с 1877:151 пауоси" 1 јесши Угсеукеуи га§опе1ки ба скпогагот 'ко-

ко1, кокоб 1 јаје': ОеуепсЈика кгаЦ огШа теки јр-аа"; кгаГЦса %а ЛаЛе, 1е Гг

пје и>гА праЈе. Оуај скпоШ шје пе1о§1сап га пауеаеш 1екб1: %гаД је ио&саје-

па 81оуепбка тегаГога ха 'јаје' (ир. б1к1гтс 1994с).

Тађе1а ба ирогешшп ргее1е(1от уапјапага га тос!е1 § 2.7.

кгетеп уагшса 1гис1

1 катеп §гас! скуебИја кга1ј ђокгје1ј §гас!

2 катеп §гасш ЛеуепсИка кга1ји ТгШко карегапе

3 катеп §гас! 0 Мекш §гас1 ;

4 капи-^гас! ШУтсИка кга1ј Мека каретап

5 катет §гас1 дтшШса кга1ј Отег карегап

6 8ес1еШ рапј 0 текј кгај

7 катеп §гас1 Оића с1еуепс1ика Мека карегап

8 катет §гас! ОтпсИко кгаГј Меко карегап

9 катеп §гас1 бУуегНса ђап ггио рапј

10 катеп §гас1 0 тект §гас1 !

11 катеш §гас! еГегкНја кга1ј текј §гас1

12 /еугскп геугскииса №сј§гас1

13 катет §гас1 Оика <1еуепсшка Мека карегап

14 катеш §гас1 Оеуепсшка кгагј Мека каре1ап '

15 катеп §гас1 0 тек1 §га<1

16 тек1§ §гас! ђуекч §обра тек1§ §гас!

17 катеп §гас1 0 катеп §гаа

18 буЛеп рапј агуепс1ек1 кта1ј тек1 та1ј

19 катеп §га<1 с!еуепаика кга1ј тек1§ §гас!

20 катеш §га<1 деуепагка кга1ј текат Јшг

21 катеш §гас! АтпсНка кга1ј гак текибас

1гуоп: 1—4. Иоуакоујс 1877:151; 5. Јоуагктс 1898:100; 6. КгебЈс

1887:269; 7—8. МИеибгис 1901:124; 9. Мнкоујс 1902:6; 10. ОгШс б.а.:5; 11.

ОђсчЈапт 1897:384; 12. УикоУ1С 1890:36; 13. Кашпс 1894:75; 14. РороуЈс
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1891:61; 15—16. Ођгасктс 1895:5; 17. Кгајјзтк 1897:167; 18. бгескоујс

1894:1; 19—21. ИоуакоУ1с 1877:150—151.

2.8. Котрккзш о!епо1а1 и з1еаесет тос1е1и 7а§опе(ке >ЈоуакоУ1С 1877:177

ГогтиНзе као 'ргзН кас! изекпјији поз'. 1Ј з1гикгип 1екб1а бе скегкЛаН тојш

газс1апШ па бксксп пабт: 'ргеН', 'бНпе' 1 Чокиб о коЈ1 бе ргзН ођпби', а кој1

је пајбезсе 'гасшјнзд'. 1Ј пекип уапјатата ројесИш зедтепН ггозЦји. 2атепе

с!епо1а1а тесшбођпо 8и гуогђепо пегаујзпе. Гатепе с!епо1а1а 'зНпе' ј 'гас1пј1са'

(пајбебсе: оап \ л>га(а) уегоуато $и, као ро1а7пи обпоуи га рагетгогозки ггап-

згогтасуи, 1та1е агпђисе оа1а\> \ зтгаЧјгу, аН зи пјЉоуе ггапбгогтасуе и уа-

пјагната еНто1озк1 пергогјгпе.

Огис! јае ре(огопа уојзка15*,

иуа1Јбе ооегјапа оапа,

пјнп исЈпбе о втгаЧјпа \га1а. ЈЧоуакоук; 1877:177

'зНпе'

Апас1егка кга1ја >ЈоуакоУ1с 1877:177

ј сага 1 кгаНа Моуакоук; 1877:177

ођегјапа ђапа Моуакоуш 1877:177

ођгкта ђапа154 КагасШс 1897:361

КаНоуапа ђапа Уикзап 1893:341

ђа1ађапа ђапа Ођгадоујс 1896:44

кга1ја ђа1ауо§а 1л>\геНс 1902:157

ка1ађапа ђапа155 Ођшклмс 1896:120

ко1ођапа ђапа МапсНс, М. §га<1а га К.5АМ1Ј

ђапа кикоНапа ОђгааЧпас 1896:44

>Јобапа кга1ја Уикоуш 1890:64

зтг<1ајНја кгаНа Уе1Ј1С 1901:4

зтеаегоуа ђапа Уикоујс 1890:64

Кагазта кпега156 Ођгасктс 1895:9

Мос1е1 гасгопеисе и згрбкоћгуа^зкот гоШоги је пезгађПап ра зи 1ако обек1-

уапе гатепе с!епо1а1а 'гастјка' (втгпајИја кга1ј, $теАего\> оап) рокгЛе (1епо-

Ш 'зНпе'.

2ипј1с 1897:2 као скиср аепо1а1 ипа 'поз': Јо&газе $е по зирЏапа §гаа"а.

Ноуакоујс 1877:177 као аги§1 с1епо1а1 гта 'иб1а': Аа оопзе 8о1отипи угаШ.

\Ј такедопзкјт 1 ђидагбкјт уапјатата с!епо1а1 'зНпе' рокпуаји: Кузмана

153 Уапјате оуо{> с1епо(а(а пауедепе 5и и § 3.3.4.2.

154 ОНсгјапа ргета оМапа јесНпа је гагПка и дуе Уикоуе роНтск 1$(е га§опе(ке, V. КагасШс

1897:361.

155 Уапјап(а и па$(ауки јта 5(гик(иги с1ги§о§ то(1е1а 2а§опе(ке 5а котр1ек5ш'т депо(а(от

'бкирНапје бкогира' (о!ега ти ро 1еа"и §оуеа"а) 2аће1е2епо§ и 5ато пекоНко уапјапа(а (Иоуакоујс

1877:177, Уикоујс 1890:64 1 КагасШс 1935 5.У. ре1е1јел>). Оуај 5е{>теп(: оЈа§па ти ро 1еди

%оуеДа, јау1ја 5е 1 иг с1епо(а( 'себа1ј \ уабТ (Оћгаскмс 1895:9).

156 Оепош је 'сеЈаЏ ј уабР, V. ргетодпи паротепи.
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цара (Ма1оу 1891:255), арамга (б1оПоу 1894:162), хапдук, Белчина151 (бгој-

коуа 1970:331, 334), двоица паши; гол (Сађјоу 1906—7:152).

'гасшјка'

бтгс1апоуи киси 2ипрс 1897:2

бтгсЦруа \та!а КагасШс 1935 з.у. регогопа

зтгсМја угага Ођгаскмс 1893:19

8шгс1е1јеуа \та1а Кагипс 1894:75

лта1а бгпгсЦруапа Ођгасктс 1893:44

8тгс1е1јеуе сгуоге УикоУ1с 1890:64

бтгсШјеуо рогје >ЈоуакоуЈс 1877:177

стПјеуа уга!а Моуакоуи; 1877:177

озтгдегја кгагја Ј-оугегдс 1902:157

бтгдега ђапи Випс-Јоуапоуш 1887:2

Ви§агвке 1 такесктбке гатепе оуо§ с!епо1а1а зи прг.: тгмница, земнта

(б!ојкоуа 1970:331,334), Калћеишана града (Масоу 1891:255), Галичника

града (РепибНбк1 1969:159), Тумана града (РепизИзк1 1969:200).

Рагегто1о§1а јес1поб1аупа рбгупЈа оуе 2а§опе1ке 12 Рко1а (ба пеггапбГоггт-

башт 1окибот: гет1ја), ик1ара бе иг поуо^гске уапате рге пе§о иг пауедепе

гараскшбгрбкоћгуагзке (за ггапзГопшзашт 1окизот: уга(а):

1зкос1 §о1јо.

РеНпа 1е Секаји,

с!а 1е о гетгји шраји. Шгшс 1899:6

Ргалт бНки о оуош тос1е1и 2а<Ј0пе1ке даје 1ек ирогесЈепје ба ђгојгит по-

уо§гбкгт рогупЈата ба ЈзНт <1епо1а1от158, прг.:

Тае^елетткј катфаг^е

акб уоаХеуш лируо.

Пеуте тоуе тглааауе

отт| утј; тоуе пгх6.%ауг. беИа 1965:33

('ОозросНсис зМе 12 з1ак1епо§ §гас1а. Ре1 §а ит/аНзе, па гет1ји §а ђас1зе.')

Тако зи и поуо§гск1т уапјатата гатепе (1епо1а1а 'бНпе' рагетета

ТааХа-Мларлсо, апггоротогГш аре1а1т: корг| 'скеуојка', кирга '^озросЈа',

уркЈс 'згапса' (беИа 1965:32, 33, 93, бНспо и: К^а 1968:188) Ш је оуај с1е-

по!а! рокпуеп Нспот гатешсот.

Мез1о 'о1гезапја зНпа' шје рагегто1озк1 ^гапзГопшзапо, уапгаји 8ато '21с1'

Ш 'гетЏа'. Кеосекјуапо, рагасНетаНгти ђгојеуа росНеге ггеса гатепа депо-

1а1а, 'ргзН'159: бФоо и6%то1 'сђ/а гаскпка' (Ш§а 1968:188), треш уоиато1 '1п

соуека', треи; акХаРабесј '1п гођа' (А1ех1асНз 1928:207), пеуте Рсоаог 'ре!

Киба', тгеуте бопХесј 'ре! гођоуа' (беИа 1965:93, 33) остобпо као и пауескпој

157 О о$(асЈта акиггшлга па -а и такесктзкот 1 ћивагекот Го1к1оги ир. Копе81а 1971:31—33.

158 Моде1 шје роптдеп и ргеј>1ес!ашт гћи-катч га§опе1ака па 51оуепб1от јегнпта уап Ва1-

капа.

159 ТЈ такеЈопзкјт 1 ои§аг5кЈт уапјатата бкого 1бк1јиб1уо: братн, брак>а 'ћгаса'.
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уапјапН зато ћгој 'реГ Ш је бак аепо1а1 шепоуап: %6р1 'шка' (беКа

1965:32).

Кшгшпбке уапјап1е 2а§опе1ке о 'зНпата', оз1т пте, петаји је21бк1 'ро-

ШГ. 2атепа аепоШа 'зНпе' је атгоротоггш аре1аНу (рора 'рор', рагШе

'зуебЧешк') Ш ашторотт:

Еб1 Ше сИп сћШе,

сб 1е-а§1еар13 ста 1а иза. Оогоуе1 1898:234

(ЧгаШ 1Нја 12 сеНје, бекаји 1е ре1опса па чгаНта.')

1Јрогед1Уапјет оуШ ћа1капбк1ћ, 1екбјск1 јеапоб1а\гпјШ ^гара уалјагаиа ба

з1о2етј1т (ек$(оуцпа, као зЧо би 8фзкоћгуа1зк1, аоћца бе шаа и зекипаате

тоуасле којј пе аоНби зиикидга 1екб1а уес бато иНби па огпатеп1а1поб1 га-

тепа аепоШа. Оуа 1епаепсца је уес иобепа па бфзкоћгуа1бкот та1епја1и, 1

— као и оуот тоаеш 2а§опе1ке — робећпо кагак1епбе гараапе кгајеуе бгр-

бкоћгуа1зко§ §оуогпо§ роагабја (ир. 81к1пис 1994с).

Таће1а за ирогеашт рге|>1еаот бфбкоћгуа1бкШ уапјагаиа иг тоае1 га§о-

пе1ке 12 § 2.8.

ргбН бНпе тез(о

1 ре1огопбка уојбка зирЦапа §гааа зтгаапоуи киси

2 ре1орога уојзка 0 бо1отипи уга1а

3 ре1епса уојзке ћакћапа ћапа зтгаеуа уга1а

4 бегуепса уојзка ко1оћапа ћапа уга1а

5 ре1епса уојзке ћапа кико1јапа уга1а зтгсПруапа

6 ре1оп1ја уојбка ћапа оћг1јапа 0

7 рере1јеуа урјбка бтеаегоуа ћапа 0

8 ре1оргз1а уојбка >Јозапа кга1ја 0

9 ре1 кгаИеуШ уојшка 0 зтгаеуе ауоге

10 ре1ого§а уојзка кга1ја ћа1ауо§а озтгаеЦа кга1ја

11 ре!огопа уојзка оћегјапа ћапа зтпНјгуа уга1а

12 ре1опја уојзка зтгаајНја кга1ја 0

13 уојзка ре1егоуа 0 \га1а зтгаеНеуа

14 ре1епса уојбке Каг1оуапа ћапа 0

15 ре1епса уојзка 0 зтгскга ћапи
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рГбН бНпе тебго

16 ре1е1јеуа уојбка 0 бтгЛеЏеуа сћ/ога

17 рек>ргб1а уојзка Ападегка кгаНа 0

18 ре1егауа уојбка 1 сага 1 кга1ја стПјеуа угага

19 ре(оргбка уојбка 0 бтгааЦеуо ро1је

20 ре1еуј(а уојбка какћапа ђапа 0 1

1гуоп: 1. 2ипј1с 1897:2; 2. КГоуакоуЈс 1877:177; 3. Ођгасктс 1896:11; 4.

МапсНс, М. §гас!а гг. К.5АШ; 5. Ођгасктс 1896: 44; 6. КагасШс 1897:363;

7—9. Уикоук 1890:64; 10. 1л>УгеНс 1902:157; 11. КагасШс 1935: б.у. рего-

гопа; 12. УеНДс 1901:4; 13. Кагипс 1894:75; 14. Уикбап 1893:341; 15. Випс-

Јоузпоу1с 1887:2; 16. РороУ1с 1891:43; 17—19. Коуакоуш 1877:177; 20. Ођ-

гасктс 1896:120.

1го1оуапо б1оје 2а§опе1ке га <1епо1аг 'уабка, ђиуа' које би §гаа*епе ро

зНспот тос1е1и .

ТЈћуаНћ сага ^игошапа

1е §а ћаст и о§пјеп %гаА. Иоуакоујс 1877:229

2.9. 1Ј тги тос!е1а 2а§опе1ака баН1уој> кагак!ега ба сћја1о21та иобауаји бе

па12§1ес1 рогрипо рго12Уо1јпе, петоНуЈбапе 1 тесшбоћпо 1Уогђепо пе2аУ1бпе по-

ттасгје. „Зти шутливв1е загадочшле формулБ1 в образном строе

восходнт к условнои домашнеи речи", бгпагга Ашкт и ргеа§оуоги га

гћпки: бадоушкоу 1959:279. Мпгогапоуа 1978:22—23 ће1еи да „наи-

болвшее количество вариантов имегот загадки, построеннБ1е в виде

рассказа, притчи" 1 сЈа1је гаЦјибије <1а гаг1о§ тоте 1ех1 „в трудности

запоминанин и отск»да — в возможности перестановок и заменБ1

слов".

2.9.1. 1Ј то<1е1и гадопегке и којој бе рогајтНије 'робиск', га гагНки ос!

рогајтНдуапја 'бка'161, остобпо 'куабса'16^, бггикшги 1екб1а кагак1еше екзрН-

снпо пауос-епје га21о§а ро2ајт1Ј1Уапја. Рагетете рокпуаји б1еаесе аепо1а1е:

1. обођа која рогисије С&бЧа'), 2. ротостк, ођјспо 'котбписа', 3. 'робиаа

која зе ггагГ, 4. '§об1 коЈ1 је аобао и робет', 5. 'ре1ао кода ггеђа 2ак1аН/је1о

које ггеђа бргетШ'. Мо<1е1 је, о бети бУеаосе гибк1 1 ро1јбк1 рптеп, уеота

б1аг. бато ројесНпе уапјате басМе буШ ре* с!епо1а1а.

160 02е1ауаш тос1е1 га§опе(ке га оуај <Зепо(а( и бгрбкоћтКбкот јег1бкот агеа1и ор!5ап је

и § 3.3.4.3.

161 Мо(1е1 гацопе(ке 5а рогајт1Ј1Уапјет '511а' орјкап је и § 5.2.4.17.

Роб1а тоја тата 1уојој тапи,

с1а гш дас1е§ па<И§аба

да 5е 1 паЈ пасЧјте. 'куабас' Моуакоујс 1877:86
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Рогибије рагараса,

ро Јшјеуи Ђагаоапи,

аа јој робаЦе гиИпјаси,

(1а иђце /гпјеиги.

Бобо јој је Ага%1 #а$,

пета §а бјт сккекаг. 2оуко 1930:157

'1а§1а'

рагараба 2оуко 1930:157

кагакаба ВиЗеИс 1914:6

рогиђаба Ођгаскмс 1895:9

Кагарапдга Уикоујс 1890:65—66

ђеба кагађеба Ођгасктс 1896:121

гипјеуага Ођгасктс 1895:9

бибитага Ођгаскмс 1896:121

Иаитгје 2ипЈ1с 1897:2

Уета МоуакоУ1с 1877:219

Иеуа бгескоујс 1894:8

пеуа Ођгасктс 1895:7

копа Ка1опс 1894:75

ТЈ роб1ес1пја бегт рптега роИараји ве ргуа 1 сЈги^а гатепа с1епо1а1а: \ета

\ети, пеуа пеш М. ТЈ гизкјт 1 рогјбкјт рптепта 151о: кума к куме при-

ходила (баск>Ушкоу 1959:83), рпуз^а кита по китескг (ОибШукг 1893:23),

осћшбпо раг сте: лихо \ тихо (ТггоГапоуа 1968:63).

'ротосшк'

ра ја гоуш оаАи1ј1ки . Ођгаскмс 1895:5

Ја огМоћ и вепке зепАепке КагасШс 1897:344

Ја оНс1оћ и зепАепке >ЈоуакоУ1С 1877:219

ро Јигјеуи оагаоапи 2оуко 1930:157

ро СаугИи Ва1аоапи 2ипЈ1с 1897:2

ро ВигЗе\ш а*и1етапи Оћгаскмс 1895:9

ро МЦаШ 8а1ооапи Уикоујс 1890:65—66

ро Вт1и рМза1и Ођгасктс 1896:121

ро сегкг Сепват ВибеНс 1914:6

ро Шји та1о\ега Ођгасктс 1895:9

1 гагоуј Бга^итји, МПитји РауЈсеуЈс 1937:41

па когШр вагаоап^ Ођгасктс 1896:121

Оуај с!епо1а1 и§1аупот рокпуаји 81п1а§те, ос1 којШ пеке §а екб^епггјот

{Вт1о Втза1о, зепка зепАепка, сегка сепзауа).

'розиск'

с1а јој ро§1је Шипјаси 2оуко 1930:157

с1опе81 пи рогртјаси Оћгаскмс 1896:121

робагј! гш зајакаси Ођгасктс 1896:12

163 Ке818ито бкапје, шоЈе 5е ргоска11 Ј: коШр.



80 ВПјапа $Цтшс

12пеб1 пп §1а^о1ја(и Ођгасктс 1895:5

рга!1 теш 1и Ие\оАи Вибеис 1914:6

ро§а1Ј1 1ш зиги оиги Ођгаскмс 1895:9

(1ај гт пеуо 1агака1о Ођпкктс 1895:7

(1ај пи №уо ХакаЦ 8гескоУ1С 1894:8

«1ај пн 1ај оагасек ОеђеИкоуЈс 1897:10

(1ај пп, Уето, тИјогаД 1МоуакоУ1с 1877:219

(1а 12пези сшка Уикоу1с 1890:65—66

дл пи гајпи тШ1-%из1е КагасШс 1897:344

скхИ "\ аопезј сШН, тгзН Кактс 1894:75

пек јгпеке /и/ј, тгзН РаУ1сеУ1с 1937:41

ропе$1 пи зерга1о, к1ер1а1о164 Ророујс 1900:1

ро§1Ј1 теш шиеГ /иег/и165 2ипј1с 1897:2

(1ај пи, пеуо, сгиа огазпа Коуакоујс 1877:138

12пе81 пи сгио «7о Ођгаскмс 1896:121

Ратот копбНикспот: Ј1ги, тгги рокпуепо је 'је1о' и роНзкој уапјапп'

(Оиз1а\У1С2 1893:24). Ш гизки рогуг<1и и: баскшнкоу 1959:83,281: чернофи-

феру просила, з1оЈ1 паротепа (1а је га§опе1ка за1Ј1Уе рпгоае, 1 (1а „приду-

манное слово чернофифер, по-видимому, означает сковороду"166.

'еоз1'

гипјак ОђгаскМс 1895:5

пигак Иоуакоуш 1977:219

бипогак Оеђе1јкоУ1с 1897:10

сисијЈца Ођгасктс 1896:121

аип(1иуа1о Ођгасклги: 1895:7

(еипиш Ророујс 1900:1

кегетапе Ођгасктс 1895:9

гапеуооа Ођгасктс 1896:121

УШпааг 7ипј1с 1897:2

тиагопја Уикоук: 1890:65—66

8иН§081 Ођгаскпчс 1895:9

ага<|1 808 2оуко 1930:157

зиски јјозп >Јоуакоу1с 1877:219

спн §об11 Ођгасктс 1896:121

Као '8081' и 8грзкоћгуа1зкнп уапјатата оуе га§опе1ке ођкто зе огпабауа

гег. Бокгак ге1а и розеги (агђш ешо§га{зка 1 Го1к1огпа §га<1а ор1зије као

розеђап с1о§а<1ај (ир. прг. розеги па (ки§1 аап Во21са и Стој Соп: Коутзк1

III 1994:203 1 Јоуоу1с 1896:76 Ш па роккчски ропе(1е1јак и КопауНта: „Таоа

скнпасш гоуе 8изје<1е па ођје<1 1 каге: Бобо пн је ге1 ђк кокоб1; с1сх111е скчпаб

и тепе па ођје<1", Во@с1ап-Вие1к: 1908:160).

164 1)еуегоа1па аро21С1Ј5ка $т(а§та кагак(еп$(1бпа је га то(1е1 га{>опе(ке за ро2ајт!Ј1Уапјет

$иа, V. § 5.2.4.17.

165 ТЈр. хегете/ те! и § 5.2.4.16.

166 Оге1 1977:322 $та(га с!а је и риапји „ро1ика1к ргета петабкот хсУтапег РјеЈЈег".
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'ре1ао/је1о'

с1а ићуе /гпјеиги 2оуко 1930:157

иНси ти (епеоАи161 Оћгаскмс 1895:7

гакћдсе ти (епеоЛа Оћгасктс 1895:9

аа ти коНет копечоАа Оћгасктс 1896:121

гаккси јој сипеуаАи Оћгаскмс 1896:121

аа 2ако1јет УепсагаАи Вибеис 1914:6

аа реки хгапака Уикоујс 1890:65—66

аа оћпбет кагакаси 2ипј1с 1897:2

аа 2ако1јет ^агЊаги16* бгескоук: 1894:8

гак1а1а ти типј§1аз Оћгасктс 1895:5

аа ти §гасИт шјпи Оеће1јкоУ1с 1897:10

X) гибИт рптепта аепоШ 'је1о/робиаа' гатепјије бе ба: не носиш фа-

нафера, баскгапкоу 1959:83, оскшбпо: бурти-калти, МЈи-огапоуа 1968:63.

Ш оуај тоае1 ик1ара бе скНгшспо јесша 12о1оуапа Уикоуа гадопеиса:

Ја роо*оћ ро зорот,

а б1аск>ћ па %гуо1и;

рогуаћ тгАе1јасе,

сктебЧе пи ш1еоАе,

е би ао§1е уагИ-(гауе. 'соћап гоуе гепе аа с!оа*и ро тигИсе'

Коуакоујс 1877:238

Рагетета тгАеЏасе иккшПа Н зе и рагасН§ти 'розиск', а (и1еоАе и ра-

гасИ§ти 'ре1ао/је1о'. 1Ј оуако б1огепој б1гакгип 1екз1а то§иса би ргетебЧапја

теб1а гатепа ројештћ с1епоииа. Уапјапсе 8а скпоииша 'рго1есе, уеии, бпео,,

ВипЈеускчп' и: 2ип]Чс 1897:2, оапобпо 'сауа, таб1 1 кокчбГ и: Уикоуш

1890:65—66 1екб1б1а бе иИараји и пауеаеш тоае1. 1Ј рптега 12: УикоУ1с

1890:65—66 јауЏа зе 1 бебга гатепа пеко^ аепоииа: г Аоуео угап§е1ји.

1гуебпо еНто1о§ко гебепје рагетета пабшсије бе и габкој га^опесј бНбпе

з1гакгиге:

Пришла кувахта,

просит мутавта,

— На что тебе мутавта?

— Гоголл битв, младожа кормитв. баск>ушкоу 1959:152

Као депогаН пауескт ви: 'баба, цеп, хлеб, дети'. Ако бе роск о<1 ргег-

розгауке с!а је и р11апји 1гапб10гтасгја скпоШа бреспа1тт екб1еп20гот, ОУс1е

-вахта/-тавта §гирот, ро1аг ка ргаујт скпоигНта би ку- и му-, с1ак1е уе-

гоуато: кума (осекјуапо и б1оуепбкЈт гадопеската о 'рогајтПгуапји') 1 мука

'ћгабпо', бго бе 1б1та, пе бкчге 8а и гћнш пауескшт сктоииот 'тктНса',

аН бе 81аге за пагешит скпоШот 'гпо'.

Таће1а ба ирогеашт рге§1еаот бгрбкоћгуагзкт уаНјапага тос!е1а 12 § 2.9.1.

167 1Јр. гатепе <1епо1а(а 'робида': ш Ие^оДи \ 'ге(': тпеуоДа.

168 ТЈр. ^агЊага 'пашу оусе која 1и(а, Штага, гао5(аје', ј>га<1а га КбАЖ! (0а§0У1с, 8., Рјуа,

з. Вегије).
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(а&а копа робиаа ге1 регао

1 рагараса
Јигјеу

ђагађап
(штјаба ага§1 §об гтјеига

2 кагакаба сегка сеНбауа 1а Кеуоаа 0 Уепсагааа

3 рогиђаба
Вигаеу

Ви1етап
0 кегетап (епеоа

4 №шпле
ОаугПо

Ва1ађап

ите! те(1а УШпааг кагакаса

5 ђеса кагађеса
Вт1о

Втба1о

рогртјаса хапеуоаа копеуоа

6 глтјеуага Шја та1оуег бига ђига зиН§об( 0

7 бибитага

ко/Шр

багађага

зајакаса сиси§иа сипеуааа

8 Кагарапс&а Муа1 5а1ођап сЈсЈк тиагопја
лтапак

(угап§е1ј)

9 пеуа пеуа 1агака1о аипаиуа1о (епеоаа

10 Иеуа Иеуа 1ака1ј (иггак §а21ђага

11 0 бека №уа ђа1асек сипагак (ијпа

12 Уета Уета тЛјогаа (и(гак §агЉага

13 0 ђааи1Ј1ка §1а§о1ја1а (ипјак типј§1аб

14 копа копа пибН-§ш1е
8110111 §0811

0

15 копа копа 01511 тЈзП
6(10111 §0811

0

16 копа копа
бер1а1о,

к1ер(а1о

(еНтап 0

17 0

Вга§ипја,

МПитја

НбН, пПбН бНОП! §08(1 0

18 0

бепка

бепаепка
1ШбН-§из1е

5(10111 §0811
0

19 пеуа пеуа СГПО 3110 СПП §0811 сгпо ђгабпо
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12уоп: 1. 2оуко 1930:157; 2. Вибегш 1914:6; 3. Ођгасктс 1895:9; 4.

2ипј1с 1897:2; 5. Ођгасктс 1896:121; 6. Ођгаскмс 1895:9; 7. Ођгаскмс

1896:121; 8. Уикоујс 1890:65—66; 9. Ођгасктс 1895:7; 10. бгескоујс 1894:8;

11. ОеђеЦкоук 1897:10; 12. ТЧоуакоук 1877:219; 13. Ођгаскшс 1895:5; 14.

КагасШс 1897:344; 15. Ка1опс 1894:75; 16. Ророуш 1900:1; 17. РаУ1сеУ1с

1937:41; 18. КагасШс 1897:344; 19. Ођгаскшс 1896:121.

Робкскџа уапјапга пауедепа и (ађеН ш с1епоШ 'тгаур. 2атепе скпогага

'робиаа' и робксшјш бебс уапјапа1а 12 1аће1е (тиН-^ш1е\ сИзИ, тгзН; НзН,

тгзН) &ппа1по бе роккраји ба гатепата аепо(а1а и тсх1е1и 2а§опе(ке о ро-

гајтНгуапји, аН пе гагунаји зе и %\а%о\ (ир. §§ 2.9.2, 5.2.4.17.):

Ја бе рорећ па ауПки,

ра склгУспић ПппПки:

с!опеб1 пп гШе тШе

<ја ропибНт,

ра си Н оре( угаНН. '§и81е' >ЈоуакоУ1с 1877:37

Ргуе сђ/е гатепе с!епо(а(а ик1араји бе и 81б(ет 1 и бкскхет 12о1оуапот

рптега (тоге 8е рге(роб(ауМ с!а (екб( тје (абпо гарјзап, јег ђј бе обек1Уа1е

сђ/е еНто1о§ке п§иге ап(оттпо§ Нра: га\гси Н а\а га\оја : оа\Ш а\а оА\о-

ја):

Рогабије кагакаса ВтзИи:

скхИ, ВтбПо, гаУ1си Н сћ/а гауоја

1 остШ ауа оауоја. 'с!е(е' 1ЧоуакоУ1С 1877:42

Рагетете које и Обшш баскге бе§теп( Шпј- ирисији па то§иси уеги ба

з(агобгрбкоћгуа(зк1т (ипје169 'ђас!ауа, ђег пакпас!е'.

1Ј оуот тос1е1и 2а§опе(ке пета тосуе као екз^епгуе (ир. тос!е1 орјзап

и §§ 2.9.2. 1 5.2.1.2.). РозШрак зИбап иобепој бт(ашш као гатет с1епо(а(а

'ротостк' 1таји б1ес1есе сћ/е 1го1оуапе га§оае(ке , а рагоп1П1бк1 зројепо

дакоп а*ак б1исајпо бе роИара ба бгуатот еипкЛошјот оуШ 1екбета (ир.

ЕКНбЈ 8.У. гакап):

Рогабије Јапа

12 закијапа

ро Закопи &аки

рођгаНти 8(апки 'кагап' >1оуакоУ1с 1877:80

Рогабије Мага Ааки

ро рођгаити 5(апки 'кагап' УикоУ1с 1890:66

2.9.2. 1Ј пагестот тос1е1и 2а§опе(ке Мотаст' рогибије 'с1отас1С1' с1а зе

сктеби 'сИакоуГ (ропекас! 'па та§агси') јег се роИзпиН 'гно' па 'пјт\

1Јобауа бе га гатепе ргуа с1уа <1епо(а(а екз(еп2иа тосшпо§ 1гра, ир. § 5.2.1.2.,

169 Епто1о@1Ји <1аје ЕКНЗЈ 5.у. $1ипј. О да1јој еПто1о§џ1 оуе ор51е51оуеп5ке гебј, као 1

пјепот 5етап11бкот тоде1и и олаНт 51оуеп5кип јегклт ир. Мобкоу 1977:301—305. 2а еито-

1оеџи 12гага гаШ\ и 1итго% V. Мгбеујс-КаЈоуГс 1988:498.

170 I га оуај рптег а јгуога: Уикоујс 1890 тоЈе 5е рге(ро5(аут <1а је ргеиге! а гђи-ке:

Иоуакоујс 1877.
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1 рата копзггиксгја бкого ођауехпо

тепа бег\т1о{> с1епо1а1а.

Рогабије АотеАаг ДотеАапсг:

„Роба1Ј1 пи ИзН, тгзН,

ра1е би пи тгке се1е

па р1јешас".

'с12ак'

беЦја реЦја171

§е11је реије172

беИје ро11је

беИје рек1је

Зекк, рек1е

бекН рекН агатрт

§е11Ј1 ре11јј

зе§1је, рее1је

бесе ресе

ЗИј пи1ј

8ПЈ1 р1 (бк)

§1§1ас-пи§1ас

ибН, пибН

ггскст ђескст

габ1аб1о па пи^абгуо173

бпокајка

'2По'

зЧкппк

зтје ттје

1010 У1И10

сНзго г1а1о

С1бп' ђјбег

а1а ђјбег

ђје1а репа

тгке бе1е

ђјбег

реНуап

сМјорабго174

с1ип сЈеђео

с!еђе1јко

као гатепа 1гесе§ 1 1аки11апупо као га-

>ЈоуакоУ1с 1877:25

Ођгасклпс 1895:9

Ођгаскмс 1895:9

Огђ1с з.а.:5

Муактс 1908:2

Воуап 1980:211

К.5АЖЈ б.у. АатаЛиг

2ипј1с 1897:2

ИоуакоУ1с 1877:25

5гескоУ1с 1894:11

Ођгасктс 1895:3

Ођгасктс 1895:3

2оуко 1930:154

г>ГоуакоУ1с 1877:25

^уакоујс 1877:220

Оеђе1јкоу1с 1897:6

УебеЊктс 1888:142

КагасШс 1897:364

1,ор1б1с 1898:149

Муа1оУ1с 1913:31

МоуакоУ1с 1877:25

Нгуасашп 1869:191

2ипјш 1897:2

КагасШс 1935 б.у. сшоап

Ш\акоу'\с 1877:25

Ођгасктс 1895:3

Ођгасктс 1895:3

ОеђеИкоујс 1897:6

МоуакоУ1с 1877:25

Моуакоујс 1877:25

171 КЈА2Х1 5.у. ЗеМја, озпп рогугс-е 12 2а§опе(ке 1гаа 1 $1ес1е<л рптег: „Јег еуо пата 1 уег1га

81а\па, §с!је пеујегап !епји репји рага", Кадоуап [рвешЈошт Гга Сг(>е Магпса], 0$\>е1тс1 6, Вако-

уо 1881:43.

172 1Ј пауедепип рптепта тје гекопб1гшзап поттаХ1У.

173 Воуап 1980:179 &лл: га(па$1о, пат1ј>аНо.

174 Воуап 1980:179 с!1а: пгпјо1а$1о.
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тој гјоћп

§о1јбс

'пјгуа'

та§апса

о^гНса

Огктса

§1а<1ешса

С1ес1апоУ1са

па§1ес1апса175

§гас1апка

рЦезеуас

га§апса

2а§агп1са

ОЈ>алса176

га^аНса

га§аге177

га^огепИс

уегћ 0{шНпа

гаос!

гауогјша

ророуе пруе

ро1јатса

НуасНса

КхктбЧе

'та§агас'

па та%аге

па та%агт

па §е%ауси па та%агси

ро ауогкгпјШ

Коуакоујс 1877:25

УебеНпоуЈс 1888:142

Оћгасктс 1895:9

Воуап 1980:179

Оћгаскмс 1895:3

Муа10У1С 1913:31

2ипј1с 1897:2

2оуко 1930:154

МиаКтс 1908:2

Воузп 1980:179

ОћгааоУ1с 1895:3

ИоуакоуЈс 1877:25

1МоуакоУ1С 1877:25

КагасШс 1935 б.у. сшкап

Нгуасапт:1869:191

КагасШс 1897:364

Огђјс 8.а.:5

Бећероуш 1897:6

Оћгаскмс 1895:3

ЛорУИс 1898:149

Иоуакоуш 1877:25

Иоуакоујс 1877:25

УезеНгктс 1888:142

Нгуасапт 1869:191

№уакоУ1с 1877:25

ОгћЈс $.а.:5

Т>ГоуакоУ1С 1877:25

Робећап ргоћ1ет би сћ/е уапјаШе и: Муа10У1С 1908:2 1 1913:31 које баогге

скхкте с1епо1а1е:

јег бе гас!а1а за§1а >ла#'а178,

ћосе ргрог угрог

дл пат бпш §1абетсе/§гас1ап1се.

Мос1е1 2а§опе1ке тоге ћШ б1о2ешЈ1, као и рогугсН 12: бгескоук; 1894:11

и коте: Носе ргерогизе119 (за с!епо1а1от 'Иза') 1 тоге зе роуегаН ба: ргрог

угрог 12 ргешосше уапјаше.

175 ТЈ 0ПЈ>та1и па%1еа*апси, потшапу 01 то{>ао да ћис1е *§1е<1апса.

176 Ргета оуот ћаракзд КЈА271Ј деГтлбе гпабпје 5.у. 2. о^апса Г. као 'јттпо'. Ролој! 1

ћотоштпа оЉеалка 1. оцапса Г. 'т^кгогоротт и багајеувкот ро1ји'.

177 Ргета: тај>аге.

178 Ро1к1огао кошгапје 'та§1е' ротдије ћи^агзка ћавта 'га га5(епуапје та§1е': Бвеага чугла

мугла, ЗјЗсоу 1895:260.

179 О уегј Регипа 1 ргрогиИа ир. 1уапоу 1 Торогоу 1974:113: „можно думатв об

одновременнои свлзи имени пеперуна - прпоруша как с обозначением порошетш дождх,
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Вгиеабуј пабгауак нпаји 1 б1еаесе уапјапге:

скијегај ггп тгкоНсе па ргекштсе. 'оусе' Моуакоујс 1877:6

Тааадобе бе то%1озе оа" рирозе:

„Оај1е Ш1 (гидаШсе тгДакчгсе

аа зађегет к1је$(ак ро к1је$(ак" '§иупо' КоМјас 1989:69

2.10.1. Моае1 га^опехке за котрккзтт аепогагот 'Шглга' коЈ1 орјзије

1апбат гагуој зетепа и угеги, суе1 1 р1о<1 (тзи 8У1 ектегш' ођауегт), пета

екзгепгце и гекзги, а пета т теаизођпе 2аУ18поб11 гатепа аепогага:

Рикић зрки и тоге,

рш11 Зрка (гако\е,

а ггакоУ1 су/е(оуе,

а сује10У1 (итоеке,

1о бе си1о и М1егке. МоуакоуЈс 1877:222

'бете'

апј180 >ЈоуакоУ1с 1877:221

р1оба г>ГоуакоУ1с 1877:221

р1обка 1уап1беУ1с 1905:220

аабка Мнкоун; 1887:94

ааббка Мца1оУ1с 1 Ви§е:1с 1925:119

11куа №)уакоУ1С 1877:221

зЧка ИоуакоУ1с 1877:222

бртса МоуакоуиЗ 1877:222

Нса К5АЖГ б.у. гитоек

р1ка УикоУ1с 1890:69

гаго181 2оуко 1930:156

та1о Моуакоук; 1877:222

коксиН Реихмс 1896:278

јађика Уикоујс 1890:40

ггакоУ! Коуакоујс 1877:205

его распкшенил (ср. с.-хорв. прпошити (се), прпошка и т.д.; чешск. ргзеН, ргсћ, ргИ), так

и с именем Громовержца. Свлзб с порошением дождк представлнетс^ тем более

вероитнои, что соответствукшши глагол в рвде индоевропеиских нзмков вБ1Ступает с

архаическим удвоением". 2а епто1об1Ји 8ћ. ргрогиза ир. 1 Сауатг! 1985:164.

180 Сео цис1ја1ш 5е§теп( §1а51: Ја розејаћ апј роа" Иро\ рапј \ кагак(еп$Псап је га тос!е1

2а§опеисе 12 § 7.1.2., а то§и %& гергегешоуа(1 5гр5коћгуа(5ко:

па ујооу дап

■род. Ироу рапј Чаба' Моуакоук: 1877:88

1 гизко:

Летел енБ,

сел енБ на Петров дснб,

на елов пенБ 'ко$а 1 бепоков' МигоГапоуа 1968:77

181 ХЈ гпасепји: 'ЈрЈса, коЈр1са', паротепа гарјвјуаба.
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'угега'

пШ ИоуакоУ1С 1877:221

копорсј Регктс 1896:278

1гаки1е ИоуакоУ1С 1877:221

ггакоуј Коуакоук 1877:221

гга§оуј Моуакоук: 1877:221

* кгакоУ1 Ођодапт 1897:384

д2акоУ1 Воуап 1980:81

*гакоУ1 гуатбеун; 1905:220

* т1а20У1 1уаш8еу1с 1905:220

ђгтђоп №)уакоУ1с 1877:221

ђгатђоп Оћпкктс 1895:2

тгтига Мгјакмс 1 ВибеИс 1925:119

*§г{шга Мцактс 1 ВибеИс 1925:119

такоуј КоуакоУ1с 1877:205

сујећт 2оуко 1930:156

'суеГ (и пеИт уапјатата робк>јј јоб једап депо1а1 ођекгеп *)

уакпде КоуакоУ1с 1877:221

*ђа1епде Моуакоујс 1877:221

сује1оУ1 >ЈоуакоУ1с 1877:221

се1оУ1 1ЧоуакоУ1с 1877:222

суе1оУ1 К.8АШ б.у. гиткек

СУкоУЈ гуатЗеун: 1905:220

1гакоУ1 Иоуакоујс 1877:222

такоуј Моуакоујс 1877:222

сиде1а Муакшс 1 ВибеНс 1925:119

1иђагде Ођодатп 1897:384

ггиђепде Иоуакоујс 1877:205

*\гуоге глоге М11озау1јеУ1С 1913:367

'р1од'

к1ика Моуакоуш 1877:221

кшука М1гкоУ1с 1887:94

к1иђе1а Мцактс 1 ВибеНс 1925:119

к1иђапдга МИо5ау1јеУ1с 1913:367

кшрсад РеггоУ1с 1896:278

к1ирсјк1 Мапс 1894:309

јишса Иоуакоујс 1877:221

јађике МиИс 1901:122

гап Нтшкт 2оуко 1930:156

ђа10У1 КоуакоУ1с 1877:221

Штђаке МоуакоУ1с 1877:222

Штђеке Моуакоу^с 1877:222

гитђеке К5А№Ј б.у. гитВек

гитђабОУ1 Ророујс 1891:43

1гитђе1е Иоуакоуш 1877:222
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гготре1е 1иђепс1е НоуакоУ1с 1877:222

1иЉеп1а Ророујс 1900:4

гитђи1е Воуап:1980:81

гитђабе Уикоујс 1890:19

1гиђагс1е Ођооапт 1897:384

1иђепс1е Иоуакоук 1877:205

1итре1е г4оуакоук: 1877:111

ОЈеса Уикоујс 1890:69

7атепс геаипаапгтћ с1епо1а1а птији 8е 8а бшесћпт гатепата 1 ропабаји

зе као гагдуојепе рагпе копбггаксуе, ир. тгтига/%г§ига 1 \а1епс1е/оа1епЛе, (га-

%0У1/кгакоУ1.

бћбпо бе ропазаји ћи§агбке 1 такеаЧтбке уапјаШе:

шичка : тумбе : лкмбе : цакуле : дракуле 51ојкоуа 1970:191

спица : лумбата : трумбата 51ојкоуа 1970:191

ДЂСка : джаджалац : клабенце бгојкоуа 1970:190

ДЂСка : МЂрморе : гожета : клубета бгојкоуа 1970:190

Сава : савета : вЂрвета : клубета бгојкоуа 1970:190

N8 1&Н скпоШ бе ос!побе Аче 12ок>уапе уапјаШе ба Кобоуа:

Вта*ег па бтбет,

ђитђаг па ђитђаг

кагас!а. Оеђегјкоук: 1897:6

Випаи1ка па с!ип(1и1ки

ђапои1ка па ђагк1и1ки. Веђећкоук: 1897:9

2.10.2. Рге1ћоал1 тос!е1 бггакгито бе тоге ирогеаЧуаН ба тос!е1от га§о-

пеисе га депосаГ 'зтокуа'. Оуај ага§1 је и пе1ат уапјапхата ргеггрео геаик-

сгји 'рптатћ' уегмић зе§тепа1а хекзга 1 рокагије копаепгоуапје рагетета,

зНбпо као тос1е1 орјзап и § 3.2.3.16.:

Каз1о оТуо кНпкоуо

па кНпкоуо Иипкоуо,

па Иипкоуо к1етпре$1а. КагасШс 1935 з.у. Шпкоу

К.аз1о с1гуо кИпгроуо,

па кИтроуи Штрега,

па кИтреН пеујезШ. >ЈоуакоУ1с 1877:211

1г %ип%ОУа Марауо,

12 Иарауа зезгпса. Масап 1935:241

Туогђепа роуегапоз! кНпкоуо : Мипкоуо \ кНтпроуо : ШтреШ га зас-а пгје

ЈоуоЏпа аа бе као ро1а21бЧе га еНто1ој>гји игте бетапНбкЈ 1о§1бпо рз1. *к1ет>

(Асег). Кагак1епбНбпе екбргеб!Упе копбопагпбке §гаре ба пага1от: -пк-, -п%-,

1 -тр- икагији па бекипаатоб! рагетета.



Епто1ој>1ј'а 1 гаа1е ГоШогае Гогте 89

2.11. 1Ј з1е<1есет кга1кот тос!е1и 2а§опе1ке с1епо1а1 је ркнгуоНап: 'уге1о;

уодетса; таз1о; кигбит; рирак; ргатеп козе; регбт; јаје оА каШага; 1е§а1о

гпнје; §1јгуа; осМак; суег па §1аУ1; кара; р1аз1 зепа', аН 1рак дотшиа 'ри-

рак'182. ТЈоглбајет 1окиз тоге и згрзкоћгуа^зИт рогугскчта роз(аје: ро1је,

\о&а, педо, киса, %ога, $е1о.

N8 с1пи тога (атоигоуо јајсе. №)УакоУ1С 1877:65

ђотђо1оуо

ђотђогоуо

ђиЊшото

ђитђо1оУО

ђитђи1оуо

ђипђи1оуо (§пе2с1о)

бепбегоуо (§пе2с!о)

Сибигеуо (^пегск))

бибигеуо

бипбигоуо

сисигеуо (дпегЈо)

сисигоуо (стегск))

сесегоуо (јтегсЈо)

С1сегоуо (јтегск))

скНгеуо (епегдо)

ђкигеуо (§пе2(1о)

бтбуе (Јшуегск))

с1ипс1и1оуо

с1т<1егоуо (§пе2с1о)

сИпсИгеуо (§пегс1о)

сНпстгоуо (ггпо)

сптсшгеуо (§пегс!о)

61т6Ито\о

ририпјкоуо (§пегс1о)

§апс1а1оУО

запскиоуо

вишИоуо

81т§1ГОУО

Нгуасапт 1869:95

МКкоуи: 1866:561

багап-Тгеђтјас 1 90 1 : 1 44

гуашЗеук: 1905:220

МоуакоУ1с 1877:65

Ророујс 1891:43

Уикапоујс 1970:37

Шгтс 1899:3

Ођгасктс 1900а:10

Ророуш 1891:43

Ођгасктс 1900а:10

УезеНшмс 1888:127

Вогс!еУ1с 1899е:225

ВизеНс 1914:4

бгескоујс 1894:2

УикапоУ1С 1970:37

Апотт 1900:212

ИоуакоУ1с 1877:65

Мккоујс 1902:5

Уикоујс 1890:83

Моуакоук: 1877:181

КозНс 1930:136

МПеибтс 1901:69

УезеНпоук: 1888:142

Огђк 8.а.:5

ТЛ>уакоУ1с 1877:65

Моуакоун: 1877:65

Воуап 1980:155

182 Рогти1а $е ргепоб! 1 и <1ги§е ГоШоте \Т5(е, ир. гепбки ге{е1абки резти \т 8(ге1са

(1,игшса):

1 и 5(адо оуап аеуе( го§а,

1 па отаа гуопас га ћИјада,

1 и гуопи ггпо оапкагоуо. КЦсоНс 1910:309

ТЈ 151ој ро71С1Ј1 и (ек$(и Гкошт ааута (даГта), и козоУбкој уапјагМ ребте:

(е §и иге оупа Јеуе(о{>а

1 па оупа с12уопо ос1 Пјаде

1 и (Јгуопо гто Лгутто Ни&с 1902:166

ТЈр. 1 т(егро1ас1Ји оуе Го1к1оте Гогти1е и тос1е1 га§опе(ке 12 Рпјеро1ја, и § 5.2.4.4.: кшп-

оиго^о јаје (Оишспјелпс 1908:47).
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8итђи1оуо

8ипс1и1оуо

бисигеуо

бисигоуо

1атђи1оуо

1атђигоуо

ишђигоуо

Шегоуо

ГГбНкОУО

1итђи1оуо

пшгшоуо

пшгигоуо

РШроујс 1949:270

УикоУ1С 1890:52

УикоУ1с 1890:80

КагасШс 1935 б.у. ШпШгруо

Јоушнмс 1898:101

М1сеу1с 1952:352

Мипс 1901:131

Огђјс з.а.:5

ВПјап 1911:149

Огђ1с б.а.:5

Ођгасктс 1895:7

КагасШс 1935 б.у. ШпШгоуо

КгајЈбтк 1897:167

РороУ1с 1891:43

Коуакоујс 1877:180

УикоУ1С 1890:83

Уикоујс 1890:80

Тшиигоуо

\Јг хатепи ^пегЉ с1епо1а1 је пајсебсе 'рирак'. Робсоје ргобЈгепе уапјаШе

§с!е ви гатепе сктоШа јаје \ ^пегАо гајесто, прг:

1Ј сти тога ЂипЂточо јтцегск),

и пјети сжсигоуо јаје. '§ошђ 1 §о1иђка'

Роб1оје 1 ргеобтШјеш 1екб1оу1:

Иабгес! тога гтајеуо §пегс1о.

1Ј бгес! тога кгш(.

\Ј сти јате сгпо јаје.

бкок и ЕКНбЈ б.у. ишттоу пета епто1обко гекепје, шуош бато с!а је

„зипАточ рпсЈјеу па -о\ и јггаги хшттоуо јаје" \ ирогес1ије §а ба рге21-

тепот ЗипАтоугс.

Мес1иит, и ђгојтт ђи§агбк1т 1 такесктбкјт уапјашата, које гагууаји

бНспе 1гапбГогтас1Је, скпоШ! је, објт и робксћуој пауесктој уапјаии, с1об1ес1по

'рирак':

цанигарово б(ојкоуа 1970:620

цвцерово бшјкоуа 1970:330

ЦЂНЦЂрово бкукоуа 1970:620

цинцарово б1ојкоуа 1970:330

цуцулово б1ојко\'а 1970:330

чучурово РепибНбкЈ 1969:207

чучулниклно б1ојкоуа 1970:620

дзундзулве Ма1оу 1891:256

джунджуле183 б1ојко\а 1970:330

КЈОнкгорово бгојкоуа 1970:620

183 Ро5(ојапје оуакуе Гогте и ћивагекот ск>2Уо1јауа (Ја 5е и оуај тос1е1 ик1јисе 1 ге1ке рогмчк

пра:

N8 угћ \гћа Вшиигаз,

12 пје§а зе пШ пе укИ.

ос1по5по: ВипАигаз

'та§1а' МИеи5П1с 1901:68

Уико\'1С 1890:5
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тутенка Ма1оу 1891:256

пупунчко184 51ојкоуа 1970:330

Ро1Ј5ка рогугаа 5а скпо1а1от 'рирак':

N8 бгосИси тогга АтшкгеХоуЈе §та2<1о. Сивга^сг 1893:232

Тигбка рохлтаа ипа 1511 скпошт, 'рирак':

Оеп12 оЛазшда китги уиуа81. ВикапоУ1С 1 Кајкоујс 1980:212

('1Ј згесјлш тога {ШЈшиапо §пегс1о.')

2а с1епо1а1 'рирак' 18ги 51гикгига 1екз1а Јтаји агатипзке 1 гатипбке уап-

јап1е, 1ако прг.:

Кијђ си сиси1ај

ги тевеа т' р1ај. Иа51еу 1980:40

('беуто јтегао пабгес! р1атпе.')

1п ту'1оси1 Ргиги1ш

сшђићн сосозпгсиШ. Согоуе1 1898:34

('1Ј згед Рпиа гошпо дпегао.')

Викапоук 1 РајкоуЈс 1980:276 зато ирогеаији оуи гигзки 2а§опе1ки за

8грбкоћгуа1зк1т уапјапгата 5а аепогаиип 'рирак'. Кеб1оуепзке рогугае икагији

с!а ђј еито1ошји бфбкоћгуа^бкШ рагетета 1гећа1о хгагШ и опотаторејата

које тогмби пагпге риса185. КедирНкасца и обпоУ1 (1ос1а1ап је аг§итеп1 оуој

1ег\.

2.12. Рагетете 12 б1еаесе{» то<1е1а 2а§опе1ке ипаји бјпћгопо перптгпи

обпоуи. Мос1е1 1та 5ато ји2ПОб1оуепзке рага1е1е. Оепо1а1 је с!о81ес1по 'ргби':

ВткШ уеги,

МгШсг р1еш,

ото1С1 %о\\ ћскЈе,

отогсг ко1о Уос1е. Моуакоук: 1877:179

ћтђкл186 КоуакоуЈс 1877:179

ђпђи-кН Воуап 1980:140

стђкН 1л>р1С1С 1897:122

1т1тс1 Уикапоујс 1970:36

РШрјс! Уикоујс 1890:33

РШрб1С1 Коуакоуш 1877:179

ГШрбега Ророуш 1897:1

ш ТЈр. $а: ририпјкоуо, \г 5гр5коћгуа(5ке рагасИете, /аћекгепо и Китапоуи 1888. 8ошпе-

Оће уапјате 5е <1а1је 51аги 5а рагететагаа (уогешт (гапбГогтаајот 1ек5ете рирак, \г тоде1а

га§опе(ке $а <1епо(а№т кај.?'. прг.:

Одоћ уато, о<1е (ато,

5а5(а5то 5е па рирИ-роЦи. Моуакоуц; 1877:ХУИ

185 ТЈ гштш5кш1 уапјашата (о 5и огш(ошпи: сосоиггс 'госЈа', ћегга 'го<1а', аосМап '§еуа',

џфпш '$еуа' аН 1 Агас '<Јауо' (Согоуеј 1898:34).

186 Оуа рагетета ргепе(а је и тоде! гавопегке ор1$ап и § 5.2.2.2. ХЈр. \: бИипис 1994с:163.
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УШрбкН 81Ш1С 1900:30

УШроуа ^еса Вогбеујс 1899а:42

рШуаш Воуап 1980:141

рШркН МиНс 1901:128

рШпНсл Иоуакоуш 1877:179

рие Ођгаскмс 1895:8

ЗШђ1С1 Ригшс 1894:265

бфШа Уикапоујс 1970:36

@о1иђкп 7ипЈ1с 1897:1 '

У1§оН 1Нс 1846:232

снјоН Кк>уакоУ1с 1877:179

СШташ 2ипјЧс 1897:4

сШ, уШ Воуап 1980:140

ШЉШ 2ипј1с 1897:1

ШгН !аг ОеђеЦкоуЈс 1897:8

Рптето је оазибгуо осек1Уапо§ ђгоја 'ре1' га с1епо1а1 'ргбН'. Рог\гс1а за

Козоуа: ШгИ /аг тоге бе гитабШ као бшбај котакте бтошпије. Е1егоУ1с

1932—35 ђе1ег1 гиплгат187 ШгН—1игИ 'ос! бУаке угб1е, ос! буаке шке' 1 а1-

ђашгат /аг '\гб1а'; /ага '\гб1а, 80Ј, р1ете, ђа^га, гоа".

1ЈраШЈ1УО је кокђапје гатепе с!епо1а1а као отта, остобпо аре1апуа. 2ђо§

1о§а ве еНтоп тоге 1га2Ш \ и пекот ошти (ап1горотти, етошти). 1Ј пекјт

уапјатата 8е иобауа ек$1егшја — гагуцаше озпоупе 1екбете и скттиНу,

Нспо§ тлепа РШр и: 'РШроу роПмпак':

РШр ргеа*е, РШр 1ке;

РШрсгсЈ §оН кш. Ј>ЈоуакоУ1с 1877:179

РШр : ГШрсега РороУ1с 1897:1

Ви§агб1а 1 такесктбкј рптеп:

Вилип : вилипчани 81ојкоуа 1970:328

УШр : УШрсшја Јапасгјеуш 1910:333

Тодор б1ојкоуа 1970:328

187 Како је и ркапји оа1капбк1 (игигат, роСтЈеп 1 и аЊапбкот (ЕКН5Ј $.у. ШгИја), то§1а

је 1 се1а $ш(а§та \г оуе ко$ОУ$ке уапјате 01» ргеигео а аЊапбкоу јегИса.



3. ЕТ1МОШС1ЈА 1,ЕКбЕМЕ: РАКЕМЕМА, БК1ЈСЕ М0С1ЈС1Ч08Т1

3.1. Рагетета као Гипксца скпоШа: опотагореје

Рагетета тје ођауегпо 1 гатепа с1епо1а1а. Тако опота1ореје 1 §1а§оН и

2а§опе1ката пе гатепјији аепоОД уес пајбезсе огпабауаји пје§оуи гипксни.

1Ј тге пауеаешт рптепта опота1ореје би бкого ођауегпо гесшрНкасјје, ра

Ш зтаггато §гашбгшп бтбајеуипа екб^епггје188.

3.1.1. Опота1ореје кагак1еп§и то<1е1 2а§опе1ке кој^т зе ор1бије 'ргауИепје

сатса', аН је с!епо1а1 пекаоа 1 'гаћа; \шк; ргакНаба; бак га Нђе; сигка'. 2а-

тепа аепо1а1а 120б1аје, а бггикгиги 2а§опе!ке кагаксеНбе тгапје 1оки8а:

Согот кис, кис;

и ро1ји Шс,1ис,

а и уошс1 Ђатбгс. >Јоуако\ас 1877:110

ђат, ђат Воуап 1980:225

ђат ђи Иоуакоуш 1877:110

ђап, ђгс Мпа1оУ1с 1908:3

ђатђгс >Јоуакоук; 1877:110

ђат, ђга189 Воуап 1980:225

ђаг ђик ТМоуакоуи; 1877:240

ђот-ђи КогеЦас 1989:74

ђг, ђиг Коуаколас 1877:110

ђгс ђгс ИоуакоУ1с 1877:110

ђис-ђис КерогпаН 2. 8.а.

ђитђгс Воуап 1980:231

бик бик 8гескоУ1с 1894:11

ћор, ћор ' УикоУ1с 1890:66

каб, кав >ЈоуакоУ1с 1877:50

к1епс!ес М1сеУ1с 1952:353

кттђагас МаНс 1894:310

к1јис к1јис Мапс 1894:310

кис, кис >ЈоуакоуЈс 1877:240

188 ОћЈспа ропауЏапја пе ргедзгауЏаји е11то1о§кЈ ргоМет. О 1акуип ропауЦапјипа па ђа1-

капбкот р1апи ир. Азепоуа, Касоп 1 ГЈикоуа 1990. О опота1орејата и Јгрвкоћгуаккјт га§о-

пе1ката ир. г. ЗатагсШја 1986:220—221.

189 Мо2с1а је и риапји роцгебпо Сиапје ргета: кгс.
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тот-ђга КогеНас 1989:74

тиб, тиб Воуап 1980:90

тис тис Иоуакоујс 1877:110

р1ап р1ји$ ИоуакоУ1с 1877:110

рИп-р1јиз КогеЦас 1989:74

р1јеб, р1јеб Репчтс 1896:252

р1јис, р1јис бгескоУ1С 1894:11

бјек 8јек Иоуакоук: 1877:110

бкас бкас бгескоујс 1894:11

бтик зтик бгескоУ1С 1894:11

бек, §ек Мгселас 1952:353

$ит, $ит ИоуакоУ1с 1877:50

§тис УикоУ1с 1890:66

1ек, 1ек М1сеУ1с 1952:335

1еб, 1ез Реггоуш 1896:252

Шс 1ис >ЈоуакоУ1с 1877:110

гитђаб >ЈоуакоУ1с 1877:50

УГС, \ТС Воуап 1980:231

уис', уис' Коуакоујс 1877:240

Вицагбке уапјаШе за аешЛаита 'ђгоа' 1 'гађа':

Тум-тум по гората,

клам-бурц у морето. бгојкоуа 1970:411

През шумата шум-шум,

през полето коас-коас,

пђк в водата — тумбас\ бсојкоуа 1970:263

Кибка 2а§опе1ка $а аепоШот 'гес':

МаленБкиИ, беленБкии

по лесочку прш, прш,

по снежочку тик, тнк. М11го1апоуа 1968:51

N12 габкт уапјапаха ба аепоШот 'бпо':

В лесу: тлп, тнп;

Дома: ллп, ллп;

По краешкам: тпрусенкки\

В середке: ну-ну\ Заскшикоу 1959:681 190

бћбап робћгоак 1 и гигзкој га§опесЈ га аепогаг 'пђа' V. и: Оикаштс 1

КајкоуЈс 1980:114, 277.

3.1.2. Опотагореја бе јауНа и тоаеш191 га§опе1ке ба аепоШот 'бекгк;

ок1а§ца; сеу1јатк; к1ере1а1о', гј. 'пека а1а1ка која ркигуосИ гуик'. Моае1 бе

8а81ој1 оа тоиуа кагпе 1 ос!§оуога, а гатепа аепоШа је Нбпа гатетса:

190 V. и 15(от јтуоги б(г. 276 оојаЈпјепје о\'Љ гивкШ опота(ореја.

191 Ма(еп'ја1 је пауеЈеп и: бИагшс 1994:322 као ЈпШгасуа га уеги ап(горотта 1 опота(ореја,

аН оег ро<1а(ака о јгуопта.
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Ја §а ђгјет, ја §а кагат;

а опо У1се: ТоАопс, ТоАопс.

1ос1оге, 1ос1оге

1ос1оп, 1ос1оп

Тоскшс, ТосЈопс

:ос1опс, хоск>пс

1ос1опп, 1ос1опп

(а(агш, 1а1апп

1ага1ат, (ага1ат

1агаНп, хагаНп

1ого-1о, 1о-го-1о

1агага, гагага

1ага1ај, 1ага1ај

1а1а-1а, Н-Н-Н

1е1е1еј, 1е1е1еј

1ага, 1ага

кШНу, кШНу

сшШгу, 21тШу

с!ис1и(1г, с1ис1ис1г

С1§иНји, С1§иНји

окоргс

ЗНспо зе ропазаји ђидагзке

1970:379, 431, 439, 521, 639):

1а го учам, 1а го карам,

оно вика шлака-так, имака

Коуакоујс 1877:236

21агапоУ1с, М. §гас!а га КбАМЈ

Воуап 1980:237

Иоуакоу^ 1877:236

бгескоујс 1894:2

Уе1ј1с 1904:1

УезеНпоуЈс 1888:134

КЈгтс 1900:3

Мапс 1894:309

Воуап 1980:238

Воуап 1980:238

Ега 1900

Јатс 1906

8аШјеУ1С 1899:226

Воуап 1980:237

ОеђеГјкоуш 1897:1

Воуап 1980:238

Ророуш 1897:3

Ророујс 1897:3

КогеГјас 1989:70

1 такес1оп$ке уапјате (у. јо§: бЦјкоуа

-так. 'бПо' Есоу 1894:187

3.1.3. 81гик1игпо зНбап ргеШосЈпот је 1 тос1е1 гадопегке за пајсезспп с1е-

поШот 'гуопо', гатепа с1епо1ага јгозтаје:

Ие ос! ђгс1а с!о ђгс1а

а ујсе ТоАопс, Тобопс. Ођгасктс 1895:5

КасНпиге

Тодопс, Тосшпс

Тос1ога

1ос1ога, шсшга

шсшпз, 1ос1оп8

1УаШЗ, ГУаШЗ

Виго тој

сшгапо, с!игапо

с1со с1гапс12и1е, сшо сташИик

оГ, 1е1е, уикој1е

ђотђо1от, ђотђо1от

стк, стк

Оуај тос!е1 је уг1о ргосшкНуап и такес!оп8кот

1 ђиеагзкот јегјки (бшјкоуа 1970:357, 358, 630).

Уикоуш 1890:37

Ођгасктс 1895:5

2оуко 1930:157

Воуап 1980:246

8. 1897:328

8. 1897:328

Мпгашмс 1910:337

Мпгапоуш 1910:337

КаШуојеуЈс 1897:31

УебеНпоуЈс 1888:104

Уикоу1с 1890:37

Уикоуш 1890:37

(Копсу 1 8шИоу 1895:244)
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3.1.4. Ргауа опота1ореја и тос!е1и 2а§опе1ке га депоШе 'к1јис; капгаг'

ргасепа је бггикгито 0 еито1о5Ти) пејабтт 5е§теп:1та (Шга, Шга 1о, рјргроп,

ргргрегсг) кој1 уегоуаШо, гајеапо за сИгекгшт ггагепјет ос!§опе1ке (Н ро%осИ

зШ је 1о), рпраааји те1а2а§опе15к1т ектепИта (ир. § 7.2.7.). 2атепа аепо-

гаса је пек1 гоошт:

бкоси гш5 и атђаг

1е ибип „лнн/г"!

1ага, пи§1, 1ага 10,

п росјош, §га је 1о? 1>1оуакоУ1с 1877:90

бкоС! ре1ао па атћаг,

ра ибпн 1а1атоаг,

ргргроп, ргргрегсг;

11 ро$»оси' §;а је к>. Муакмс 1908:3

оапобпо:

ибин пебго ДапАаг. бгескоујс 1894:5

3.1.5. Рогкпја опота1ореје и бггикгип 2а§опе1ке је пеб1агл1па, ко1ећа 5е

12те<1и гатепе 1 гипксце с1епо1а1а. Оуај ргоћ1ет 5е јаууа и §епе15к1 гагибгат

јегклта. 1Ј бгрчкоћгуагбкЈт уагуатата 2а{*опе1ке за с!епо1а1от 'те11а' (аН 1:

'уаггагј; 1и1а' и: б1ојапоУ1с 1879:190) 1 1окизот \га угаШ (кагак1ешНбшт га

ђа1кап81а 1*о1к1ог, ир. 1 поуо§гски уапјапШ и: А1ех1аЉб 1928:208; оапозпо:

'пеко пеуагпо теб1о' и гшкјт рогугоата), рагетета и гипксгЈ1 гатепе с!е-

по1ага бшћгопо 12§1ес1а као кгеасца о<1 опота1орејбко§ §1а§о1а Ш(пиН192:

ТиШ 1ато, Ша ато, 1е теаи \га1а. Моуакоук: 1877:130

гиго г4оуакоУ1С 1877:Х1Х

гига г4оуакоУ1с 1877:130

ги1а Кобис 1930:137

ћп Оћгааотк; 1895:11

ри! Когаипаз 1896:133

1Ј ћи{>аг5кип уапјатата:

тупа тапа б1ојкоуа 1970:506

кака бгојкоуа 1970:506

Тута бкукоуа 1970:506

Тета бгојкоуа 1970:506

пшит бгојкоуа 1970:506

Шара бгојкоуа 1970:507

шав б1ојкоуа 1970:507

Кизка рогугаа:

Митл МигоГапоуа 1968:111

192 ТЈр. уапјапШ $а в1а8°''та- и којој Је гатепа с!епо1а1а Нспа гатешса:

Тшт ато, Ш1т што,

ћкш еа га чтам. РгевгЛ 1934:27
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бгрбкоћгуатбко Ша, Ш1о М. тоге бе еНтош&а ирогетуаи' 1 за шбкпп

туторш19*, и 2ај»опес1 $а аепогагот 'беиса':

Ввтшла Туторм

ИЗ ПОДПОЛБЛ,

зачала золото загребатв. баоотткоу 1959:273

АЊапзка уапјапта гагуца гипксци аепоииа §1а§о1от ргек 'ТакпиН':

Ргек кећ1 е ргек агу е ри^ таб аегег. . Тгпаум 1 Се1а 1981:204

('Р1ра ато, р1ра гато, 1 рис га угага.')

Тигзка га§опе1ка га 'те11и' ша ђгојпе уапјапге 2атепе гипксце депогаха

(прг.: сН, Хар, Ш, раг, Нор, 1е, гак, Ваб§02 1 Ћегге 1973:143):

Саг ђигаа, са1 §игаа, <;?& каршш агказикк. Ваз§02 1 Т1е1ге 1973:143

('Са1 оуато, саг опато, са1 12а угага.')

I и оуот тос1е1и ргобги рагетети рочгетепо гатепјије екбгепгца и ођНки

рате коши-иксце, а и гизИт рптепта 1 и ођНки е11то1о§ке ГиЈиге. Кшке

уапјате васггге гагНсиге ироуе екбГОпгце {>1а§о1а:

Шарк-пошарно, в угол встану. МигоГапоуа 1968:112

Шегол шеголилсл,

под лавочку завалилсл. МЈи-огапоуа 1968:111

Китипбке 1 агитипбке га^опеисе ба 1бпт с1епо1аГОт би-икгито би бНСпе

б1оуепбк1т, рт рптег баат рагетети опотаГОрејбко§ рогек1а:

ЈИ аиа, р& ас1о,

аирб и§1 §асН. Оогоуе! 1898:223

('Сн 1ато, сп оуато, бесН 12а угага.')

1Ј сигигот штипбкот рптеги гагуцепа је еНто1о§ка пјтга 12 бктгта

осоИ (га еитогоедји V. Сгогапебси б.у. осо1), бго икагије аа је 1ај ргосеб

уегоуато бекипаагап, 1 аа бе раготтбк1 паб1ото па гитипбк1 аигоћгот рп1о§

га тебГО асо1еа (Сгогапебси б.у. асо1еа):

ОсоИса осо1еа

осоШ саба си еа §1-о рибе1 гши асо1еа. №си1ебси 1991:60

('ОкоНка окоНа, оШкоНћ киси пјоте 1 зитћ је 1ато.')

ОпотаШреја екбгепгтгапа и рагпи копбхгаксци као гипксца аепоииа, јеа-

па је ос1 то§ист иапбгогтасца и оуот тос!е1и. 1Ј оуот бћдсаји гатепа ае-

по1а1а 120б1аје:

8ис рис, ра га \та1а. ггоуакоујс 1877:130

бис рис194 >Јоуакоу1с 1877:130

Вис ђис бгескоујс 1894:2

§У1§а, буа§а 1-ап§ 1914:111

иига, уаеа Воуап 1980:192

193 Ашкш и котеШаги га гћики: бадоушкоу 1959:273 рге1ро81ау1ја: „по-видимому, от

тут, туто, тута, имевдшее в говорах много разновидностеи: тутова, тутотка, туто-

вона и тп. Туторђи в смБгсле 'находлшалсн тут', здесв, на зтом месте."

194 О опотагорејбкип игунпта $ис рис V. Рау1оУ1с 1939:224.
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МакеЛопкка уалјапса:

шаи-паи б1ојкоуа 1970:506

Моуо§гбке уапјапЈе 2а§опе1ке 181е бггакгиге о 'теШ' кагакгепбе 1 1аи1о1обка

копбНиксуа хатепе аепо1а1а (урш-уркх 'бхапса-бгапса' беиа 1965:50) Ш тпк-

суе Лепосата (фрбота-фраота ј тр1уир{^Е1 тр1уир{^Е1 'бк11а бкка', беПа

1965:49). КесшрНкаспа опотатореде кагакгепбе 1 аЉапбки уапјапт: 77-// перег

бћ1ерј ('Ро кисН и-п'), Тгпауа 1 Се1а 1981:146.

бггиктто зи оуот тоаеш \г1о ћИбке 1 пеке 12о1оуапе бгрбкоћгуатбке уа-

пјаШе ва гагНбШт аешКашпа ('тиуа; типја; тгауГ):

Угс, 1гс, ра саги па §1ауи. МоуакоУ1С 1877:140

рис, гис Воуап 1980:42

бк, ппс Воуап 1980:107

§а§а, та§а Воуап 1980:107

3.1.6. Опотагореја је гесшпскпгш аео бггикшге б1огепо§ тоаек 2а§опе(ке

за скпоШот 'гагћој', којнп зе, и бгуал, орјбије сео ргосеб Псапја. 'Тка1ја' је

гатепјепо ба 1>аЂа, 'сипак' ба шпја, а пјШоуа бе тпксца ааИе и гекбги

гебауа еНто1обкот Нјтгот: зесИ па газеИ; %иДе па га^иШ (ир. § 5.2.4.22.):

Ваћа зесН п а газесН,

бутје §ис!е па гадисН;

ћаћа У1бе: уај, уај,

кас! се тоги кгај, кгај;

јаП тепе ргеуогке,

јаН блопје ргеуошЧе. Моуакоуш 1877:190

уај, уај Моуакоујс 1877:190

ај, ај! Оћгас1оу1с 1895:11

ћај-ћај 2оуко 1930:156

гај, гај Уикоујс 1890:72

§ај, §ај г^оуакоуц: 1877:190

§а1", еаГ Воуап 1970:197

§а! §а! §а! Ророујс 1891:62

1Ј ћи^агбкој уапјапи:

ау, ау б10јкоуа 1970:383



3.2. Рагетета као Гипкпја аепогага: §1а§оН

АпаНгггајисН гипксшшбапје ј>1а§о1а и га§опе1ката, 1луш 1987:312—313

гакгјисије аа га ђПо којј §1а8о1 рОб1оЈ1 роајеапака уегоуаШоса аа ћиае 'гаспа

Ш ргеођгагоуапа геб': „в случае, когда легко указатв родовои глагол,

наиболее разумно переити к нему, например, ревет -* издает (гром-

кие) звуки". 01а§оН као рагетете, гђо§ зуоје екзргезгупобп, пајсезбе пе

гаћгеуаји гатепи сЈепоШа: и пауеаетт тоаеНта гадопегака гатепа ае-

погата сезго 12081аје Ш је ироггеђПепа пека Нбпа гатетса.

ТЈ ђгојшт тоаеита §1а§о1 је јгозтаугјеп, 1о је иођјсајеп робШрак га га-

§опетапје па гагтт јегЈата:

Иа бгес! тога шпгигоуо јаје. 'рирак' г^оуакоујс 1877:180

ТЈ ђгојнп тоаеНта гасшпетака пета бетапНско§ ргеођгагауапја §1а§о1а

(у. сео тоае1 и §: 3.2.2.2):

Випс1С1 У1по руи,

а ђасуа Јт оА^огага. 'ргаб1С1 1 кгтаса' Мгјагоук: 1913:6

01а§о1 тоге ђШ гатепјеп опотагорејот:

ТЈ ђгсш зек, зек,

и кгаји 1ек, Хек,

а па уош' ИепАсс. 'ђагка' МЈсеугс 1952:353

3.2.1. 01а§о1 опотагорејбко§ рогек1а и тодеш 2а§опетке га 'тНп; уоае-

шса': е1есе, ШесеЛиксе, ШесеДексе ођНкије гагНбпе екбТегшје. К.е§гебмго

тотМбе рагпи копбТгаксгји: е\е Ше еЈесе / е1е Ше Шесе, §гасН еНто1о§ки

г1{шги 1е1ек Шесе, браја бе ба уегшкот \ ђег пје§а ба рагоштзк1 1 бетапНсИ

ђНбкЈт §1а{*о1от195 иЛесе, Шесе / 5Ув 1и1есе 1 Шесе. Бео је 1апсапе екбТеп-

ггје: е1е Ше е1есе: Шесе. КагакТепбНсап 1окиз је 'катеп' (па катепи), б1есН

тоТгу јасИкоуке: Ше тет Ао Во%а, Љо% §1асН, прг.: јо$ зе тзат пагооао.

Е1е Ше е\есе,

па катепи Меоесе:

јао теш ао Во§а,

јеапо ро1је огођаћ;

јо§ ђт јеапо огођа',

195 О оуакуот ропауЏапји @1а@о1а и Гипксц'| ш(егтвкааје дејбгуа V. Мгагек 1964:172.
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(1ок1е ђШ зе пагоћа'. Моуакоујс 1877:133

е1е 1е1е 1е1есе : ђ1еђесе : јао теш

1е1е 1е1е 1е1есе : ђ1еђесе: ајте теш

1е1е 1е1е 1е1есе : ђ1еђесе, јао тепе

1е1е 1е1есе : ђкђесе

1е1е 1е1есе : ђеђ1есе

е1е 1е1е е1есе : 1е1есе: 1е1е тет

е1е 1е1е е1есе : 1е1ебе : јао тет

1е1ек: 1е1ебе, јаобе : јаој ђе1е

1е1ек: 1е1ебе

1е1ек 1е1ебе : 1е1е

1е1е1еуо 1е1есе : 1е1е

ги1ебе, 1е1ебе : 1е1е пјети

буе ги1есе \ 1е1есе : 1е1е пјети

јаибе, 1е1ебе

1е1есе : 1е1е теш

1е1е бјесћ : 1е1е пјети

бггк 1е1есе : 1е1е тепе

кики1ј роје : кики пјети

ђитђи1 ујбе : јао тет

1е1е бјеш па катеп: 1е1е пјети

јаик јаикао: јао тет

јао, јао јаибе : кики пјети

Сгђјс б.а.: 5

ВИјап 1911:152

МПеибшс 1901:115

УикоУ1С 1890:78

Мкеук 1952:353

УикоУ1с 1890:33

1уат§еУ1с 1905:220

ВибеИс 1914:1

Моуакоуш 1877:134

Коутбкј 1994:415

Уикбап 1893:156

Ророујс 1891:43

Шеившс 1901:105

Иоуакоујс 1877:134

Ваббаибеујс 1900:196

ЈоуапоУ1С 1898:101

Оеђероујс 1897:4

Иоуакоуш 1877:134

Уикоујс 1890:54

Јоуашмс 1898:101

Иоуакоујс 1877:134

УикапоУ1с 1970:71

5(гк као гатепа аепоШа јау1ја бе као гегићаг ћототтбке ггапбГогтасгје

— јег је Шек бћуасепо и тпабепји 'гоаа', оапобпо, 1акоа*е огшЧошт: оитои1.

7атепа аепоШа тогаа бе бћуа1а као 'ргка' јег и пекпп уапјаШата роб1оЈ1

§1а§о1 гооаН (и агијпт уапјаШата, ђег опиЧотта, §1а§о1 је ггјезИ; паћгапШ).

1б1и бггикгиги (икћибијиш 1 тоНу јашкоуке), аћ ђе/ кагак1епбибпо§ §1а-

§о1а, баогге 1 аш§е уапјаше ба 1бНт аепо1а1от:

Вауо бјеШ па рапји,

гош зиге тг ђгааи:

гевко тет кикауси

бјесћ угађас па р1јибки

бате биге кар1је

Рга§тепи' јашкоуке (јаоЛек тепе/тет Ао Во%а) и. оуо§ тоае1а га§опе1ке

икагији па угетепбки штегтји, тааа Сајкапоујс 1924:125 бта1га аа је

гпабепје ггагета Јо оо%а 1ока1по, гј. 'уг1о аа1еко' (ха ргаз1оуепбки б1аппи

копбггиксуе ир. бР б.у. *оо^> 2: б1оро1ј. Ао оо%а 'рпПбпо, ооуоИпо', б. Ао

ооћа, так, ђи§. шја1. до бога):

Коуакоујс 1877:134

ИоуакоУ1С 1877:134-135

кики пјети аоуебе

1е1е пјети аоуџека

1е1е ти је аоууека

1е1е пјети баа ао ууека

УикапоУ1С 1970:71

Уикапоујс 1970:72

ИЈкоНс 1971:53

Ророујс 1891:43
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1е1е тепе сш \ојек

1е1е тепе бћотаа

Коутбк1 1994:415

Беое1јкоујс 1897:4

3.2.2. Опоташрејбк1 §1а§оН зтепјији опотаШреје и тос1е1и га§опе1ке за

гагтт с!епо1аНта, а бУ1 бе буоде па 'рпмгуодаб пекакуод гуика': '§ајс!е;

бШгег и угеаји; сНр1е; 81ак1о; гуопо'. бггиктга тос1е1а бе осћгауа екб^епгјјот

шгти1е и Иегуи (ир. § 5.2.7. 1.).

Сл§Нса1а јагеНпа

С1фса1а агуеНпа;

с1%Иса1а Н сшба,

док1е пи пе и§опе1а§. >ЈоуакоУ1с 1877:28

с1§Нса1а ^[оуакоуш 1877:28

сШ1с1а1а Коуакоујс 1877:28

сугИкок (бк) Ре1гоУ1С 1896:252

с1§Нка1а Уикоуш 1890:25

сгји, ууи, С1к1е 1'ибј ■ 2опс 1899:227

саји, уаји, сак1о Н и иб!196 МуаШУш 1913:43

сгт ђНо ђПо197 Јоуагкмс 1899:174

3.2.3. Опота1орејбк1 1 екбргез1Ут §1а§оН бтепјији бе и тос1е1и га§опе1ке

коЈ1 ор1бије 'гакуисауапје'198. бггикшга тос1е1а зе осћгауа паћгајапјет §1а§о1а

пајсезсе и рпшт Нси јестте аопб1а. 2атепа депогага 120б1аје (Ш је ирогге-

ђНепа Нбпа гатетса), као 1 и бУ1т тоаеНта бНспе бггикгиге (ир. § З.2.4.,

З.2.5.). 01а§оН би пауедет ро обпоуата:

Рпкккоћ Н,

гак1екоћ Н;

рп1ерипћ гј,

гакрипћ Н.

рпк1екоћ : гакккоћ : рпкрипћ : га1ерипћ

рНИекоћ : га1ерипћ

рпк1еко : га1ерип

рпкккпи : га1ерип

рпк1екоћ : рпкист

рпкккоћ : гагопЛаћ199

рпккко : гагого1а

рпк1ерпет : 2агого1ак200

ИоуакоуЈс 1877:92

г>ГоуакоУ1с 1877:92

2оуко 1930:152

Уикбап 1893:341

МаНс 1965:275

УикоУ1с 1890:41

Коуакоуш 1877:90

Уикбап 1893:157

МиНс 1901:94

196 Оуа 1 ргешоЈпа уапјата ппаји Јепо(а( '5(ак1о'. Опотаиреја вћуасепа као апа§гатпо

јтепоуапје скпогага $1ак1о : саШо : сИАо икагије да је депо(а( бекипЈагап.

197 Оуде ек5(еп21ја и к1е(уи (о$1ао оег иИ) шје то(т5апа оуот опота(орејот уес птот

5а ргетошпт: па уеИкој $иШ.

198 МоЈеН га§опе(ке га с!епо1а( 'ћгауа' Ш 'гагћој' бе5(о ипаји е!ека( Чгпеуегепое обекјуапја'

^еут 1978:301).

Ја (1 Иеко, ра (1 га1ерип. ОћгаЈоу«; 1896:27

199 01а§о1 гагогоШН јаууа 5е и га§опе1ката 1 и бабШт ешткнобкШ Г1ј>ига: 2агого1а го!а 5а

У15ока р1о(а, 5Уак је би — шко пе уШе. ('кад {Јгпи') МПеибшс 1901:32.

200 Рптег је 1г Негсе§ОУте.
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рпкЏикаћ : гагоготш 2опс 1899:227

рпкккоћ : гајагеШбШ УикапоУ1с 1970:84

рпрааоћ : 2агете1ак Уикапоујс 1970:84

Нбкоћ : пткоћ201 : гатагатаћ 2оуко 1930:152

гакил : гарап : патапс1ап202 УикоУ1с 1890:88

бато и ргуопауеаепот г4оуакоУ1сеуот рптега котћтији бе оћа ргеПкза

(рп- \ га-) за оћа §1а§о1а, табе би ргеШсз! уегат га копкге1ап §1а§о1 (рп-

кккоћ : га1ерипћ).

3.2.4. 2а§опе1ке које бе оћгагији бкого 1бк1јис1Уо шгапјет зшошттћ §1а-

§о1а хебко је §гар1баи' и тоае1е, ра би уапјате §гар1бапе ргета с!епо1аги:

'бгаггуе':

ШтзИ203 §а,

ик1а<1шН §а,

ро1е%о зе,

гаисајН §а. КагасШс 1935: б.у. шпШШ

'кгеуеГ:

ј 1е, згерет 1е,

Уикбап 1893:156

Уикоујс 1890:74

Мћкоујс 1902:6

Оћгаскмс 1895:11

Уикбап 1893:156

Уикбап 1893:341

3.2.5. ТЈ оуи §гари брас!а 1 тос1е1 га^опегке и коте је гебко оагесћи' угбги

геб1. Моае1 1екб1а зе с!еН па гп бе§теп1а: и ргуот бе тги рагетете §1а§о1-

бко§ рогек1а ба Г1па1пот екбтепггјот Нра 'гајт јег1к': -и1је, аН бе као гшс1-

ја1па екбгегшја тоге бтаггаи' 1: гахг-, ра бак 1 га-. ТЈ ага§от бедтепт је

екб^епгог гауг/гаугг, а и ггесет би екбргебгуш §1а§оН (г^и\јас1, зкикијјасНг).

Оепогап' би: 'багара 1 по§а; гко; копоргја':

2аугзи1је, га^гаоиЦе,

гаш1језки1је, гаои1језки1е;

гаугг тепе га хеће;

ја 1ећ1 акиШја. Ре1гоуЈс 1896:278

Рагетете §1а§о1бко§ рогек1а ба шкпјаћит 1 Гта1тт екбгегшјата:

гаугби1је204 Регптс 1896:278

гаегаћиЏе Регкмс 1896:278

2%пје1ет хе, згерет 1е,

ехо тепе па 1е.

теШет : бгерпет

бкугбе : бргре

вртбнп : бкугбип

бгерет : 2§пје1ет

бУега§а' : ибика'

201 ГЈуае је тогсЈа и ркапји рата коп51гиксма 5а §1а§оИта: Нзкок П, тгзкоћ П.

202 1Ј јесшој уапјатч за иепошот Чагга': 2акип, гарап, кајЛе патапЛап. Оуакуа уеха ауа

§1ај>о1а ћег кори1е Ш па §1а8о15кЈ гга2ео1о§12ат рош51огешско§ 11ра, ир. прг.: окап огап 'ро-

уис1 ро1еј>ш', окап оЗап 'от<1, одоуио" (егаДа тл К5АЖЈ 5.уу.).

203 ТЈ: Иоуакоујс 1877:189 51ој1: ипШгћ.

204 КЗА1ЧТЈ 5.У. га\гви1ја оуи рагетети 1геш-а као Јтешси гегккој; го<1а.
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2ађи1јебки1е Регптс 1896:278

гауПјебкиНе РеИчтс 1896:278

гауггапе, роуггапе М1сеУ1с 1952:352

гауггапје Моуакоуш 1877:53

га^геђапје >ЈоуакоУ1с 1877:53

гауггиЦе ВнгпгпјеУ1С 1908:47

екз1еп2ог

га \г' тепе 1 га \т' 1еђе Ођгас1оУ1С 1893:19

гауг2 тепе га 1еђе РеггоуЈс 1896:278

гауг гато, гауг ато Коуакоујс 1877:53

екбргеб1Ут јНа§оП (об1т зкосгт):

бко&т ОЈт11пјеУ1с 1908:47

8кики1ја Ређчмс 1896:278

бкикиНе&ћ205 КоуакоУ1с 1877:53

8кики1јис1 М1сеУ1С 1952:352

геи1јаб1 Оћгасктс 1896:19

Ргођ1ет гекопбггиксгје поттаНуа код ргуе §гире рагетета то§ао ђ1 зе

гебауаН га буаки уапјапт розеђпо, а га се1и рагасНјтш 1ек ако зе па<1е

гезепје рп/ођкпо§ ођНка 1екз1а.

3.2.6. 01а§оН ба гедирПкасцот206 ођгагији 1б1о2паст §1а§о1б1а гиг ба §1а§о-

Нта сЈођцешт ггапбгогтаспот 'уеШоћ' ђгојеуа Ае\е1 \ Аеве1 (ир. 1 § 3.3.6.6.) и

тос-е1и 2а§опе1ке за с!епо1а1от 'ђгауа' (аИ 1 'ргеда га ћуатпје пђе; орашп').

РагасНвтаНгат %1а%о1а за геЈирИкасуот \ еИто1озка Ј1^ига (ре1 реПјаИ, \ег

гегаН) ргезидап је гак1ог га 1геНгапје оуакут §1а§о1а као §гашстћ з1исајеуа

екбхепгјје.

2акики1јепо, гатити1јепо;

гасЈеуесепо, гас!ебесепо,

шко §а пе тоге

газкики1јШ, гагтитиЏШ,

пе§о опај кој! §а је

гакикигјш, гатитигјш,

гаАечеИо, гаДезеИо. Моуакоуш 1877:8

ћиђигШ, оА-, га- Шс 1846:232

скбе1аН207- ос1-, га- Мџа1оУ1с 1908:1

с1ебеНН, гаг-, га-, г- Иоуакоујс 1877:8;175—176

с1еуе1аН, оа1-, га- МцаКтс 1908:1

сЈеуеНН, гаг-, га-, г- Коуакоујс 1877:8;175—176

205 Уикоујс 1890 4е5(о иг јгуебпе јбргауке ргеигјта 2а§опе(ке \г: Моуакоујс 1877; 1ако

код пје§а оуа уапјата ипа: зкикгЛјеИН.

206 КедирНкасуа {;1а§о15ке озпоуе јесто је ос! 05поупШ 5геЉ(ауа екбргезтгаспе бгракоћг-

уаКкШ %\л%о\а, \. Вје1е(1С 1994:268.

207 2а §1а§о1е ЛемеШИ \ 4е$е1аН V. § 3.3.6.6.
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{гг§игШ, оЛ-, гаг-, г-

{шгјшпШ, оА-, па-

кикигјШ208, гаг-, га

кикигШ, оА-, га-

кипаигШ209, га-

тгтигјШ, оД-, га-

тгтигШ210, гаг-, г-.

титигјШ, гаг-, га-

титигШ, оА-, га-

типаигШ, га-

тигтигаН, оА-, па-

репс1а11, оЛ-, га-

ререкаи, гаг-, га-

ререгШ, оЈ-, га-

реггјаН, га-

рег реијаН211, оД-, га-

риригјШ, оЛ-, га-

иЧегјаН, га-

гиги1јШ, оА-, га-

пггигШ, га-

уепааН, оа'-, га-

уег уегаи, оД-, га-

угрекгјаН, па-, оА-

УГУебаН212, оЛ-, па-

угуегаН, оА-, га-

уеуекаН, гаг-, га-

ба 18Х11П аепогагот 1 18ит

Нзпиго, У1бпи1о,

ђ1бегот габиго,

ђепот габакпихо.

Оуакау пабХауак ик1ара бе и тоае1 2а§опе1ке ба иепогагот 'теа" (§

5.2.3.10.).

га- МоуакоуЈс 1877:175—176; Воуап 1980:234

ОеђеЏкоуЈс 1897:9

Лоуакоујс 1877:5

Шс 1846:232

Ођгасктс 1895:4

Мца10У1С 1908:1

га- Моуакоујс 1877:175—176; ОеђеИкоуЈс 1897:9

ИоуакоУ1с 1877:8

>ЈоуакоУ1С 1877:89; Шс 1846:232

Ођгаиоујс 1895:4

Оеђегјкоујс 1897:9

Иоуакоујс 1877:Х1Х

бгескоујс 1894:11

Кагипс 1894:75

Моуакоујс 1877:89

Ођгааоујс 1895:4

МШсеуЈс 1884:159; Мцахоујс 1908:1

>ЈоуакоУ1с 1877:89

ЈеНбаубш 1893:116

МоуакоУ1С 1877:89

>ЈоуакоУ1С 1877:Х1Х

Ођгасктс 1895:4

Оеђе1јкоУ1с. 1897:9

Оеђе1јкоУ1с 1897:9

Беђегјкоук 1897:9

бгескоУ1с 1894:11

робегкот ђе1е21 М1бкоУ1с 1866:660 и пабхауки:

3.2.7. 1Ј бггакгип б1еаесе8 тоае1а гадопегке екбгегшја је ођауегпа. 01аеоН

и гопгн рагшћ копбггаксца (рагпа копбггиксуа ба тигасуот и уапјагШ ба §1а-

§оНта кипАигШ \ типДигШ), аоаато бе ропаугјаји и гекбги гагНбко ргеП§1-

гаш. 2атепа аепогага 'к1јиб', 1 опа и гогпи рагпе копбггаксгје, роб1еапјЈ је

с1ап е11то1о!ке Нјшге.

208 ба оујт ј>1ај>о1от као е11то1обка Пдига киШјак и: Кашпс 1894:74.

209 тј уе2ј ^а ј>1а{>о1от ттипДиНН.

210 ВотГаслс 1963:298 1та $т\гигепо : гаттгтиН.

211 8а уес и 1ек5(и <1аит екз^епгогот ре! : 2а ре1 реАјапо / т ре! о!реПјаН / ре1 гареАјао.

212 Воуап 1980:231 бка: па^п/егапо \ оЈупгегаН.
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7аћгс1а, гатгЉ,

пе то§и оАНгАаН, оАтгАаИ,

аок пе с1оа*е ћгАаИса, тгАаИса. Микоујс 1902:12

га-/ос1- ћгсЈаН, тгс1аН: ћпкНса, тгс1аНса Ми-коун; 1902:12

2а-/ос1- ћгс1аН, тгс1а11: ћгсЦј, тгс1а1ј КбАЖЈ б.у. тгАаЦ

га-/ос1- г<1атј, тгсЈаН : гс!аНса, тгадНса Уогкар1с 1902:10

га-/ос1- гс1аи, тгскН : гагс1а1о, 2атгаа1о ОНоћсШја 1922:16

га-/ос1- угсНН, тпНи' : угс!аНса, тгдаПса Оћгасктс 1896:19

01а§оН којипа зе и га§опе1ката оћекгауа 'гакНибауапје' и гибкот јегјки

би екзрге81УП1:

л разландал и вшандал — заландал бШМО з.у. заланадтв

размандрал, втландрал, замандрал МНгоГапоуа 1968:50

б!гакгига 81оуепбкШ 2а§опе1ака и §§ 3.2.6. 1 3.2.7. тоге бе ирогесНуаН за

1е§ко ргеуосНуот гатипбкот 2а§опе1кот за с1епо1а!от 'гака':

Ат о 1апис5 р1аписа сћ1бсоуат1сб си сјшп 1а1шсе1е рШшсек сћ1зсоуа1-

тсе1е. бј 1аг' асеа 1агшса р1а1шса сМзсоуатка

шпис пи зе роа1е 1а1шс1 р1а!шс1 сћ1бсоу21тс1,

§1 хаг' асе1е ста 1аписе1е (р1а1тсе1е) сћ1бсоуаЧтсе1е

шппс пи зе роа!е 1аиис1 р1а1тс1 сШзсоуаЧтск №си1езси 1991:51

3.2.8. бНспо бе ропабаји екбргеб1Уш §1а§оН ба ргегроб1ау1јешт обпоутт

гпасепјет 'иаагаН' (рогес! §1а§о1а чт : гја, коЈ1 оаггауаји бПикгига тос1е1а

2а§опе1ке ор1бапе и § 1.6.2.). 1Ј уапјатата бе јауЏаји 1 §1а§оН гуогет екб-

(епгуот — еНто1обкот Г1§игот:

КНтеп У181, репаа гја,

кНтеп репсш крапАа. 'гуопо 1 гуебак' КагасШс 1897:349

гакНпсЈа (кНпс1а) Мигколас 1902:4

о1реп§а (реп§а) МПеизтс б.а.:68

гарепаа (репаа) МПешшс 1901:89

гарепсШа (репсЈа) ВибеНс 1901:3

гарепјва/офепјда (репј§а) Оћгасктс 1900ћ:413

ћистуа РороУ1с 1897:3

ћигшја МоуакоуЈс 1877:207

сЈоуигоа ОећеИкоујс 1897:1

гисшга 1^оуакоУ1с 1877:216

12Уипаа 1л>р1с1с 1897:71

когс1еа бгескоу1с 1894:9

1аига КагасШс 1897:361

1ерапс1а КагасШс 1897:349

1ерега Уогкар1с 1902:7

1етега ОгћЈс б.а.:5

угаеИа Моуакоујс 1877:58

уигскНа КагасШс 1935 б.у. Штеп
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уигсИ ја ВибеНс 1901:3

гауагоа Випс-Јоуапоу1с 1887:4

гауагаа (уагсН) Оћгааоујс 1896:30

тауигаа (уигаа) МПозау1јеУ1С 1913:355

абајаа! КагасШс 1897:337

иап' ае >ЈоуакоУ1с 1877:216

сибки аа Нгуасашп 1869:95

рјизки аа Мозкоугјеуш 1950:216

рИезки ааје Микоук 1887:109

ггезки аа Уикоујс 1890:63

ТЈ зепр пауеаешћ §1а§о1а, као 1 и гатепата аепога1а, иосауа зе екзрге-

бјупа -пп- §гира (1ераппа, хтмиппа), аН је и уеПкот ћгоји уапјапа1а газ1ир1је-

па 1 -г-п- аШегасуа: пошгпа, когпеа, \гпе1ја, уигпепа, уигпуа, гауагпа, га-

шгпа, об1§1еапо — и 1з1ој, екзргез1Упој гипксНј.

3.2.9. Моае1 2а§опе1ке за аепо1а1от '{»уогаа, кИиза' (аН 1: 'зиуаба; ггтја')

кагак1епзе екзтегшја §1а<>о1а за зтепот екзргезгушћ ргеПкза. Рпзшгуо ауа

§1а§о1а за еНто1о§к1 13гот озпоуот (гергпјг, $ергпј1) тје ооауегпо (ргп, зер-

1г1ј1), а екз1егшја зе ропекаа озгуагије 1 пагоопот еНто1о$пјот (вергпјг па

ргпт ргета: зерепјг па репјђ.

беш ђаћа па ргп,

пезЧо варгп —

1ебко опот ао зтШ,

ко зе з ћаћот ирШ. Магкоуш 1867:381

баргН (па рШ) Магкоујс 1867:381

зорШ, ЗорШ (па рШ) УикапоУ1с 1970:66

бШр, зерЛ1Ј1 КоуакоУ1с 1877:28

8гг1ј1 берШЈ! Ророујс 1897:3

рШ зерШјј ОуогсНс 1900:VI

герШр, зерП1Ј1 М.И. 1897:217

бергНа (па ргк1ји) ИоуакоУ1с 1877:29

берг1Ј1 (па ггкПј) КагасШс 1897:379

зерШјј (ро рШ)213 КагасШс 1973:200

берШЈ! па рШш Моуакоујс 1877:29

зереНр (па реНр) Уогкар1с 1902:20

зерПН Еор1бЈс 1898:149

зарШ бШ.М. 1900:14

зарига Муактс 1908:3

зе°,Ш (бедЛ па риШ) МПеизтс 1901:145

бекНе, реИје рШ (па рШпи) Уикапоујс 1970:66

Екзргез1УШ ргеПкзг214 зи $а-, зе-, зо- се-, (е-. Рагетета зе§гп(п) ро зро1ј-

шт егекНта иИара зе и шг §1ас$о1а за екзргезтит ргеНкзЈта, аН је зекип-

аагпо гагууеп, гћо§ осе&уапе еНто1обке Псшге, аепотта! оа 5е%г1.

213 Текз1 је па<1еп и 2ао51ау5Чш Уика КапиШса 1 оћја\!јеп као 'ребта' род па51оуот '21о'.

214 О ек5рге51Уппп §1а8о151ат ргеПкбппа ко-, ка-, (а-, бе-, до-, зе- и (»оуопта рп?геп5ко-

итосТсе гопе V. Вје1е11с 1992.
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Пги§1, гесшпаапгш с1ео 1екб1а 2а§опе1ке ропаугја 1екз1 пагошге роз1оун:е:

Тегко опотп Ао зтпШ, гко зе и г!о ирШ. (31ојапоУ1с 1866:70).

3.2.10. Екзргезгуш §1а§оН и тос!е1и 2а§опе1ке ба егек!от јгпеуегепод

обеИуапја ипаји гпасепје 'исЈагаН', 2ђо§ оуо§ е1ек!а с1епо1а1 је рппгуоЦап 1

јшгл уагпоз! (ир. 1811 е&ка! и § 3.2.8.):

Т>\А ћагл гаоап

\а§е кисе па оап. 'кика 1 зропа' Оћгаскмс 1895:3

1аш!ап 'кика 1 корба' Уогкарш 1902:11

ггћап 'ггУПЈеуГ КЈА2ТЈ з.у. ггоагШ

зиуап 'сшдте 1 гирка' 2оуко 1930:155

§ире!а 'бгира' >ЈоуакоУ1С 1877:216

КЈА2ТЈ б.у. ггоагШ (зато и гоШогшт ро!угс1ата ба Вгаса) шгуосН гпасепје

'сисаН, ш§а11, гшаи'.



3.3. Вгојеуј као рагетете

Вгојеуј и Го1к1оги то§и ЈтаИ 1 Шбпи 1 рпигуогјпи ћгојбапи угеапобг215.

„Магае ч1клителБНБ1е (1, 2, 3, 4, 5) практически всегда лвллвдтси

точнбши; средние (7, 10) могут 6бгп> и точнбши (...) и преобразова-

ннбши из „много" (...); болвшие почти всегда означавдт „много", будБ

то лкобБ1 точнбк числа (...) или лвно „округленнБге" (...)", 1_,еут

1978:313. Ргоћ1ет 1абшћ, оапозпо рпћНгшћ угеагшзН ћгојеуа ггећа гатта-

ггаП и оаеуки розуебепот те&Гоп 1 тевдштпД и га§опес1, зтагга УоЈоска

1986а:1 17. 5а еито1озко§ зиивдунка гпабајпо је иобауапје 8131ета и раге-

твд1озкој ггапзГогтасгр ћгојеуа.

3.3.1. ВгојеУ! као 1абпа угеопоз! 1 ћег ггапбГогтасуе јау1јаји бе и га§опе1-

ката га аепога! '§ошпа' тпо§Ш пагоаа216. № бвдуепзкот та1епја1и 1 и га-

§опе1ката га 'кгауи, коћПи 1 бутји' (оуај роб1еопј1 аешна! бато и гибИт

уапјатата), 1абш ћгојеУ1 'ауа', 'беип' 1 'ауапаебГ аепшби ћгојеуе 81за па

У1тепи, прг:

1Ј ће1капа Јуа ггпа,

и пкапа сеИп. Те§1с 1981:33

В поле, в рове двенадцатв дубов,

в рБшове четмре, во ржаве два. МпгоГапоуа 1968:46

3.3.2. 'бепп'

Ор51ез1оуепбка ггапзГогтааја ћгоја сеИп ба 1абпот ћгојбапот угеопозси,

јауЏа зе и з1о2епот тоаеш 2а§опегке буЧ је аепоШг бегуогопогпа 2г\вдшуа:

'табка; кгауа; уо; рав; ко1а ба ирге§пиНт уо1оУ1та 1 боуек ргео" пјппа, Па.'

(тоае1 је ор1зап и § 2.2.). Оуа га§опе1ка тга пекоНко роауагуапаха, оре1 ба

1абпот угеапобси ћгојеуа, аИ паћгајапје ае1оуа 1е1а 1есе ро рагоујта, ауа ро

ауа, Ш ро ћгојеУ1та геаот ао 'аеуеГ. Рагетвд1обка 1гапбГогтасуа, теаиНт,

гааебПа је и§1аупот ћгој сеИгР-^1:

215 Тако о ђгојеујгаа и Го1к1оги Нгокпко 1979:153: „Семиотичнм столб частме в народ-

ном творчестве имена числителмше. Утратив четко фиксированнук) за каждмм числом

символику, числителмше стали знаками лиричности, фолћклорности, пространства,

ожиданм итп".

21« 1Јр. \М1ко\У81а 1971:86—111 1 Торогоу 1980:51—52.

217 О вешаппс! 1 пСиашот гпасепји ђгоја 'беип' и таое\гор$к1т јегктт V. Торогоу 1983.
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Сегт беПгса

1 А\а ђе<Игса

1 рге<1 пјипа јегеиб". >ЈоуакоУ1с 1877:94

Се1т сеНпсе Уикоујс 1890:26

Сеги беиг, сегепсе1™ МНеибшс 1901:143

Сеип сеНгка К.8АМТЈ 8.У. уегггак

СеНп сеИгке Оеђе1јкоУ1с 1897:8

Сеип зи сеИгапа Ођга<1оУ1с 1895:13

Сест се(ггка!а Вога*еУ1С 1902:5

Сеип се(г1јепса Иоуакоујс 1877:94

Сеип се(егпгка219 Оеђе1јкоУ1с 1897:

Сеип пи сеНгпјасг220 Уебешклас 1888:134

Се1т серИгка ЗгескоУ1С 1894:11

Сегт за сеНп Ођгасклас 1895:13

УегоуаШо оуој дгирј уапјапага рпраоа 1 б1е<1ес1 рптег:

Оуа сигигка,

бе1т коШгка Воуап 1980:90

31е<1есе рагетете то§и бе ШтабШ као гштија (гапзГогтасуа ђгоја 'сеИп'

и паге<Јп1т рптепта221:

Се1и' 1ер(ггка

&\а ђепсНгка Згескоујс 1894:1

Оуа 1ер(ггка,

бегт кобшгка МцаЈоуЈс 1908:1

Ви§агз1а 1 такеск>пзк1 рптеп222 :

Четари ми четирнци Згојкоуа 1970:225

Четири четворки 31ојкоуа 1970:405

Четери ми четвреноги 51ојкоуа 1970:223

Кизке уапјаШе оуе 2а§опе1ке <1об1е(1по 1таји четирки, <1ш§а пауе<1епа

уапјап1а и рге§1еаапот габкот та1епја1и је јесИпа:

Четвфе четирки М11гоГапоуа 1968:92

Четвгре четнрничка Мкгогапоуа 1968:109

Оа1ј б.у. четире пауош' скпуаге оуо§ ђгоја кој! рокпуаји гпабепје 'беНп

по§е, заре ко<1 /гуохтја; гаке 1 по§е боуека': четверинки, четверетки,

четирки, четирни, четверни.

Кибка Љја1ека1бка рогугаа §1а§о1а четмркатв ко<1 Ва1ја з.у. четире и

гпасепји ЧсЧ бегуогопобке, ритагГ (ргета ходитг, на четирках, на

218 Оу8ј р0(]а(ак шје роиг<1ап јег 1б(ј гар151уаб (МПешшс 5.а.:114), ће1е2Ј и 81ауошЈ1 1:

беЧпсе.

219 Ко<1 Воуапа 1980:223 ргоснапо као: беИгпИса.

220 Рптег је а Сто{> Бпта.

221 ТЈ пекјт уапјашата 5е јауПа: а\а 1ерНгка, и пађгајапји 1га: беИН беЧгка. Тако прг. и:

Уикоујс 1890:26.

222 АпаНти ои§аг51ић (гапбГогтасца ћгоја 'се(т' V. и: 5(ојкоуа 1970:63.
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четверетках) рокагије <1а зи оуакуе (гапбГоппасгје ђгоја и гизкот доуогпот

јегјки ио&бајепе223.

3.3.3. ^а бфбкоћгуаккот гоШотот таг.епја1и и та1о 12тепјепот тоае1и

2а§опе1ке ггапбгоптиби 5е 1 ага§1 ђгојеУ1 (ир. § 2.2.4.):

Е)уоЈ1 а\ојапс1 Мјгкоујс 1902:8

Оуоје Јуојапја, ггоје (гојапја Ођгасктс 1895:3

Е)уој1 а\опјсг, 1гоЈ1 ггопјсг ОђгагЈоуш 1895:3

реН ре(аз Оеђегјкоугс 1897:5

ре1о ре(огепсе,

§еб1о $ез1огепсе Ророујс 1897:2

Ргета а\ојапс1 рз1. *с&>Уо/алг> (ир. 8Р 5.у. Ађуојппђ) рагетЈо1оШ је кге-

ггапо а\ојапја, д.\опја, \ аа1је: 1гојапја, ггопја.

3.3.4. 'ре1'

3.3.4.1. ТЈ бкаесет тоаеш 2а§опе1ке ре1 = 'ре1 рг5(лји па гасГ224, пајбебсе

је и р11апји котрккбт аепога! 1 пека гаапја која 5е ођаугја гаката. Оуакуа

гатепа аепо(а(а је обеИуапа, јег је 51оуеп8к1 (1 1паоеугорбк1 *р[},]епк№е)

ђгој ре1 \ табе е1гто1о5-к1 роуегап 5а 'рез1, резтса, ре1 ргзНји' (ир. прг.

52етегепу1 1960:113, Агатаа 1985:192, СаткгеНаге 1 Гуапоу 1984 11:849).

Абосцасца ба ђгојет ре1 пе јаугја 5е ако је аепо1а( '§ака' (ир. § 5.2.3.16.).

1.есе1а је 1есеђса,

зуако јигго 1 уебег,

реИпја је сегаји,

а реНпја бекаји. 'бипак 1 ргвгГ КагасШс 1935: 5.у. ГесеНса

ре1та §а јип а ретлпа Ј»а бека 'кока' Воуап 1980:223

реШпа §а сега 'кегеп = 1ап' Ођгааоујс 1895:2

ре!опса ји 1јегаји, ре1опса бекаји УикоУ1с 1890:47

ре1 је ђгасе бекаји, а ре( ага§е сегаји. Т>ЈоуакоУ1с 1877:240

Ре1 §а 1егаји,

ре! §а бекаји. КогеЏас 1989:73

Ре1 §а 1оу1, рег. §а бека 1-апо, 1914:112

ауојка §а §опаји,

223 ТгајЈОуа оуакуов 5етапибко§ гагуоја 1та 1 и згрзкоћгуаКкот јегПси, 1ако §гас1а га КбАЖЈ

5ас1г21 роглгде: деЊегаН 'казап'; беЊопсе, родеЊогке копШ '\а бегуогопобке' 1 де(уогак 'кад ве

боуеки зарпи игет оће гике 1 оће пој>е' („баребто §а и сеЊогак"). ОрЈ1е51оуеп$к1 ок\чг га(уа-

гаји гарас1по51оуеп5ке ро(\гс1е: ро1Ј5ко ско&пс па стмогакаск / па сгшогаки '\с\ бесуогопоЈке'

(Каг1о\уЈсг, бЈР 5.у. ажогак) \ Ј;огпје1и7лск1 зњбгса: ро $1к6гсу 1егс 'к\ бесУогопоЈке' (бР 5.у.

*с&мепса). Тако 5е о ћгоји 'бе(т' тоге гагтШјаП ј као рга51оуеп5кот 5тотти тл 'бепп

21У0(шЈ5ке Јаре; гике 1 пое;е боуека'. Рагетјо1о^ка §гас1а па Јшцјт еугорвкил јегјсипа (СогоуеЈ

1898:387—391 с1опо51 погуе!ке, петабке, брапхке, ка(а1оп5ке, Ггапсибке, 1(аНјап5ке 1 гитипбке

уапјапсе га^опе^ке §де ђгој 'бе(т' гатепјије депо(а( 'по§е дотасе г1УО(1пје') патесе оуакуи

рге(ро5(ауки I па тс1ое\тор5кот шуои.

224 ТЈоо1бајепо 1 и га§опе(ката па пе1пдое\тор51ат јегкЈта: ир. рптеге које пауосИ 2ипп5к1

1989:34, 85, 121.
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а аЧојка бекаји. 'гес' Моуаксмс 1877:61

дезе1 §а гјегаји (1езе1 бекаји Уикоујс 1890:76

1Ј пајуесет ђгоји уапјапа1а јауГја зе ћгојпа Јтетса реНпа225. Рагетета

је зато реШпа паз1а1а уегоуато ос! реИпа ргета атгороштпот оћгабси. ТЈр.

1 12о1оуапи гатепи <1епо1а1а 'бипак' за: реМс, \х Огаса и Џебапзкој паћпј

(Ша 1899:424):

Ре1пс зкабе ро р1оги,

ре1та §а сегаји,

а рсппа секаји.

Кизка рогугаа:

Штеро толкак)Т,

ттеро держат,

а двое смотрлт. 'нитку вдевакгг' 5ас1оуткоу 1959:93

3.3.4.2. Ргауа (гапзхогтасца ћгоја 'реГ га с1ео котр1екзпо§ с1епо1а1а 'гика'

јау1ја зе и 5т1а§та15кој уег\ 5а: уорка/уојтк (сео тос!е1 2а§опегке орјзап је

и§2.8.):

ре1 кгагјеуш уојшка УикоУ1с 1890:64

ре1оргб!а уојбка >Јоуакоу1с 1877:177

ре!оргбка уојбка >ЈоуакоУ1с 1877:177

ре1епса уојбка Уикзап 1893:341

ре1егеуа уојбка М\сеч\с 1952:353

ре1егауа уојбка >ЈоуакоУ1с 1877:177

ре1егоуа урјбка Катпс 1894:75

ре1е1јеуа уојбка РороУ1с 1891:43

рекмгја уојбка УеуЧс 1901:4

ре1огопа уојбка КагасШс 1897:361

ре1огопбка уојбка 2ипЈ1С 1897:2

рек>п1ја уојбка КагасШс 1897:363

регорога уојбка >ЈоуакоУ1с 1877:177

ое1е\Иа уојбка Оћгаскмс 1896:120

ререЏеуа уојбка Уикоујс 1890:64

р1его\а уојбка МПеившс б.а.: 65

сегуепса уојбка Машћс, М. §га<1а га кбАИТЈ б.у. сећ>епса

Кос! ггапбГопшбапоц ћгоја 'ре1' иосауа зе аћегпасца бекуешп -ег/-ог. Ра-

гетете ое1е\Иа, рере1јега, р1его\а то§и 5е 5та1гап га ћ^ћпсте, па51а1е ра-

готшбкот ггапбгогтасуот ос1 осекпгашћ, ашепНбшћ рагетета (*ре!еуИа, ре-

1е1је\а). №је 15к1јибеп ш 1арби5 са1апи гарјбјуаба.

бфбкоћгуакке уапјаШе оуе гадопеЉе уегоуато 5и 5екипс!агпо гагуПе ггап-

бГогтасце ћгоја ре1, ћидагзке 1 такесктбке уапјагие и$Паупот пе рокагији

1гап5К>гтасгји (обнп: Петанои, Петановете, петоманци);

225 Оуакуа гатепа депо(а!а 'рг51г' јау1ја 5е 1 и (Јгиј^т тос-еНта:

РеиЛ кгека уг. ргезека,

ре!та ти додауаји. 'јег1к 1 ргеН' бшитјгоујс 5.а.:3
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реипа 1е Секаји (Рко!) Клгшс 1899:6

Видагбке \ такеаопбке уапјате заагге, прг.:

Петанои бракл бгојкоуа 1970:331

петима братл226 бгојкоуа 1970:331

петоманци братја РепибНвк! 1969:159

Петановете синове Сађјоу 1906—7:152

петина бгојкоуа 1970:334

петмина бгојкоуа 1970:334

I и зНбпот такеаопзкот тоде1и га§опе1ке 2а аепота! 'ргзН': пет пецо-

мана (РепибНзкЈ 1969:204).

3.3.4.3. Вгој ре1 и гпасепји 'ре! ргзНји па гисГ ипа аги^асце иапбГогта-

сце. Тако и §а!Ј1Уој /а§опес1 која ор1зије 'ћуа1апје уазке':

Ре1коУ1С1 П1скоУ1са 1зси,

пајсш §а уа уеНкој бшш,

рејаји §а ргеа У1аоук:е

1 опал ти зтгг <Јоае. 'уабка' ВошТабк: 1963:285

1Ј агидој уапјапН га 1811 аепо1а* з1оје ј тоае1 1 герНка:

Ре( реШкоу ћкпгие рогака

рекчН §а ргеа §обропа ујаака,

обишН 1 ћтопН. Ко1агзк1 1918:47

Вгој 'рег' шје оћауехап и оуот тооеш 2ај»опе1ке, 1ако:

ЈУуорса аоаобе,

песејЈ иуаизе,

и пок1аг ро1је зШабе,

ра иааујбе22'. МПештс з.а.:21

Китипкка 2а§опе1ка бНбпе бггикгиге која ор1бије ћуахапје 'ћиуе' пе 1гап-

бготибе ћгој:

итћ1а сгпсг оатет за-1 ргшаа

§1 пи'1 рог ргтде,

и рппс1 аро1 Јог §1-1 ћа§а ш сегаиеа Секп

§1 асо1о П отоагб. Оогоуеј 1898:311

(Чае ре1 1ји(Н аа је ићуа1е 1 пе то§и аа је ићуа1е, па кгаји је ићуаге

ауојка 1 ћасе је и аеуојбши гугаауи 1 1ато је ићци.')

226 2а ћи§аг$ке рптеге ир. Са1аћоу 1986.

227 КеЛа 8гр$коћгуа1$ка роглг<1а и Е\тор1 уг1о ргодикпупој; тоде1а- 7а§опе1ке, (ако

СШе:1893:251 пауоШ ћгојпе петаске уапјап1е 2а§опе(ке о 'ћта'. №таске 1 ги$ке рог\г<1е

ипаји пе51о $1огетји зиткшга, аН је као ро$1естје те$(о и шгапји р$еи<1о1оропш1а оМбпо 1гап-

$(огтасуа депоШа 'пока«': ги$. Иекотово (МпгоГапоуа 1968:54). Сео Ш7, ги$.: Волосатово,

Лобково, Гледково, Палково, Рашково, Ро$1оуке 1961:190, ка$ир$к1: Те1оуо, $1еу[_оуо, УШоуо,

2ф1еуо, Рароуо (Зусћ1а У1:84).
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3.3.4.4. 1б1а ггапбгогтасуа ћгоја ре1 и 12о1оуапој га§опес1 ба ЈепоШот

4§1е р1е1асе ј рпзгј':

Ре( реШка \ сћ/а егака

пабиибе киси ђег пгега. >ЈоуакоУ1с 1877:70

Уега реХак \ егак и бфбкоћгуа1зкот ГоМоги је !огти1а, ир. прг. роб1оУ1си:

№1 ћуаН Егака тХ кисћ' Ре(ака, оћа ћга1а јеапака. (бтојапоујс 1966:132).

бНбпа рагетета гатуцепа је и гибкој га§опес1 о 'ргес!епји 1апа':

Плтћ пнтеренек

зарод подведали,

да пнт\> плтеренек

труху подбирали. Роб1оуке 1961:212

3.3.4.5. Апајп-аппгапје депо1а1а рега' уегоуато је бекипаагпа т1ефге1аспа,

с!ок је гатепа скпоШа 'ргби' гуогепа ро шЛнбајепот робШрки:

Ии ре1 огасе реШса,

а га пјгта бебгга репа.

Секајге, ре1 ћгасе реШса!

№ опа биге, ш ош то^обе 1ббекап\ >ЈоуакоУ1С 1877:ХХ1

регого ћгасе : бвбгга Регга Оћгасктс 1895:8

3.3.4.6. БпиЈабна ггашгогтасуа ћгоја ре( као гатепе скпоШа 'ргеи' ро-

8(оЈ1 и пагеппот тос!е1и га§опегке:

N8 репосги јегего. 'баба и гасР №уакоУ1С 1877:236

Иа ре1 ћопса УикоУ1с 1980:53

N8 ре1 ћогоуа Рау1сеУ1С 1937:39

N8 ре( ћоп Когсшпаз' 1896:146

Иа ре1 ћаге КогеЏас 1989:72

Иа ре1 с!ића Ка1опс 1894:75

1^а гп ћгаа Моуакоук; 1877:236

ТЈ гибкот рптеги:

Стоит море на гмти столбах 8аск>\тикоу 1959:86

Рптагпа гатепа и зфбкоћгуа1бкгт уапјаШата тосНа је оогШио, као б1о

рокагије тегаГога и гибкој рогугсћ, а оага, огДо би бекипскнгш. Ркошпп би и

гоШога гескпто тесшзоћпо гатепут, V. КИтаб 1991. КеНкх реИоог јта

бфбкоћгуагбкјћ рагак1а и, кос! Ратбгса гаћекгепот, 5еАт1 ооп 'р1апта р1аузка

који је кгаГј бгегапа Вебапз1а скчи Г)ебатта' (РЈА21Ј б.у. зеАтг оогђ, РепогаИ

'пеко гепЈрбЧе кос1 Угћшка па Кгки (гепЈрбЧе ре:опсе ћгасе)' (КЈА21Ј б.у. Ре-

пога(ђ, РеННра 'ћгс1о па Тап' (§гаа*а га К.ЗАЖЈ) 1 8езп§аоаг 'ипе бе1и шбау-

бко§ бгега и рггогзкот окга§и' (КЈА21Ј б.у. 8езп%аоаг).

3.3.4.7. ТЈ пагестот тос1е1и га§опе1ке ба сктоШот '§иб1е', ћег рге1ћос1по§

шаскч и тоЈшспоби' рагет1о1о§1аћ ггапзхогтасуа ћгоја ре(, 1ебко Ш бе гекоп-

зггш8а1а еито1о§1Ја ћЉпшпћ рагетета Ре(гооога, рШгкога, реИ§ога, о<1
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побпо гагђуепе ћЉпсше рагетете ро ге§ап. Ргегроб1ауки (1а оуе рагетете

рокпуаји с!епо1а1 'ргбН' ро1кгер1јије (тас1а — поууа) уапјап1а ре1 1%а1а (ир.

1 §§ 5.2.4.8., 5.2.7.2.):

Вегтћог ђобсе, Реггооога 1§га;

зуо бе зе1о сисИ,

како Вегтђог ђобсе, Ре1гођога ј§га. Ророујс 1891:43

Вегтђог ђобсе, Ре1гокога 1§га РороУ1с 1891:43

ВикНја ђикН ро 1е§аИ 1§га МиНс 1901:121

Виуа ђикН, р1еНкога \%г& Рау^сеујс 1937:41

ђиуа ђиксе, реИ%ога 1§га УикапоУ1С 1970:118

рик1ас риксе, ђа1е§а1о ђаксе, ре1 1$>а1а ј^га Уикапоујс 1970:118

3.3.5. 'беаат'

3.3.5.1. ТгапбГопгшап ђгој зе&ат јта буоји 1абпи лгестоб! га с!епо1а1

'ибкгбгуЧ роб1' којј 1гаје бедат песЈегја. Оепо1а1 је ћпзсапбко§, гпабј поујјед

рогеИа; роб1оје 1п бНбпа тос1е1а 2а§опе1ака, аН је и бУЈта кНиспа тГогтасуа

ђгој 'бескт':

Рас1е бугака зеАтокгака,

бау је 8Уе1 1ега,

а о1егаН је пе тоге

с1ок бе бата пе сНге 1е ос!е. №коПс 1971:54

поб1 гака ведтегокгака Уикбап 1893:157

зугака веЛтогокгака бгескоујс 1894:4

по81 гака веЛтокгака УикоУ1с 1890:37

12пебе гаки зеДтокгаки КЈА21Ј б.у. гака

бт1а§те гак зеЛто(го)кгак \ зугака зеа*то(го)кгака бУакако би уапјап1е

Го1к1огпе 1огти1е, како 1о рокатији 1 аги§е рогшк \г Го1к1ога228 као §1о је

ребта о ргоб1с1ђ1 гађе:

Касе зеАтокгасе\ §оУоп1а 2ађа гаки каа зи бе рбОУаН

КЈА21Ј б.у. $еАтокгак

Огис! Ме гасе, гасе зеАтокгасе, ра оп ргоб1 гађи КЈА21Ј б.у. зеАтокгак

Ој Н гасе, ошокгасе Сактс 1972:84

1Ј ђи§агбк1т уапјап1ата оуе резте гађа бе гаки ођгаса за: Раче осмо-

краче (Штоу 1896:39), рако осмокрако (Гуапоу 1909/1:6—7), рачЂ мустг-

крачу сђсђ двЂнапси кракЂ (СећЈагоу 1910—11:277), аП 1 ба: рако папурако

(бгојкоу 1891:264).

228 1Ј оуој ГогтиИ ћгој је о&јЈксик) пеЛаоПап 1 пе бии сугега аШегасшпи сеНпи за гак/кгак

(ројауа који СаткгеиЉе 1 1уапоу 1984:837—839 иосауаји па тс!оеугор$кот р1апи).

Ро8гс1е гаки и Го1к1опит 1ек$1оу1та $и Ј: оИп-оогк, Ји^оогк (КЈА211 $.уу.). ОЉој гађе 1 гака

геј>1б(гији 1 пагодпе ро$1оуЈсе, ир. прг.: УоН %а као гака гака, Ш: ВиЏг 2аоа оН па гака, т1$Н

Ла јој зе гица (Згојапоујс 1866:261).
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2а пауе<1ет то<1е1 га§опе1ке тоге бе ровгауШ ркапје рптатоби ггапбГог-

тасуе: Гопгш1а гак зеЛтокгак то§1а је иа 12 Го1кога и га§опе1ки, а то§ао

је 1 поу1 аепоШ ргеигеи пек1 81апјј то<1е1 2а§опе1ке. 8\гака \ гак зи

тесшбођпо гатепгјт пе зато ро рппари рага<И§таиспозН гоошта и Го1к1о-

ги, уес 1 гђо§ 2уиспо°, з1а§апја за кгак, гако аа тог^асгја га оуакуи гатепи

с1епо1а!а пе 1егј и прта.

Ако рге!роз1аУ1то ћшсапбко рогек1о бато§ то<1е1а 2а<Јопе1ке, тог<1а ђ1

зе као рптагап ешпоп га оуај зе<|теп1 1екз1а то^ао ргегроб1аУ1м' сезг згаго-

81оуепбк1 12Уе<1епЈ рпаеу зеДтг, кгађ> (у. ЕКНбЈ з.у. кга1, Аштаа 1985:203,

ЕббЈа з.у. *ког1г>). ба оги(*е зхгапе, ако је аепога! зекипаагап \ Гоппи1а гак

зеЛтокгак и оуот то<1е1и згапја о<1 ћпбсапбГуа, пјеп рп<1еУбк1 <1ео то§ао ћ!

зе бћуагШ ј као 'опај коЈ1 бе баб1оЈ1 о<1 7 когака' и б1гиз1и гасипапја угетепа

ргета зипбеуот кгеГапји које зе и ргаз1оуепзкот 12га2ауа1о иргауо тегаГогот

*когсШ (о бети зуе<1об1 1 рз1. шшу *когсипЂ га ргагтк зипсеуе оћгагтсе,

ир. ЕббЈа 8.у. *когсит>). Ро1к1оте ргескгауе о гаки бкого ођауегпо заагге

тоГгу 'ћо<1а и паГга§' 1ако прг. и уапјапгата Гекзга о гађј 1 гаки, и ођгасапји

гаки (роге<1 тоиуааје ђгојет): гИе^геЛас (2{»апес 1950:260), јеДпо па1га^-ос1и

(К1апс 1912:176), пагаЛ^иго (Вопзаугјеу^с 1892:127), па^игјасе (СобЈс

1933:194) Ш: паорак ти јеАап кгак (Кааепкоујс 1986:71). Тако ђ1 бе оуај

бе§теш гадопехке ргуођипо ос1позш па пекј ра§апбк1 °,осНбпЈ1 ргагшк.

Вгој 'зеаат' је кЈјисш 1 га уеги за аепогахот 'Ук&а' (V. Уикоугс

1980:76) 1, како ш рокахије јеапа бшуабка рогуг<1а, га '<1и§и'229. Рааа и об1

аа оуа б1оуаска га^опегка ба<1г21 1 181и аШегааји гк:

Ке<1' за огес гатш бтеје,

а гат та1ка з1гу 1еје:

рагта алега V 1аке" сазу

зеАтогакеј кгазу рабу ођНека 81. Вођбтзку 1993:66

3.3.5.2. Т}хи%\ тоае1 2а§опе1ке га аепогаг 'ибкгбпј! робГ' бггикшгпо скГЈт-

бап ђгојет зеЛат \ пкШуош габапја:

ЗеАтогоЈакуо Нзга

21агпо рисе гогШо. Воуап 1980:24

8ес1ат з1ка јазјка, зеаат гта гогШа МцаШУ1С 1908:3

1Ј ђи§агзкој уапјапН:

Седмолиста голил

златно зЂрно родила. б1ојкоуа 1970:525

Еегопзка гадопеЉа о 'розги' ропау1ја Гогтиш 'гкШов р1оаа':

229 Торогоу 1980:26—27 апа1шгајис1 и1ор1 ћгоја '5ес1ат' икагије 1 па зеЈат ђоја и брекаи.

ТЈр. и 1от $тјз1и аЊапзки га§опе(ки 2а Ми§и':

А$ћ1 П1 иге те зћГШе Гаге ћојпа$ћ. Ттаусј 1 Се« 1981:16

('Сирпја од зедат глгтН ћоја.')
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бгергип јшагб гуКа,

а гу11а §о!а га11а оШМјса. 1Лапо\У8ка 1892:(213)

('Моб1 ос! бес1ат тПја, а па кгаји тозга г1а1па јађика.')

3.3.5.3. 1Ј 1гесет тос1е1и га§опе1ке 8а 1бит аепогагот пета ггапбГогтасгје

ђгоја:

Боде коба сш§а поба

ра рогођа зеЈат угеса ргова. МПеибтс 8.а.23

Ба је ђгој зеАат ргебис1ап га скбИгоуапје га^опегке о 'робШ', бУеск)С1 1

б1ес!ес1 ибатПеш рптег \г бгета:

Ргоск №ка гброа гуотка

1 с1опе5е зеАат гисшка. Уогкарш 1902:22

§с1е је 12 ро2па1е га§опе1ке о 'рсеН', ђгој Јуа бато гатепјеп ђгојет зепат

(V. прг. Моуакоугс 1877:187).

.3.3.6. 1Ј котрагаНупот го1к1оги ђгојеУ1 рег 1 с1е\е1 5и 'ГогтиНбгк пит-

ђегб', V. МагкоУ1с 1988:230. О ђгоји Ае\ег ђег геа1пе ђгојпе угестобН 5 ћл-

регђоНспот гипксуот р!§е МгбеУ1с-Кас1оУ1С 1987:129. О гпабепји ђгоја '<1е-

уег' ир. 1: \^еЈпћо1с1 1894:1—2. Ег1то1обк1 бе гпаоеугорбко *пеиеп- 'с1еуе1'

роуегије 5а *пеио- 'поу', 1 1ако ргес1з1ау1ја поуј ђгој оагеа*епо§ шИиза коЈ1

бе гаугбауа 'обгтсот', ир. 0аткгеНс12е 1 1уапоу 1984 11:850.

3.3.6.1. 1Ј пект1 уапјатата тос!с1 га§опегке ба гагНсШт с!епо1аНта230

рокагије ггапзГогтасгји ђгојеуа 'ЈеуеГ 1 ''Аезе? и: АеуеШпко, ЈезеШпко, Јеуе-

пгко ргета и 1екбги аагот апггороттпот тос1е1и (Јапко, Мггко). \1 рјгапји

је, уегоуагпо бекипс1агпа ге^гебгупа екб^епгца ђгоја 'ДеуеГ \г аги§о§ бе^теШа

2а§опе1ке, јег и тос1е1и уес роз1оЈ1 1 еНто1обка 11§ига, ос1по8по екзгегшја се1е

гогти1е (ир. § 5.2.7.2.):

Јапко ЈезеШпко

Аезегоге р1и§е уосН,

бат бе Во§ сисН,

како Јапко с!ебе1апко

аезегогта р1игта ркш 'кпка' бгескоујс 1894:10

Мпко АечеИгко

с1еуе! р1и§а р1и21 'бојка, кгебЧаНса' Моуакоујс 1877:104

Јапко сЈеуеШпко

Аемег рш§а р1и21 'гагђој, рагођгосГ Моуакоујс 1877:189

Јапко Ае\>е1апко

с1еуе1ога р1и§а ркш 'кгебЧаИса' Вопбау1јеУ1с 1892:126

Јапко Ае\е1апко

зи с\е\е! р1и§а ркш 'сНјеге ос! аеуег тјезеса кас! 81ба' Кагаагш 1897:344

230 Јоб о оуош тос-еш 7ај>опе1ке и: бјклгшс 1994:320.
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\Ј оз1аНт уапјап1ата пета ђгоја и екб^епгуЧ, оуае је екз^епгпа зато е!1-

то1о§ка гцтга р1и%от р1иг№1:

Иаб Рајо р1игг аеуе1епт р1иггт 'ЛПа&сР Уикоујс 1890:55

Иаб Јапко аеуе1епт р1и§от р1игг 'ткгеуј 12 б1бе, каа ае1е 81за'

>ЈоуакоУ1с 1877:208

N82 1уапко р1ип, аеуе!еп р1иг1 '§гао1је' Ођгааоујс 1895:7

Кокђапје бе§тета -егЛог232 иобНм) је 1 па рптепта 12 оуо§ тоае1а:

Аезегоге, Ае\е1ога : Ае\е1епт. Оуај ђгојт рпаеу аапаб и бфбкоћгуа^бИт ш-

јаккНта шје иођјбајеп и рааегјта, ро§о1оуо пе и тз1гитеп1а1и: ДечеХепт,

АезеХогта. ТЈ оуи бИки иИара бе 1гапб10гтасгја ђгоја ЈегеХ и ђггаНск

баб АечеХего$а$, како зе је Нјеро гагЛе^еХегозаИо. Ве§0У1с 1887:257

Тако 1 1гапб10гтасгја и 12ок>уапој га§опес1 :

ОрапсЈ ђакашп

кЖа-ЈеуеХапса. 'баотсе' К5АМЈ б.у. Вакапсг

1Ј ђггаИсата бе бНбпо ггапзГоптбе 1 ђгој 'реХ1:

Р1оба реХегоНХгепјаса. Мшага§0У1с 1914:275

3.3.6.2. Бга§а ^гара бгрбкоћгуаикШ, ћиеагзкт 1 такеаопзкт уапјапа!а за

пајбезснп депоШот 'раик' кокђа зе и ро§1еаи ђгоја (кој1 зе кгесе и газропи

оа 'једап' ао '{пдеуеГ). Ба је и рпапји 1зН тоае1 1екзШ икагије, озЈт де-

по1а1а, 1 розшјапје тоНуа биаепја:

№б бе 1уо \ога па аезе1 1ога

1 паггад 1 паргеа;

зат зе Во§ биш како зе уо21. Моуакоуш 1877:162

Ако зе рге1роз1аУ1 аа је 120з1апак еНто1о2ке бјшге зекипаагап, као то§ис1

§1а§о1 и еНтокобкој Пјшп то§ао ђј зе ргегрозШаН 1огШ ле233 'изртјаН зе'.

Текз1 пета зшуепзкт рогугаа уап Ва1капа, газка га§опе1ка за депо!а1от

'ћадга' шје роигаапа рага1е1а234:

И зиму и лето

на одном полозу ездит. Робкоујсе 1961:190

ХЈр. ро8(ојапје рагопмшкш е1тк>1о$кЈћ Ијшга и 5гр5коћгуа(5кот Го1к1оги: р1аг р1аг1 \

риг риге и: бјкјпис 1994а 79—81.

232 О е(1то1о§1Ј1 ргаб1оуеп5кш Гогтата *-еп>/-оп> V. 1_иктоуа 1988:36—37.

233 2а бћ. §1а§о1 1огШ зе ропидепа је еПто1о$ка уега 5а рк1. *1агШ, *ШИ, ир. Кигкта

1975:42 1 Уагћо( 1984:33. К8АЖЈ §а 1гуо<ћ \г јтетсе 1ога. 1тајиа и У1<1и е(1то1о§уи бћ. 1ога

(ЕЗбЈа %.у.*1ога) рге(р05(ау1јепа еито1обка П§ига оргаудапа је и оћа б1исаја.

234 V оуај коп(ек5( тогЈа и1а21 ге(ка га§опе(ка га депо(а(е 'бапке' (ир. 'р1аг') 1 'р1и8* 5а

5(ађЈ1пот гатепот 5е§теп(а Јепо(а(а гоп:

Во§ ротоа, ко уик когј,

кад ји ро 1ог\ уогг

га §егћауј гог\. Шс 1846:225

N8 пабој пјт когјј гог\,

па пјјта бе ћгајо \огх. ОћгадоуЈс 1895:3
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УеШа ђгојеУ1, ра 1 ђгој '<1еуеГ бевго би рагасЦ§таНбш: гатепјији бе с1ги-

§1т ђгојеУ1та, а гђо§ бУоје куаИГгкаЈогбке шпксце бак 1 рпс1еУ1та (оус1е:

(апак). \Ј га§опес1 за с!епо1а1от 'раик' ђгојсапа \гес1поб1 је пеНгпа, уегоуагпо

1 бекшшата ипајиси и У1сш тодиси, 81пћгопо 12§иђ1јепи, еНто1обки п§иги ос1

р$1. *1егИ 1 *1ога (га еито1о§уи V. ЕббЈа б.у. *1ога);

1уо зе У021 па јеАпој \отх

зат зе Во§ бисН,

како зе 1уо уо21 па јеЛпојИе\>е1ој П021 ЈЧоуаколас 1877:162

N^8 зе 1уо уога па а"езе1 1ога ТМоуакоУШ 1877:162

Гуап зе У021 па Деуег \от\ Воуап 1980:11

Јоуап бе У021 па а\е поге БеђегјкоУ1С 1897:8

ТПег бе У021 па јеДпој шш 'гтгја' ]Чоуа1«шс 1877:63

Огао бе У021 па јеАпој 11021 'уио' 2ипјш 1897:2

Мко 8е уо21 па јеАпој П021 Јоуапоуш 1899:174

1уа зе У021 па (апкој \ог\. УикоУ1С 1890:39

МесшНт, буе такесшпбке уапјаШе нпаји ђгој МеуеГ:

1уап зе уо21 па Ае\е1 \ог\ 'ггозка' К.асиуојеУ1С 1900:93

Богдан се вози на девет лози 'раик' бшјкоуа 1970:604

Иван се вози на девет нози 'раик' бшјкоуа 1970:285

3.3.6.3. 'ТЈбНрака'235 и \т1о згађНпот тосЈеш га^опегке 1та копз1апто

МеуеГ:

Иеуе1 ђађа ро 1ес1и бе р1ага,

јеста сЈги^и и бггагпјки ђас!а. Ођгасктс 1896:11

Тако бе 1 и \т1о ргос1икНупот гга^тепги:

Мес1ес1 гс!а ргеко АечеХ ђгс1а Ођгасктс 1895:7

бтепјији сктогаН ('1ага; гиђаба; ђиђапј; б!ар ЈЧо 8е те1е тНјеко; 8У1гас;

та§1а; 1аба; р1и§; ђпјаска; козе 1 кобас; аггјаба') 1 гатепе с1епо1а1а236 (зрг-

Ааугса, гугпАа, кгте, шк) и гаУ1бпобН ос1 с1ги§о§ с1е1а гадопегке. I пауесЈепа

бекуепса гипксЈотбе као затозгата га§опе1ка. Копз*ап1е би ђгој 'Аеуе? \

гуикоупо б1а§апје гДа: огДа.

3.3.6.4. 1Ј пекнп га^опегката ђгојеУ1 као куаННкагоп екбшпгмгаји бе

(бНспо рпсшугта, ир. § 5.2.4.23.) кгог сео хекзх, §4о је розШрак иоШбајеп га

ђазте:

ЈЛосНбе бе Ае\е1 ђађа 12 Јеуе! јата,

буе пе\е1 побе па §1аУ1 коби. 'гер1је кас! 12ткпи' КагасШс 1897:367

I и гегкот тос1еш (бато гп рог\гс1е: Т>1оуакоУ1С 1877:114, 146 1 МПеибшс

1901:38) ђгој АемеХ бе ропаба као екбгегшја:

235 Ако је 4епо(а1 'р1е1асе 1ј>1е' опда кака ипа 'ре!':

Ре1 ћаћа ро уаб дап буи{>а,

буе јесша дгица оЉад ћада. КЈА21Ј б.у. ЗуицаП зе

236 Меке гатепе депоЈаи $е гуикоупо $1аЈи ба 81а§о1от.
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Беуе( ћађа 12а Ае\е( ћгс1а,

би Де\е( бГјака;

о §1јаката Аече( бћииса,

и б1агасата Аече( ро§аса;

зјеаобе ђађе иггаа!',

пета 1т У1§е по ро јеаап га1о§ај. Чебкоуша 1 1е§пј1с1; ођ1асГ

3.3.6.5. Као ггапбгогтасуе ђгоја Ае\е( то§исе је ођјабпШ пеке рагетете

12 тоае1а га^опеЉе орјзапо^ и § 5.2.3.8. Опе би уегапе га аепо1а1 'јег' 1

агеа1по о§гагабепе (Хеуаб, §огпје Роагћгје). МеаиНт, 1 оуае зе иобауа втепа

екб1еп20га и гуогђј гатепе аепо1а1а, екз^епгог тоге ђШ ђгој, аИ \ 81а§о1:

Роа*оћ ри1 га$ри1,

пааоћ (ак Ае\е(ак;

ргететић §а Ле\е( рига

пе то§аћ ти кгаја пас1. >ЈоуакоУ1с 1877:77

1А& ргеугИв,

ргеугпет §а Де\е( риг ВиЗеНс 1914:3

ТЈ б1еаес1т уапјаШата ђгој Дечег је пауеаеп и паб1ауки 1екз1а, аН је Ггап-

бГогтЈзапа Ае\е(ка бкого пергерогпаЦруа:

1ак скнпагак Воуап 1980:96

бЧар аеђеЦак Муаитс 1908:3

ргб1 теаепјак МгјаКтс 1913:26

Тако је рагетета то1Мбапа 1 и б1еаесој уапјапН, тааа ђгој </еое<*237, као

ге8ге51УП1 екб^епгог, шје екбрИато пауескп. Текб1 га§опе1ке га аепо1а1 'аи§а'

па бгрбкоћгуа^бкот 1егепи је пе51аћПап, ра бе оуот оепогат агпђшби гагИбШ

1екб1оУ1 којј баогге ђгојеуе238:

Каооћ з(ап а"еуе(ап,

гебе Во§: обгаУ1 'с1и§а' МоуакоУ1с 1877:47

3.3.6.6. Иегасгја ћгојеуа 'скуеГ 1 'с!ебе1' иобауа бе 1 и 2а§опе1ката239: прг.

као 'падгааа' га 15рипјепје осће<1епо§ иб1оуа:

237 ОСекигат ћгој 2а депо(а( Мива' је зеЈат, бИспо кокћапје јгтсди '<1еуе(' 1 'зеЈат' јауПа

5е 1 ко<1 <1епо(а(а 'УЈаЈна*.

238 V.: Лоуакоук; 1877:47 |><1е је депо(а( МиЈЈа' и то<1е1и иоћјбајепот 2а депо(а( 'рбе1а'.

8а дги§е 51гапе, као $1оуабка 2ај>опе(ка, 2а§опе(ка га <1епо1а1 '<Јиј>а' сиуа те1аГоги раз (у. \ §

3.3.5.1.):

КесГ 5а о(ес (ат(о бтеје,

а (ат та(ка 51гу 1еје:

раппа сНега V (аке сазу

5е<1тогакеј кгабу разу оћНека м. ОоћЈтбку 1993:66

Ато куаб, (ато гаг

а и бНјесН 21а(ап раз. МиЈа' Масап 1935:241

239 Ро1к1ота Гогти1а а~еуе1 тНпоуа г пезега зтра јауНа 5е 1 и дгиеип (ек5(оуцпа, ир. прг.

&а§теп( ор5сепо§ (екб(а 12 са5ор15а Ап(ћгорорћу(е!а 1:75: каа1 М зе рорхШа а"еуе1 И тИпа т\је1о

I Ле$е1а $1ира \а\ја\а. I уега 'уодеп1се' 1 '5(ире' ћег 1(егасце ћгојеуа то^е 5е 5та(га(1 га Гопии1и,
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си ти аат Де\е1 уШа уоаетси

1 ЛевОи 1ираУ1си. Вогаеујс 1899а:42

ТгапбГопшбат ђгојеУ1 Ае\е1 \ Аеве1 (а тогоа рШет пагоапе е1Јто1о§ше 1

ређ тоди аа роб1апи ј гипксуа аепоШа. Тако и тоае1и ор1бапот и § 3.2.6.

(аепо1а1к 'ђгауа; ргеаа га пуа1апје пђе'):

2акики1јепо, гатитшјепо,

2аАеуесепо, гаЈезесепо,

тко §а пе тоге

габкикиНШ, гагтитшјШ,

пе§о опај коЈ1 §а је

гакикиЦш, хатитшјк),

2аАе\еИо, гаЛевеИо. >ЈоуакоУ1с 1877:8

тааеуеШпо, гааебеито (...)

оааеуеии, оааезеШ Муа1оУ1с 1908:1

/ааеуесепо, гааебесепо (...)

шГ §а тогеб гагаеуеН!,

шЧ' §а тогеб гагаебеН!. бгескоујс 1894:1

2арере1јепо, гааеуесепо (...)

оаререгШ, ш оаеуегш" (бк) МНешшс 1901:32

гарересепо, гааеуесепо (...)

ш о1рере1Ш, ш оаеуегш(...)

аоае таН кики1јак: (...)

оререН, оаеуег! Кагипс 1894:75

Као екб^епгог §1а§о1а гаЈеуеИН, и оуот тоаеш бе рочтетепо јау1ја ђгој

Ле\>е1 иг 'па§гааи' га опо§ ко оа^опегпе га§опе1ки:

па §гааи ти а"е\е1 ајеуојака (бк) Моуакоук 1877:175—176

ТЈ тпо§Јт уапјатата оуе га^опеисе пе јау1ја бе и-апбготшап ђгој.

3.3.7. ВгојеУ1 и 2а{»опе1ката ба гпабепјега 'тпо§о'

3.3.7.1. 81еаес1 тоае1 и§1аупот ипа аепо1а1е 'кириб' Ш '1ик', а ђгој а*е\е1

и гпабепји 'тпо^о' бато је јеаап оа с!апоуа рагаа1§та1бко§ тга (јо§ о оуот

тоает га§опе1ке и § 5.2.3.24.):

Обибт, аобибт, па пјети з1о когибт'. 'кокоЗка' 2оуко 1930:153

аеуе! когибта 'кикигиг' МНеибшс б.а.:62

ауапаеб кохиа 'к1аб' Вогаеуи: 18995:120

1паебе1 когибта '1ик' Уикоуш 1890:59

гпаебех 1 ауе когибте '1ик' >ЈоуакоУ1с 1877:122

ир. гај>опе1ки 5а Љпотшт 'тоК>ла1о': Мап тасо кага касо, си§ш пој>и риб(1 уоди, пека теЦе

\опетса I Ш кипа чаЦахгса. (ОећеЦкоуш 1897:9), одпобпо де&ји резти 12 Ро1јк:а: 5Шре оЦи,

тНт теЦи, 18род кисе Мокгре (1уаш$е\ас 1905а:110).

О кегасјјј ћгрјеуа '(Јсу«' 1 '<1е$еГ ир. 1 КапсЈс 1989:64, 70 М. О 'паегаод' као $е{>теши

1ек8«а 2а§опе1ке ир. § 5.2.7.3.
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тпебт 1 тп когибше 'кикигиг' Иаг. га§. 1846:334

тпскует когибт240 '1ик' Воуап 1980:73

рескзе! 1 ре! когибта 'кириб' бкапс 1939:218

тпбта когибш' Уикоујс 1890:60

Ви§аг81а 1 такес1опб1а241 рптеп б1аги бе ба бгрбкоћгуа1бк1т, и пајуесет

ђгоји уапјапата јауЦа бе ђгој 'сЈеует', гатип 'тгШеует' 1 'б1о'.

Кибка, иктајтбка 1 роћзка уапјапта:

Сидит ожуха в семи кожухах '1ик' МЈтгоГапоуа 1968:85

Виишла баба з-за пр

на нш дванадцапњ шклр. '1ик' Војко 1962:182

8то1 \уе \уготасћ

\у гггу&ггезги каћо1асћ. 'кириз' 0ибта\У1С2 1893:217

1Ј агитипбкој уапјапи' оуе 2а§опе1ке ба с1епота1от 'кириб' згагас је ођисеп

и 'сеи-скбеГ козића242:

Ш аиб ки ра1гиа*гас сћ катез" тазкит. №з1еу 1980:26

('Јеаап бШгас ба сетгс1ебе1 козигја па зеђ1'.)

3.3.7.2 'тпбто тпаебе! 1 тп'

Ма кој1 ђгој 12пад тп бтотше (и ГоШоги) 12гагауа 1с1еји 'коНко уаб §ос1

нгш', ир. МагкоУ1с 1988:233. О ђгоји гпзга и гпабепји 'тпо§о' V. МгзеУ1с-

Касктс 1987:130. Ба 8и такла ђгојеУ1 1 рагасијапаНбш зуедобе з1ес1есе уап-

јапте 1бТ08 тос1е1а 2а§опетке:

Ос1оћ и §ога, те осЈбекоћ 1п зХа ХгИезеХ I Хп бтсћпке 1 бе1т ђабкуе, 1

буе сктебоћ па та1оте ргбги. 'ђгс1о га ткапје'243 >ЈоуакоУ1с 1877:8—9

240 Кадепкоук: 1990:775 о оуош ћгоји и ћа$тата пауоди „Ро ргауПи ћајапје 5е иуек ро-

па\1ја (п ри(а и једпот \гетеп$кот ш(егуа1и, пекад 1 и (п \гетеп$ка тгегуа1а и педеНД. Се$(о

је 15(акпи( гатеу да ћабти (гећа 12{>оуогМ (п-деуе( ри(а (1ј. 27 ри(а)" I даНе о уе21 деуеске

5а ћгојет дапа и тезеси: „до1агЈ од тој»испо5(1 да ћгој те$есеуи1 дапа када 5е родеН $а (Н

даје деуе(. Тјте (л-деуе( огпабауа \тете тепе те$еса" (Кадепкоујб 1990:778). О орЈ>(е$1оуеп-

бкој га5рго5(гапјепо5(1 'ћгоја' МЛе\е1 5Уедобе рптеп 12 Оа1ја 1882 $.у три 12 ги$ко(> Го1к1ога,

РоИука 1927 1 Мо52уп51а 1968:659—661. 8ресШспо$( 'ћгоја' 1гШеуе1 2ара2аји 1 1уапоу 1 То-

рогоу 1965:191, а ХаНтјак 1993:105 па1а21 оуај 'ћгој' и пај$(апјој 1$(оспо$1оуеп$кој ћа$гш 12

XIII уека 1 рпр1$ије §а ргедппЈсашкој еро$1.

Оуај 'ћгој' тоге $е ирогедЈуа(1 $а ги$кш1 Гга2ео1о$кип кШеот сорок сороков '\г1о тпоео',

V. Регтјакоу 1970:44—46. 5(о $е гјбе ро51апја оуакуш 51оуеш1аћ 'ћгојеуа' уап деаташое $1-

$1ета, ир. Уесегка 1964:71: „БЈе ећепвоеи« ет Ре(геГак1 ете8 акегеп 51апде5 \ује ејп уегћа1(-

Ш5та5518 јиш»ег Кео1о§15ти$ 5е1п кбгшеп".

241 II 0У1т је21с1та оуај 'ћгој' јауЏа $е 1 и дги§ип тодеНта 2а§опе1ака, прг.

Излезе чавка, сос куса опашка,

изнесе сламка триш девет лакти лл'га. РепиЈИ$1а 1969:17

242 1Ј пшшпбИт уапјатата 5а депошмт '1ик', оћибеп је и 'бедат' 1 'дуапае«' (Оогоуе!

1898:67).

243 „Једпа од гпабајк1 далтоој; $1оуеп$ко8 (екбШпов гикогуогегуа ћ1о је 1 пеоброто иги-деп1

5и$ту ћгојепја ш11 (па то(оуј1и Ш и 05поу1 па 1ка1а2кот $1апи): и> је ћјо Је2де5е(1П5к1 5и$(ау

(јеоНтсе 5и ти 3, 30, 60, 300 кд. ш(1), коЈ1 $е одггао код уесЈпе 51оуепа $уе до пабе^а угетепа"

0ауа221 1978:17—18.
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а\е з(а (п бтапке 1 беип лт1рке Моуакоујс 1877:9

(пз(а I (Н бикШке 1 сеип \г1ј1ке Те&с 1981:33

1гШа I (п втапке 1 беип \г1ј1ке 2ипрс 1897:3

3.3.7.3. I 0б1аН ђгојеуј за гпасепјет 'тпоцо'244 род1ехи рагаш^таНгти

уеШоћ ђгојеуа:

'гш1а'

КгеЈкаНса кгезП

па ророурј ијеви,

ги бе бкирј (гШа,

а пе тоци п&1а

ђег ророуо§ ргб1а. 'сгкуепо гуопо' Кагашпс 1897:350

Клрпи оуса оа Шаоуса

1е па1от1 (гШа коса. 'бекћа 1 агуа' ОеђеНкоуЈс 1897:1

1таћ ђга!а Јоујси,

1бкгоЈ1ћ ти ао1аписи,

ос1 ћПјааи ћокшиса

1 0(1 (пз(а коташса. '1а<1а' КагасШс 1897:344

'и4б1а гл'

Тигст Ш21, па пје§а 1гШа Г (п Јшгуе245. 'угеито' КагасШс 1897:372

Кад б' иааае ђађа СпиИа,

госН 1гШа Г (п бта. 'ђабуа ута ор1 тпо§о 1јисИ' Кага(Шс 1897:349

бкосј оуса ргеко аоса,

1 ргебкоб1 (пз(а / (п коса. 'бипак ргеко ргео!е, а јесћи уе1е 1 гес кааа

ггб! кгог бетси' КагасШс 1897:370

аћ: 1пб1а ј ауа коса СикоУ1С 1890:215

Ро1есе1а §изка Нпп-§ибка,

1 ргоксе (гШа I (п §гааа,

<1е гаупје, ги 1 итпје. 'уаписа' ЈЧоуакоуЈс 1877:14

бкосН бта 12а ггпа,

ргебкоб1 (пз(а I (п тга;

ае бе буг1а ги 1 итг1а. Чбкга' Касопс 1894:75

Киа ргоа*е паба оуса,

ргопебе (Г1 з(о Г (п ђоаса. 'јех' Уикоујс 1890:46

244 О ђгојеујта 300 1 303 и гизкој 1 етрбкоћгоибкој ерја ир. МагеНс 1903:459. Јоб о ђго-

јеујта за гпасепјет 'тпој>о' и 2а{>опе1ката V.: бЈојкоуа 1970:61—62.

245 1Ј 1$1от тос1е1и и с1ги§т1 уапјатата:

Јујма 1 1п јтЈуе КогдипаЈ 1896:133

510 1 се1еге$ %и1ч'\ Иоуакоујс 1877:2

246 0$1а1е уапјате оуе 2а§опе(ке нпаји као огпаки 2а коНсти рипо; прг:. 1Ј па5е§а с1об1са

рипо ктгш коаса. ('кгоЈпја, %&\е каЛке 51оје 1 ка&ке 5ате') 2оуко 1930:15.
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1Ј то§а ЈогбЈса 1гШа / Ш рокгоу&са246. 'регје па кокотл'

1лр1бк: 1897:122

'ЗегсЈебе! 1п'

Ооа*е ћаћа шгес! 1и§а

би зегДезег ј /п гића,

1 оћоп се!'п сшћа. 'рПа кас! ос1 уеШоћ си-ует-а ргауј тајб1ог бИсе'

КагасШс 1897:340

'810'

Ргат. ргат-опја, 8Љ бЉопја,

Ш2 пје§ У1б1 згоНпи героуа. 'рокгоуас'

1Ј паЗе оаке 51о ћагагјса. 'рес'

1таћ ћга1а Уи1етлси,

1 бкгорћ ти дипршси

ос1 $1оНпи б1п/1са Чада'

1таћ 5еб1га Је1аби,

ра јој вкгојш ћје1аби,

кНп ос1 з1о котас!а 'к1аб кикигага'

'ћПјаоа'

1таћ ћга1а Уи1еглси

1 бкгојШ ти {шпјииси

ос1 51о(ти бтлпгка,

1 ШјаДи кћпбЈса. Чааа'

1таћ ћга1а ЈоУ1си,

15кгоЈ1ћ ти скмаписи,

ос1 Шјади ћокшиса Час1а'

Коуакоујс 1877:172

К5АМТЈ 5.у. оагиИса

КагасШс 1897:344

КагасШс 1897:344

КагасШс 1897:344

КагасШс 1897:344



4. РАКЕМЕМА КА ЕКбТЕгаШ

№/ га§опе1ака бф је (1епо1а1 уегап га рпм2УО<1епје бресЈПбпоЈЈ гуика гпоге

зе вћуагМ као екб1еп2гја — акшибка бНка екб^епгога кој1 је уап 1екб1а. Екб-

^епгог тје бат <1епоШ, уес гуик кој1 скпоШ рго12УО<Н. Оуај гуик $е и 1екб1и

бекип<1ато обтШјауа. бНбап робгирак кагакгепбе 1 гоШогпо гитабепје §1або-

уа гагтћ гпкЛшја247.

1Ј ргсапји би бебГО то<1еН 2а§опе1ака и кој1та је 1ебко осћесИН лтбги геб1

ројесНтћ рагетета ћег 1а1ега1по§ ирогесИуапја ба агисЈЈт тодеНта.

4.1. Мо<1е1 га^опеске га <1епо1а1 'уос1етса' бггикШгпо бе тоге рогесНН ба

то<1е1от орјбатт и § 2.5.:

РпбрЈбаге па табаге,

па рапје <1екапје,

па бепје248 <1ироге. КагасШс 1897:364

рпбр1 баге па гт§аге КагасШс 1897:364

рпбрј баге па тадаге ИоуакоуЈс 1877:216—217

па рапје рекапје,

па бепје сшраге. Воуап 1980:213

8и<1ес1 ро депогаги 'паобаге', 1 гпато кабтја уапјапга (ћагкапа па Го1-

к1огпој рагетго1обкој уе21 'обГ : тг%аИ \ 'поб' : зтгкаИ, V. § 2.1.9.):

Рпрт баге па пи§аге,

па рапје декапје

па гуоје бтгкаЈо. Уикоуго 1890:66

4.2. 1Ј тос1е1и 2а§опе1ке га депоШ '§ај<1е249; гагћој'250, сготти-аји опо-

тагореје. 2а бас1а бе рагетете то§и ирогетуаН бато као опотаГОреје, а

бесЈтепН бе, гћо<Ј обЈ§1есто рго12Уо1јпо§ тгапја, то§и §гир1баН ргета або-

247 Тако прг. $о1ић ЈирНаЗ реуа: КНј' 1ик! КНј' 1ик!, оЈпозпо: Згј 1ик! 51ј 1ик! (МШсеујс

1894:73).

248 КЈА2ТЈ и одгес!тси зепј 'па Јп/пји опо \ге(епо, па које 5е па(1се рарпса, а рго1аг1 кгог

допјак' ик1ј»сије 1 рагетети а оуе гај>опе(ке, аН ргоМет гекоп5(гиксие погтпаНуа 05(аје оГуо-

геп.

249 Ро1к1ота џаЛл га опота(ореји туика %ц&\, ропауЈја абопапсе 1 1 о: \\$оУл (опоуј сНгН,

сНг-И, а пајтИ Јгопјооо, ир. Реггоујс 1948:415—416.

250 I ћи§аг5ке га^опе(ке $а депо(а(от 'гагћој' 5а5(ау1јепе 5и од опота(ореја V. $(ојкоуа

1970:382—383. Тако 1 и гатиг^кот, V. Е>игНс 1984:104.
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пап1б1ат 1 аШегасшшт ропауЦапјта251 (пакпасто §гир1баш бе^тептл азопап-

се о ођекгеги би *):

Ски рПе,

тПе рокогЛе,

ђи1е §оуоп1е

јаге пашта1о,

ђака пакагааа. Коуакоу1с 1877:27

сШ рИе (акопапса I252)

сјсј рНе

ирПе тЛе

сТ НН сШка1о

бфПо р1рПо

сј рНе

Кг кНе

ш-шђаг, ш-араг

шшрага, с!осарага

снп ђиге, ђиге

ст, сит

сШпН

тИе рокогИе * (абопапса о)

огаћоуе хПе

С1р1 корогНе

С1р1 окоге1о

с1С1раге

Ви1е ^оуогИе *

ђиН §оуоп1о

ги зе ђи1е багиуак

с1тђига1о ђиге

јаге пасИта1о

јаге ке пасИта1о

ујбе јаге паштаге

ги бе јага па2(Нта1о

јаге когопруо*

јаге коког1Ј1УО*

Муагоук 1908:3

бгескоУ1С 1894:3

ВибеНс 1914:4

>ЈоуакоУ1с I1877:27

>ЈоуакоУ1С !1877:27

Мџа1оУ1с 1908:2

МНакмс !1913:11

МНагоујс 1908:1

2ипЈ1С 1897:4

Беђе1јкоУ1с 1897:5

Оеђе1јкоу1с 1897:5

МгјаГОУШ 1908:2

бгескоУ1с 1894:3

Ј>ЈоуакоУ1С !1877:27

Муа1оУ1С 1908:3

бгескоу1с 1894:3

Муа1оУ1С 1908:2

2ипЈ1С 1897:4

^ГоуакоУ1С 1877:27

МуаГОУш 1908:3

ВизеНс 1914:4

Ророшс 1867:286

КоуакоУ1с 1877:27

251 Апа1Ј21гајис1 аШегааји и $1агојегтеп$кот $(ши, Гуапоу 1969:55 $та(га да $е опа тоге

оћја$ш(1 12 поггш тск>е\тор$ке роепке, ро којјта $е $јесНпјауаји еПто1о§кј $го(1пе гебј Ш $е

$(уагаји апајггагги, аН $ате гебј које ибе$(уцји и аШегасиј и (акуот јггаги пе (гећа ЈгуосНН 12

ргатс1ое\тор$ко8. КопЈсепје аШегасце, одеНуЈН $е од $(апћ пабша 12§гасшје (ек$(а, с1оћИо је

$ато$(а1по гпабепје.

252 Чр. 12о1оуапи га§опе(ки:

ШапЈе \п1е ст1е,

росЈа пјј $е тиуе кире. 'сгкуа, гуопа, пагос!' ОИоћсШја 1922:1
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сНјагапа МпаКтс 1908:1

сН-јагш М1Ја1оу1с 1913:11

оака пакагаЈа (азопапса а )

ђака пакагас!е >ЈоуакоУ1с 1877:27

па кагас! ОеђеИкоуЈс 1897:5

1е дига Н па кага ОеђеНкоуЈс 1897:5

сИсН ђађа пакагада Коуакоујс 1877:27

с1ага, с!ага бисћић пакагас!а МоуакоУ1С 1877:27

аке ђике пакагаде МПаШУК 1908:2

аке ђаке, пакагас1а ВшеНс 1914:4

сћћака, пакагаск Муа1оу1с 1913:1

гасЈа, пакагас1а МНа1оУ1с 1913:11

ђиб1 гас1а пакагасЈа М1ја1оУ1с 1908:3

уакагас1а јеб!е пас!а МугиЧтс 1913:7

Уојшоуа пакагасЈа 2лшрс 1897:4

4.3. Бепо1а1 '§ајс1е' шје ођауегпо орјбап опота1орејата:

Иасшуепо јаге ђиН §оуоп1о

шН сНН. 8гескоУ1с 1894:1

Јаге бе пасНта1о,

богот рго1а2Но,

§0б1е 8аг1Уа1о:

с1осН1е пп §озН,

па угђоуе гПе 1 гагегоНпе. Ј_ј.М.Р. 1866:835

N8 обпоуи ирогео*ешћ зе§тепа1а, јесНпа роигсЈапа гекопбћиксПа га с1епо1а1

'§ајс1е' то§1а ћ1 с1а ђис!е *јаге које зе паИта, као бго 1о рокагији пауесЈепе

уапјап1е ђег тгапбГогтасуа. Оуогп тос1е1и б1гиктгпо 5и бПспе сћ/е 12о1оуапе

га§опе1ке:

Хађиђпјабе ђиђшЧ,

гагитјабе гатјј,

гај^габе бћпе пакагаЛе. 'гагђој' Муа1оу1с 1908:1

бигПо, ригНо,

зитега1о 1 ога1о,

сНбШ, р1бШ,

§а1а, бор па 1е 1ор. 'сНр1е' Ређ-оуи: 1896:278

4.4. Бги§1 тос!е1 га^опеЉе и коте 8е као једап ос1 то§исш с!епо1а1а ја-

уИаји 'Еајде', аИ 1 'рбе1е; ћибка; зфак; УоЛешса' агеа1по је о§гатбеп па

рпггепзко-шпобки гопи (рогугде би 12 N158, Рћо1а, 1л12шсе 1 Рпггепа). 1Ј ргуа

сђ/а бе^теШа рокагије екз^епгНи Нра ешпо1озка Пјшга (ир. § 5.2.4.28.):

N8 бик1 бигПо,

па ђикУ1 ђип1о,

па уагс1е §гас!е,

па зтр бе ђеге. Моуакоуш 1877:186
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па сикг сигпо

па сики сип

па сики бип

па сип

биг бигНо

па биг бигЛо

па оикУ1 оигИо

па ђики ђип

ђиг ђигЛо

па ђиг ђип1о

па уагЈе ^га^е

па уеае ј цгеае

аеге бе аеге

јаге зе аеге

јеге 8* аеге

па уагае уоае,

па јегае §геае

па вШр ае оеге

па кир зе гђеге

па ки1 ве гђеге

па кир зађгапо

па 1е§аг зе гђгга1о

па јеПе^ег бе гђга1о

Кобис 1930:136

ВогоеУ1с 1899с:154

Вог<1еУ1С 1899с:154

РороУ1с 1897:1

МЈНсеУ1с 1884:160

Воп1еУ1с 1899с:154

Ророук 1897:1

МШсеу1с 1884:160

Вог<1еУ1с 1899с:154

КобИс 1930:136

Вога*еУ1с 1899с:154

№коПс 1910:383

МШсеУ1С 1884:160

Вогоеујс 1899с:154

Кобхш 1930:136

МШсеУ1с 1884:160

Ророу1с 1897:2

Ророујс 1897:1

4.5. 81еаесе беип га§опе!ке бте то<1е1, тааа ва рогрипо гагНбШт аепо-

1аита. бјпћгопо бггикгиги оаггауаји гшспаШо га-, ропаугјапје рагетета ба

геаирНкасуот (гатитиге га(аШге) \ рагпа копбггиксла ба тигасуот (гаИдИ

т1%И). Мо§исе је аа зи оабгирапја оа оуакуе бггакШге §гебке и 2ар1би (га-

гетеШ ре1еН):

2оуи11 ћагг,

2а§1§Н т1§Н,

гагетеШ регеИ,

а буети бе1и рг§а1опја. 'тесауа' Иоуакоуш 1877:130

2оуип' ћаН,

2аб1§Н пи§Н,

гагетеШ реШ,

га бУети бе1и рег§а1огуа. 'каа гуопо гуот 1 бУети тјебги о§1абије'

Кагаогш 1897:343

2а геуе{1е, га рере11е,

га титиге, га гагиге. 'уепде' Јоћатаеб 1868:23

За&^гјШ, гаппдгјШ,

гаоауигШ пагга§. 'кабатак' Мца10У1с 1913:15
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4.6. РгеПкб га- ропаућа ке \ и пагеапот тоае1и га (1епо1а1 'ћгауа' (ир.

§§ З.2.З.—3.2.7.):

2акокоп уеп,

2а1§1еп уеп,

7ас1С1 /арири.

гауаШап уап

гакаШап уап

га каШап уап

1пб1а 1ап гакашап

та1§1еп уеп

2а1§1т рт

2а1б1ап рт

2а1!>1егаћ рега

га зкеп реп

1е озкеп уеп

/акаШп (ап

гакатапћ јега

гакокоп уеп

гаћиага уага

га ппагоз коз

га-тибсего рего

1е аоаозе тиап зкоп

сгућјеге ћигатћап

ИоуакоУ1с 1877:7

МПеизшс з.а.:31

М11еибтс 1901:31

МиИс 1901:131

МуаКтс 1908:3

>Јоуакоу1с 1877:7

б1акјс 1887:239

МПеизшс 1901:31

2оуко 1930:152

Миис^ 1901:131

>ЈоуакоУ1С 1877:7

Коуаколас 1877:7

2оуко 1930:152

Коуакоујс 1877:7

Раушеуш 1937:41

Ми11с 1901:131

РаУ1сеУ1с 1937:41

Иоуакоуш 1877:7

Мпаимс 1908:3

гакшш'

гакибј

2ат1§тап§а1

гатиагебсе

га пеш

2аС1С1

гасчткоћ

гаратН

гарикоћ

гарири

УегоуаШо бе 1 и 12о1оуапој 2а§опес1 ба депоШот 'ризка' кпје 1бН то-

ае1253:

2арипкап, орипкап, кгеугпкап,

гауткап, а озкос1. МПештс б.а.:29

№ке ос1 рагетета и оуот тоЛеш б1пћгопо рокагији екз^ешпји Гташо§

зејЈтеШа, 1 1о пајбебсе ргоЈр-ебгаш (гакашлп \ап, таШп рш, га пиагс« кау,

га бкег/ реп јга.) 1 бато јесшот ге§геб1Упи: 1ап гакаШап. бИспо бе то§и

ГитабМ пеке рагетете 12 ргешоОпо§ рга§га&. ТЈр. 1 гуогћеш розШрак и уа-

пјашаша 1екб1а 12 §§ 5.2.4.13. \ 5.2.4.14.

МиНс 1901:90

81ак1с 1887:239

МиНс 1901:90

РаУ1сеУ1с 1937:41

бикш 1887:239

>ЈоуакоУ1С 1877:7

2оуко 1930:152

Мипс 1901:90

2оуко 1930:152

Иоуакоујс 1877:7

253 Зеј>теп! -кап тоЈе зе (итаст 1 као Гта1па 1окас1ја ек$(епгога, ир. § 5.2.5.2.



5. ЕТ1МОШС1ЈА РОКМ1Л.Е: ЕКбТЕРШЈА 1.ЕК8ЕМЕ

5.1. Ек$(еп20г уап 1ек$(а: рагетете као епиЈта1!>кЈ копбггикИ

2пабајап ћгој рагетш1обкШ га^оуа робуесеп је ргоисауапји ос1по8а га§о-

пепсе 1 апа§гата, аН бе оуај ргођкт шбко тоге котрагаНупо 1б1га21Уа11254.

В1Уег§еп1ап гагуој б1оуепбкШ јегПса бтапјш је тојшспобН ргабшуепбке гекоп-

бггиксуе оуо§ 1јра 2а§опе1ака. Иа бгрбкоћгуа1бкот та1епја1и апа^апигапје би

ргоибауаН 1Ча(о$еУ1с 1876 1 МШбш 1982255. ЗатапШја 1986:220 апасЈгапига-

пје паггуа „Шгекто баорб1ауапје оНјшпеисе" Ш „ГошЛобко ропауНапје".

5.1.1. 1Ј гадопеиЧата је ргауа итеиПјка256 гаћекгепа бато и јестот рп-

тега, га (1епоШ 'јакика':

ЈаЉи, Н-ика;

ко пе ро{шШ па§1а §а

тика 1 ћгика. МуаКтс 1913:18

Мо$шсе је аа бе 1 и бкПесет рптега 12 РоИпе гааЧ о 1о§о§птот апа-

Егапнгапји, а пе о опоташрејј како ш па рга ро0,1ес1 12§1еда. Оепоии је

,кап1аг,\

ТагапНсг Шга,

шко§а пе уага. Муаитс 1908:3

5.1.2. 11уоа*епјет ројта екбшпгога уап 1екб1а и ћггаНсе гебауа бе \ §1о-

ћа1па ро(1е1а оуо§ гапга па ћггаПсе $а бкагеашт/орбсешт еГекшт (ек$1епгог

уап 1екб1а) 1 ћггаНсе $а 1е§кот §1абОУпот бггакгигот (ћег екб1епгога). 1Ј б1е-

аесет тоает ћггаНсе јау1ја бе рагетета апалгатпоз Нра257:

Је%Ља иг Викт,

јефа Ш2 ћикуи МПјашс 1981:42

Оуип робШркот и Го1к1оги је кгекапа 1екбета јефа/је^ика, а од. пје

кабшје гагууеш депуаН (опако како је ш иосепо па ташпјаш 2а§опе1ака),

25А 2л 51оуеп51а та(епја1 ир. прг. Торогоу 1987 1 1993а, Е^бтапп 1987 1 Сггућек 1987:17—19.

255 МШсгс 1982 и око 5(о(так ји&051оуеп5кШ га§опе(ака иосауа апајЈгаггигапје. Ро пабет

пиЛјепји, 5ато и <Јуа тсч1е1а га15(а ро5(оЈ1 оуакау (уогћеш розшрак (ро једпа уапјагКа 12 §§ 5.1.7.

1 5.1.10.). МШбге 1982 и апа§гат1гапе 2а§опе(ке ићгаја 1 опе (уогћепе гшх1е1е коЈ1 5и и оуот гади

(ипајисј и 'Иди 51огепи 5(гик(иги (екбха и коте 5и 2аће1егепе0 5та(гаш (гапбГоти&атт депо(а(от

(ир. § 2.1.1.).

256 О оуот (јри јегКке 1{Јге V. КгаЦјшкоуа 1975.

237 Ое(а1јшје о вИсшт окагјопатип (уогћата V. и: О&Јеујс 1 Зјкјгшс 1993.
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ра КбА№Ј 1 Уикоу Кјебшк ђекге: је&о, је&оа, је%Шс, је&огса, је^гда, је-

%ио, је%иоа, је^ирсгс.

Оуош шги 12 Го1к1ото8 та1епја1а ггеђа с!ос1аН 1екзете роје^икаИ (Оа§о-

ујс, б., Пуа, 8. Вегије, дњ&а га КбАИЦ) 1 пе%иоа, пе%ирс1с (ОеђеНкоуш

1897:6) §с1е је и рћапји 1о§о§пгш апазгат.

Ако бе орбсет еГека! рпћуаН као бекипалгап, као рптагпа еНто1о§па

1екб1а тодиса је уега ба рб1. *е%а/*ега, остозпо *оаоа е%а о *е%а оаЈза

(бР. 8.у. *е%а): Ш8. еги-баба, егибица, егибиха М., бК>ЈО з.уу. I бћ. оаоа

ја%а. ХЈр. 1 Бикоуа 1983:24—27.

5.1.3. Ешјт1а1бка 1бриб"1а1јка зЈпћгопо је оћгагас га кгећапје 1екбета 12

КбА>Ш 1 УикоУО§ Кјебшка: кипАгас, такокиппгас, оакипДгас:

Јестот табки ипе кипАгас,

с1ги§от такокипАгас:

81 с кипс1гас! тас кигк1гас!

ођегђас оакипАгас. КагасШс 1935: б.у. кипАгас

\Ј уапјаптта оуојј тос1е1а ђггаНсе: пакиДас, гасидас (РаУ1сеУ1С 1937:38)

А\окипДгас (Г-ап§ 1914:103), тапкипдгас (Раушеуш 1937:41), КиАгас, Маки-

Агас, ОгатакиЈгас25* (МПјатс 1981:42), гакиЛгас (бгескоујс 1894:2), паки-

Агас (УеНш 1901а:28), тоАгоШгас (бкапс 1939:246). Уајап 1938:290 га зћ.

кипАга „сишшб" (Каг1оуас, КЈА; аН КбАЖЈ пе ргеигппа оуи рогугди) ргег-

розгауЦа б1аУ12асп,и 1аНпзко§ 1епгппа. I га оуи аре1аНупи 1екзети, као 1

га еНто1о°Дји бћ. кипАНс Чте табки' (КбАЖЈ) пе 8те зе Јг^иђШ 12 У1с1а

то§иса уега за пауедепот ђггаИсот259.

5.1.4. 1х>§о§П1*, оалобпо 1о§о§пгш апа§гат б1игј као тос1е1 га гуогђи

рагетета и тос1е1и ђггаНсе:

Ие јег ројеуег ро јегеуој §гапс1С1;

угаг' бе, јеге ројеуеге, с!а 1 тепе роуесјеб". Мшс1га§0У1с 1914:274

Тако би гуогеш: ројеуег (Мшс1га§0У1С 1914:274), ро петез, ро петезкој

(Магкоу 1984:302), роН-јег (Кпегеуш 1 Јоуапоујс 1958:122), ројетег, јетего\

(Мгјашуш 1913:17), јеуез, ројечев (Реггсмс 1896:278), ргојечег (МПјашс

1981:42).

КбАМЈ ђе1е21 је\е$ аН и га§опеа:

Је\>е$ 1е21 па Уе1ег1,

шЧ бе пибе, пк рогшбе. 'бтје§' Ророуш 1891:61

§с!е је, уегоуато, ргепе1о 12 ђггаНсе. 2атепе с!епо1а1а и оуот тос1е1и

2а§опе1ке би табе: оака (Моуакоујс 1877:212), кга\<а (2оуко 1930:155), 5ауа

(Ророујс 1891:43), 5ауг; 5аик (Иоуакоуш 1877:161), за\Н (Кашпс 1894:75).

258 2а 1шспа1т Гогтат та- ир. 1 § 5.2.3.9.

259 О с1ги§јт товисип то11Уас1јата га оуи 1ек$ети V. МгЈе^с-КаЈоуЈс 1989а.
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5.1.5. Котђтоуаш еш§та1бк1 робгирак рптепјеп је и га§опес1 га аепо1а1

'згеЈа, ре(ак, сећ>гак':

ОАуоА рера, оАпмА рера, а и бгесћ гугсак. ИоуакоУ1С 1877:214

'СегуЛак јгтеаи бгеае 1 регка' бе и бгрбкоћгуа1бкот 1о1к1оги га§опе1а 1

ргеко уеге ба роб1от: Иуп До1а 5т!оАо1а теа*и пјгта мгоута. (51ак1с

1887:239).

5.1.6. Робећап ргоМет је 12о1оуапа га^опегка буЧ рпа б1о§оУ1 аеНгшспо

ипепији аепоиие 'ко1ао 1 уеп§е' (и оуот бшсаји је тогаа и рјгапји 1 Гтаћп

екб1еп20г -јо, ро тоает Цјтћ јегјка, ир. § 5.2.5.2.):

Којо 1 Уејо, Којо оаа, а Уејо бкуЧ па тјебШ 1 Који аосекије.

МПештс 1901:55

Меаиит, јеапоб1аупа бггикгига 2а§опехке ирисије па гуогћеш тоае1

иођјсајеп па габкот та!епја1и га аепо1а1е којј огпасауаји гагИбко кићтјбко

робиае Ш ае1оуе патебЦја (ир. МпгоГапоуа 1968:98,106 1 бааоуткоу 1959:

35,52,95260):

Тон да тотонок. 'пол и потолок' бааоушкоу 1959:35

Ашкш и котепагга гћћке бааоушкоу 1959:265 бта1га аа је и рЈ1апји:

„Одна из загадок, форма которвгх служиласв под непосредственнБш

влиннием традиционнои таинои условнои речи". Торогоу 1994а:36—37

икахцје с1а је бкиасгја и оуакујт рптепта ђНбка ћотошгшј!.

бггакшто је ђћгак пауеаепот габкот тос!е1и (бато пађгајапје гатепа

аепо1а1а) бгрбкоћгуа1бк1 тоае1 га^опегке га аепо1а1е '1опас 1 ка&ка'. Ако бе

еНто1обко гебепје ггаг1 ро оуот гуогћепот тоаеш (обиуат уокаН и обпоуј

1 бипкб), аепо1а1 бе гекопбггшбе као Чопас \ ЊИса' Ш '$1о1ас \ з1оНса\

5(отас \ зготгса. Моуакоуш 1877:118

сотас 1 сотгса Иоуакоуш 1877:118

1Ј оуој га§опес1 гпабајпи и1о§и 1§га 1 тосшпа екбгепгуа, ир. 1 гуогђет

робгирак и:

Тап \ {апо261 МПеибшс 1901:93

5.1.7. БеНписпо шепоуапје аепогага (ргуа сћ/а б1о§а га аепога! '%аи/')

аН еуепћдато 1 рогрипо јтепоуапје и бапаћци:

Ћ %а ја, П §а Н,

а §а пе тоб ро§оа\Ш,

бато п бе каге. 1ЧоуакоУ1с 1877:221

Ћ&. ја, Н& и\

Н§а пе тог рој>осии. Оћоа*апт 1897:383

260 ТЈр. 8а<к>ушкоу 1959:95: Футка, / да фатка, / футунди, / футундак / да две

футеницм. 'кара, ћшк!а, ^ипј, орахад, гикалгасе'.

261 МеоЧтт, Јепоии је '5110' и А\е роЈугде код 1$1о§ гаргзгуаба.
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бекипаато, и уапјапН \т. Ођгасктс 1900а:418 као с1епога1 згојј Чауа'.

2апЈт1Ј1Уи ггапбгогтаспи оуај тос!е1 аођуа ба аепогагот '1гНса':

Тг %а Н, 1г #а ја. Иоуакоуш 1877:225

Оус1е зе ик1ара 1 га^опегка 1б1е бггикгиге за аепоШот 'ка&ка, Шса':

5Иса теш, зИса \&\л,

рој>осИН песеЗ. МПеизшс 1901:146

УапјаШе и којгта је апа^гатиапј сЈепоШс ђа1капбк1 ^гешгат И&апј

об1§1ес1по би бекипаате и оапоби па уапјаШе и коЈ1та бе апа§гатгга геб

б1оуепбко8 рогек1а.

5.1.8. Рпшсшо сЈеНпНбпо гтепоуапје та с1епо1а1 Чебгега': тас!а је тос!е1

2а§опе1ке бНбап ргешошит, а уегоуато 1 ђаб патегпо гђо§ 1о§а (ро е&кги

12пеуегепо§ обеНуапја):

Те §а теш, 1е §а геђ1,

ге %& пе гпаз' ро§осИН. МггкоУ1с 1887:95

ОеНпНбпо нпепоуапје скпотата и рагпој копзтгаксуЧ:

УоНб Н зеке-Веке Ш кгшке теке? 'зесег : ро§ап' Муатоујс 1913:49

Кехика* је гш2§1еа ЈзН ако је рагпа копзггиксуа зекипс1агпа: V. § 5.2.3.16.

5.1.9. Нотошпи и 2а§опетката рогрипо гтепији аепотат, тодеН ве и оуот

б1ибаји ог§аш2ији јзкгјибгуо ргета депотаТи: Нр 'пШ':

МН уеИт, пШ §оуопт,

бато Н бе каге. Шс 1846:229

М1о И кагет, пНо си Н кагаН,

1бНпи Н кагет, аобјеНт бе пе се§262. ТЈјеук 1896:299

М(Ш, раНИ,

ја Н кагет, Н ра пе гпаб. КогеНас 1989:72

МН бе тојш иИорШ 1 и бтгикгиги тоде1а га 'Н§аш', V. § 5.1.7.:

МН ја, пШ Н,

пШ тогеб ро§осИН. Иоуакоујс 1877:142

Ви^агбка уапјапта га аепотат 'нигцелки'26^:

Ни тпи го кажем,

ни ти се сешдш. бтојкоуа 1970:386

ЗИбпо бе ропаваји тоаеН ба с1епотаНта 'ат' (у. прг. и: >ЈоуакоУ1с 1877:3);

'јаг' и: Ророујс 1897:2 (такеаопзке 1 ђи§агзке уагуапте V. и: ОјЉоујс 1909:2;

бТојкоуа 1970:399—400), 'упе' и: МПеибшс 1901:11, 'и1аг' и: Уикоук;

1890:93264.

262 Као <1епо1а1 пауедепо: 'пИо'.

263 ТЈр. Оегоу 5.у. мити: 'нишелки, ншцкн'.

264 ТЈр. 15П ро$Шрак и гитигвкјт 2ај>опе(ката:
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5.1.10. Рогрипо гтепоуапје аепо!ага, аИ иг екбЈешпји ба ггапбгопшбапот

герНкот (као §1о 1о би§епби такеаопбкј рптеп), ро$1ој1 вато и јеапој га-

ћекгепој уапјагт' и тос!е1и ,јег,\

Јеге, угаге, рага1аге\

кагет п' §а, ра §а пе гпаб. Муагоујс 1913:18

Мос1е1 2а§опегке је газиеп и такеаопзкот Го1к1ога:

Јеги т1 је, 1и1и т\ је,

каги П §а, пе §а гпајез.265 УезеНштс 1888:134

Еге, теге, 1и(ип еге,

каг'ат п' §о, пе §о гпајјЈ. Тосак 1900:67

Еже, меже, тутумеже 266 бгојкоуа 1970:246

1аже, паже

право ти го кажем,

па го не знагш Чаже' Саћјоу 1906—7:138

2атт1Ј1У0 је аа бе 1 гатипбка 2а§опе1ка 12 НотоНа ба аепогагот 'јег'

§гаал ро оуот то<1е1и, аепо1а1 §1аб1 'апси':

АНс-рпкоЦИ,

са1 брибај §'пи1 §кНб'. ОигНс 1984:98

('Апс-рпко1Ј1С, гекоћ н' 1 песеб рој>о(Ни.')

1Ј оуакУ1т тоаеНта га§опегака тоге аа аоа*е ао пеб1а§апја за аепоШот

— екб^епгогот, гако га аепогаГ '$ак оа пће' розГОр гоппато гопе1зко пез1а-

§апје, аН зе и запшији § 1 I јесћшбе ро гуиспозН:

5а% Н %а кага

за§ роео(Н,

шН кага шгј ро§о(Н. Беће1јкоУ1с 1897:4

1зГО оћга21о2епје \&И [ га з1еаеси уапјапги ба аепогагот 'зас', јег и коп-

ГакГи заЈ си бато из1оупо тоге аа зе §оуоп о запоћгји (рптег је 12 §отје§

Роаппја):

баа1 И, зас1 ја,

заЈ си □' §а кагаи. >ЈоуакоУ1с 1877:199

ЕгекаГ бапсЈшја иобгјгу је ј и б1еаесој 2а§опеск

бга тЦе1 — МећоУ1 тгји (гј. аиуаји. Ко оадопесе пивН аа бе р1га: бга

тг је!) ИоуакоУ1с 1877:264.

Тоа1а 1итеа паге аге 'пага' №си1е$си 1991:49

Лшг-пи 8е, цц>1пиа-пи-$е 'пзи1' №си!е$си 1991:12

265 Ро1\г<1а је 12 Спи>8 Ишпл.

266 Оуа 1 ргетодпа уапјапга хаћекгепе зи и РпЧери.
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5.2.1. Моаја: ђшагпа екхсегшја и Го1к1огпот сек$1и

\Ј га§опе1ката бе ос!поб тптко : гепзко па (уогђепот р1апи пе татГебшје

ођауегпо ригет гуогђетћ тосгјбкш рагоуа267, оће1егауапје гепбко§ гос!а

обгуагије 1 1екб1бк1т тосгјбУт рагоутга268, а и пагосшнп га^опеЉата

иобауаји бе 1 сћпјмбце ђтагпе уеге, екбгепгце, које бе то§и пагуаи' рагетпг-

о1оШтп тпосузИт рагоута. ТакУ1 рагоуј робшје и бШбајеушга кас1а зе ргета

тос!е1и, осекије гуогђеги Ш ђаг 1екб1бк1 тосц'бк1 раг, с!ок уагцапш ђе1ег1, прг.

Ога%ап : Ига&са, стоап : гепаЛјиоа, ра бак 1 епЛек : епЛеста, јепЛек :

Лги%, и којипа пета т рготепе гос1а. Мосца и 2а§опе1ката бкого гесгоупо

росћагитеуа 1 котрккбап с1епоШ1.

С1ашм би габрогеа*еш ШбШпто (§с!е је шШоу остоб атоттбко§ Нра) Ш

копШкто §ае рагпјас1 шби и орогкцЧ уес пјШоу гћи огпасауа §епепбк1 ро-

јат.

ТЈобцЧуо ропауцапје екбхегшје оуе \тб1е патесе ипбак с!а је и рИапји М-

Иопга 1огти1а, бци Шјаћгопи Штепгци осћагауа рпбшгуо и тгсош&кип (о

Чбгоипешт' биргагапбИт рагсмта ира Волос — Волосинл ир. Торогоу

1988ћ:6) 1 тајрјбкип 1екбГОУ1та269.

Мосгопа екбгешпја кагакгепбе бУе та1е гогте гоШога, Шко и ћабтата:

ЈЈгок бјеШ па рга§и

игоаса роа рга§от 'ос! игока' Кас1епкоУ1с 1982:328

Оо<1е Ијо 1 1тса

гес / гебка,

остебобе игоке 'ос! игока' Кас1епкоУ1с 1982:340

буебшкоуа 1980:215 па рптега гитипбкШ ћабпп рптесије „регуллрное

протавопоставление злокозненнвгх сугцеств по признаку мужскоп I жен-

скип. В болвшинстве случаев они перечислнготсл попарно, но встреча-

готсл также клише, в котормх вначале следугот названин злокозненнБк

суодеств мужского рода, а затем женского".

1Ј гагапбкој резгш за 8аг-р1ашпе:

267 Оуако тосџи аеГииЈи Сопс 1982 1 Вапс 1987.

268 ТЈр.: Вапс 1987:11.

269 ТЈр. и ће1оги5кип оалпата пагјуе га 2пиЈ5ко{> сага 1 сапси: 1г \ 1пса, ХЈг \ ХЈпса,

ТЈврепбк! 1982:59.
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КаШг бесћ па га1о,

гаШпса па ђгапи КЈсте ребте 1926:62

1Ј аебцој гагђгајаНа:

Мгз гшИ ро роНсе,

а ттса ро б1оИсе Мца1оујс 1911:172

Рагетете и аесџој гагђгајаНсЈ то§и зе тоаопо шгаН:

Оа\гЦап

коуг1јап,

оа\г1Џса,

коуПјгса,

гобрца,

ргекођца,

гаШт,

гаНИса,

пнбНса

ппб. МцаШУк 1911:169

5.2.1.1. Ооуогес! о раги Шг : Шпса и га^опеИсата, 1уапоу 1 Торогоу

1965:132 (ј кавпце и: Гуапоу 1 Торогоу 1974:169—170) иобауаји аа ирогеао

ба Шгот као пје§оу гепбк1 рапоап и б1оуепбкот пгиат 1 ери 1бгира Нк Шпсе:

Тур ходит по горам,

Турица-то по долам;

Тур свистнет,

Турица-то мигнет.

1уапоу 1 Торогоу па овпоуи с!епо1а1а оуе га§опе1ке ('о1ија') 8та1гаји да

је оргауаапо б1аго тШјепје, ргета коте је Шг роуегап ба ђо§от о1ије Ре-

гипот (ир. Регипоу го%). Меаиит, габИ та!епја1 ђекИ 1 агидабце тосшпе

ратјаке и оуот 1бшт то<1е1и га§опе1ке §<1е бе ге1асца рагоуа јггагауа ос1-

позот §оге : Ао1е:

Татар, татар по горам,

Татаруха по низам,

Татар крикнет, татаруха мигнет. МкгоГапоуа 1968:24

I ђе1ошбка аебца ребта и окујги 1§ге 'чтагаг' баага ЈзН §1а§о1 кге1апја

га ођа тосшпа ратјака:

Сћооу! гик ро гасгут

а гисгусНа ро оеге\ууш;

ћгај гисгки ћгај \Уапке 1889:(49)

1Ј 8грбкоћгуа1б1ат уагцатата га§опе1ке б1гакшге бНбпе §оге пауестој га-

бкој, с1епо1аи би рпмгуоћш ('2иђ1 §огпј1 1 допј1; 1е1е, кгауа 1 бођап; ја$тје 1

оуса; 1оуас 1 уик; бгира')270. Ога$р с!ео уапјапа1а бебШ гагуца 1апбапи екб-

270 ур_ ј гитипзки 7ај>опе(ки 5а депо(а1от 'ри1 1 81ага':

$(е/ап 1ип§и1 Јте дгити1 / $1с/апеаза иига-п са5а. (№си1е8си 1991:9).

('Е)иј>1 31е(ап 1де ри(ет, 5(е/апја$а и1а71 и киси.')
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(егшји: §1а§о1 12Уес1еп о<1 гатепе с1епо!а1а: јепАекаИ, епАекаИ211, зтиВаИ,

роАгиАекаП (V. § 5.2.4.1.)-

7л еуепташа еНто1о§ка гебепја пекШ рагетета оуе уШе, уагпо је иобт

с!а Н опе 1 и ГоМогпот 1екбги рокпуаји зато ггуа гмса272.

ЈепАек \Ае иг иНси,

јепАесгса шг иНси КагасШс 1897:347

Огис! 1с1е јепАека1о

ос1 оуис1 1<1е епАесгса (бк) ОеоеПкоуш 1897:9

ЕпАек 1с1е Јбргеа кисе,

епАесгса јгпас! кисе ЈМоуакоуш 1877:103

ЕпАек 1с1е 1брос1 кисе,

епАеста кпас! кисе Уикоуш 1890:33

ЕпАек 1ае 12пас1 кисе

епАекта 1брос1 кисе Лор1б1с 1896:567

ЈепАек 1с1е 1бргес1 кисе,

јепАесгса 1гпаа кисе Иоуакоујс 1877:217

ЈепАек 1ае 1брге<1 кисе,

Аги% §а бека ибгеа кисе КагасШс 1897:347

ИгиАек 1еН па иНси273 (б1с)

АгАепкаса шг иНси Уикоујс 1890:27

Зтиоаса рШет Ме,

бибге1е °,а зтиоас КагасШс 1897:383

бНбпо и б1оуепабкој уапјапН ба <1епо1а1от 'кГјиб 1 кИибаотса':

Корогеча је рзг ро1 бааеуа,

гороОс је ри ро1 рзггороги §а§е1 1 КатоУб 1936:38

1Јр. тостпи екб1ап2пи 1 и аги§1т тос1еНта 2а§опе1ака:

Огис! 1с1е Аипп АеАа

ра пи ргса Аипп оаои 'кахап 1 гакгја' Воуап 1980:221

Ш:

Ог°,о \&±\ гипАоу,

02с1о 1ег1 гипАиЦа '§геоет га ушш' Теис 1981:34

5.2.1.2. Мосшпа екб1егшја иосауа бе и тос1е1и га^опегке и којој бе раг-

пјаки ргепоб! пека рошка (<1е1агјшје о тос!е1и га§опе1ке и § 2.9.2.).

271 СгаЛа га К8А>ЛЈ ће1ег1 §1а§о1 епАекаИ 'га<1Ш ћег оЉпога' (Оај>о\ас, 3., Иуа, $е1о Ве-

гије).

272 ТЈр. и (от $пш1и гапшШДуа гарагапја Торогкоуа 1993 па та(епја1и гизкШ е1поолја1ека(-

$1оћ (ек$(оуа.

273 ТЈ шасе пероигЈапот 12Уоги Уикоун: 1890, ра М $е то(>1о гекоп$(гш$а(1 Ш као АгпАек

: ДтАекаса, Ш као ЛгиЛек : АгиДекаба. Оуо ро$1е<1пје је уегоуатуе гћо{> ро$(ојапја §1а§о1а

родгиАекаИ и па$(ауки ј$(е уапјагМе.
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аотаааг : аотааапса

аотагааг : аотагаа

аотеааг : аотеоапса

дотоааг : аотоаапса

оатааиг : аатааигоука

Батаааг : Оатааапса

аотајтг

аотакиг

: аотадилса

: аотакипса

Ботакибап : Оотакиза

ротапаиг :: ротапаигоујса

ротап§аг :: ротап§агоУ1са

тиеиг :

сјсјоап

: ти§игоУ1са

: сктатса

рапггик

кит

: рапгтса

: кита

аН:

Снпђап : гепа

С1сЉап : 1јића

пеуа пемг рогиСије

Роз1оје уапјаШе ђег пкклопојј рага.

1ЧоуакоУ1с 1877:220

Ођгасктс 1895:3

1Чоуакоуц- 1877:25

Воуап 1980:179

К.5АМЈ б.у. АатаАиг

2ипј1с 1897:2

Ођгасктс 1895:3

МПо8ау1јеУ1с 1913:355

Згескоујс 1894:11

Муа1оУ1с 1908:2

Мгја10У1с 1913:31

Оеђе1јкоУ1С 1897:6

КагасШс 1935 з.у. сшоап

>ЈоуакоУ1с 1877:6

Воуап 1980:211

Сгђјс 5.а.:5

1ЧоуакоУ1с 1877:25

Нгуасапт 1869:191

5.2.1.3. Мосшпе рагоуе гагуцаји 1 пек1 зИст тоаеН276 7а§опе1ака:

Рогисије Мса ћки Уикоуш 1890:65

Рогабије УИкотса УНки УикоУ1с 1890:65

аН:

274 Е(ипо1о$ко гебепје рагетета 12 оуо(» тоде1а 2а§опе1ке V. и ЗПтшс 1993с. Кагадгш

1973:203 и резгт 12 Сте Соге допо81 рог\тди уапјагие АотаЛег. КареЗ&си, ЛотаЛег 8е паСН,

ра ројеси кирша ћег теза.

275 ЕКН5Ј 5.у. зјетса паусчИ оггиЧоште опотаСорејзко^ рогек1а сШкап, сШкај, сШка%,

сШ%ој, сгстг^а, сШкиг, 5кок пе доуодј и уеги гпабепје 'бетса, Раги5 тајог' 5а 1ек5етот 12

2а§опе1ке. Опотагореје којипа 5е орјбије §1а8 ветсе де1а1јшје пауодј Нигг 1938—47:36, гако

прг. 'кад је 1ор1о, каге зјетса: схсг ртј, а кад је гипа у!еа ртј' (Нптг 1896:8). № пшепјаш

01.А 1988:155—156 иобауа 5е <Ја оуако тостзаш пагт га 'бешси' шви ла5е и ироСгесн.

Ееккета сШкап 51§игло рпрада Го1к1отој ћабгии, ра 5е тоге рагоштбкј ирогедн-аи 8а Нсет

12 дебџе 18ге 'гтигке' које 5е и икгајтбкот Го1к1оги шшуа Цици-баба, а и бебкот киакака

(о оћгедпот рогек1и оуе 18ге ир. 1уаш>у 1 Торогоу 1974:127—128).

СШкап је и ћа1кап5кот $1оуеп8кот Го1к1ого бе5Со роуегап 5а тосгуот 'ротке', сако 1 и

дги§ип тодеНта гацопетка:

рогибш сШкагпа Моуакоујс 1877:108

рогиао сШкап Уикоујс 1890:65

угбе кап каШкап Оогадоук 1895:2

рогисије сШ-капј Ророу1с 1891:61

нарочуват Цуцубан 1копотоу 1889:14

276 бсгиксига га^опеске и којој 8е тосшпот ратјаки пеЈсо 'рогибије' роСугдепа је 1 и т-

типбкот Го1к1от, прг. га депога! 'р!5то': А гппив уоЈа 1а уоЈеаза (Оогоуе! 1898:46).
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Ооае уИап уИки МПешшс б.а.32

Рогабије СуИко

аа ти хепи пе ака тко277 Ођгасктс 1896:45

Сгаоап \ пје^оуе уапјаШе геисо 1таји гуогђепо§ тостпо§ рагпјака, зато:

сшсшђаг : стсшђагаза РШроук 1949:270

ск1-ђап : ђашса Моуакоут 1877:119

Ш и аебуој ђгојагиа:

бесН ђап јагеоап

ђгојј Нсе јагеШсе КбАЖЈ в.у. јагеВап21*

СеЗсе је:

ђап СкЉап : 2епа Мкеук 1952:351

ђап скЉап : 1јиђа Уикоук 1890:65

б!б1 ђап : тајка Јоуапоујс 1898:101

С1С1-ђап : ксег Иоуакоук 1877:119

5.2.1.4. Мосшпа екбгегшја шје ођауегпа ш и то<1е1и га§опе1ке ба скпо-

гатт 'уегаг', опа је оуое ос1§1еапо бекипсшта (скпогаг бе пекаа ор1зије као

котр1еккап: 'уегаг 1 ггауа'). ТЈ пекјт уагуапгата јаууаји бе 1 аги§абуе екз-

1еп2уе као бт је иусккпје аеттиНуа (оапоб гоЛИеЦ : ро1отсг)\

СигиНја бУГга, Шпкозауа 1§га. >Јоуакоук 1877:19

сШуег : сШуепл Муагоук 1913:46

Оапозпо, /уикоупо б1а§апје:

кгаба : гапкиба бгашпнгоук б.а.:2

бНбпо, аН бебсе и ђисЈагбкот 1 такесктбкот, га 1бН аепо1а1:

970.

гаЛап : гапапјка Ојсичмс 1909:2

турко : турковица бтјкоуа 1970:380

твркулан : твркулана бтјкоуа 1970:639

шабан : шабаница бтјкоуа 1970:639

цигулар : цигулка бтјкоуа 1970:639

тороторо : торана бтјкоуа 1970:639

Дарован : Дарованица РегшбНзкЈ 1969:160

277 Хуикоупо 81а§апје СуИко : тко оћегћедепо је шасе 1 и ргетосшип рптепта, сак: уНки

: Шрки : Нкт и: Оћгадоујс 1895:9.

278 КЗАгЛЈ ће1е& с1а је јагеоап гуогепо ргета јагеогса. 8ата јагеНса је ргета Сопси

1982:69 'и робегки гпаЈШа пктгаш гетшшит ргета јагео, аН $е оуо гпасепје кабшје 12ј>ићИо'.

Оуа коп51гикс1Ја, тесЗиит ро5(аје гуогћеш тоде1, ир. Јеаји резгшси:

Рг, рг, рбе1е па \тбе1е,

о тој Ш1е јагеМе,

док1е 51 §а рисоуао? М1оага{>оу1С 1914:276

Уик ипа 1 уапјапш: оап јегоап ОСагасШс 1935 5.у. јегоап).

279 Еито1оШ 5е оуај такесктзкј ћарак5 тоге роуегјуаи' 5а (»геагтот дардан; дардана

'јес1аг тиг; Јепа', $ато и јесшој гадопеи \г бгги^е о 'секгки': А дардан татко, а дардана

маика (епто1оЕ>1ја и: РШроуа-Вајгоуа 1969:83). Згојкоуа 1970:785 и $уот гесшки рагетете јг

оуе га§опе1ке бка (1ги§ас1је: адардан.
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I и ћи§агб1ат рптепта робтоје 1 аги§1 НроУ1 екб^егшја:

тарилинго: мирилинго Згојкоуа 1970:380

цингу : мингу 81ојкоуа 1970:640

5.2.1.5. 1Ј пагоЉој га§опес1 5а аепоШот 'т1ас!епсГ, раг зе 1о§1бпо ро-

кпуа ћтагпот екб1егшјот:

Ргасјераса I ргас'јер

теаи пјипа Нјер су'јег. Иоуакоук 1877:132

Бга^ка : Ога§ап Уикоујс 1890:92

аН 1:

бетеЗНка : ргосјер ОогааЧпчс 1895:14

Уто^гадоуа 1993:24 и габкот &1к1оги и пгиаНта 'уоаепја тазкГ гшуосН

табкјгапе рагоуе: Семик и Семичиха, Лазар\> и Лазарица, Крут и Кру-

левна.



5.2.2. Оешншаја: ћтагпа ск$1еп7Лја гоа"МеЦ : роХотсг

\3 оопоби з1ап)1 : т1а<а (једпа 0(1 уапјапага оапоза уесе : тапје), 1уапоу

1979а:394 1бНбе рогШупи аГекиупи осепи аш§о§ с1апа. Оуа екбгепгла о&бпо

зе робНге аеттисцот, аН екб1епгог тје ођауегпо рпбигап. 1г пауеаетћ ра-

гасН§пи иобауа бе аа оуа екб1егшја гегко рокпуа бУе уапјате, беб1о је бте-

пјије тостпа екб^епгца Ш еитоЈобка Пјшга. бИбпо тоспд, 1 екб1епгца Нра

аетшисца рокпуа б1апоуе котр1екбпо§ скпоШа.

Огајп б1ап екбгегшје бкого ођауегпо бе јауЦа и р1ига1и, 1ако аа је, ргес1-

гтје гесепо, и ркапји оапоб госИШј : ро1отс1. С1апоуј би бтебЧет (Нб1апто

Ш котакШо, као 1 и тостпој екбгепгцЧ; кошакгпо роб1ау1јапје ођјбпо 1та

гђтго гпабепје, а Шбгапто аптштбко, као и рптепта:

бУ1 сапсг орабат,

зат саг габрабап. 'б1о§ 1 бпороуГ Т-Јоуакоут 1877:215

бУ1 Аист и ге1сти,

бат Аика и сг1јепи. 'ггебпја' Коуакоујс 1877:225

5.2.2.1. 1Ј тоскћд гасгопегке ба с!епоииот 'кгауа 1 У1те' екбтпгца рокпуа

ође гатепе котр1екбпо§ <1епо1а1а, Ш, 1абшје, се1и рпш 1 ага§и рокпчпи ага§е

гатепе (и агпћШбкој бшгћј ргета тјезсгс, ргета коте је <1об1ес1по бргоуес!епа

<1еттисца). Оуако §1еаапо, оуај Нр екзгепгце ик1ара бе 1 и то(1е1 рго§геб1Упе

тоНуасце, ир. § 5.2.3.28.:

$1а\апса уосш поб1

и тјеббти зШуагсгси,

бггто §г1о пебУегапо. Моуакоут 1877:208

бгапапса : бгауагбт (бк) Ушсоујс 1890:74

бШуапса : бхауагбт Моуакоујс 1877:208

бауепса : бауегб1с Јоуапоујс 1898:100

баипса : баигбт КагасШс 1897:378

тђекиба : 1еђе8бт 1уапбеУ1с 1900:156

ипипка : гшипс Уикоут 1890:79

кабаИса : кабас Мгјактс 1913:21

АН пеке уапјапт гагуцаји екб1еп2ци Нра еНто1о§ка п§ига:

5геогп1са уосш побј

и вгеогпи Љпбти Раутеут 1937:41
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Кази1јгса &шј280

и уедгкп уоди поз1 Згескоујс 1894:10

Вгојпе зи уагуате егсЛзкт 1екз1оуа ба тогјуот 'дггапја уоде' зггти %г1о

окгепиго (КагасШс 1974:26-28) ба је<1пе бггапе, а то1Ју '21Уо:тје која догк>81

уоди и тећи' је згрзкоћгуа1зка гоШогпа гопгш1а, ир. бакаузки резти:

Вгаг 1 зезгга и Зшт

1зси 12уог згидеш,

1тса гт моАи позг,

и тгсгси ^идаусгси,

$(о дошк зуе ргоШа,

зуака кар1ја дика1 уа1ја. р1зкоУ1с 1993:17

буе 1о оћјабпјауа зггикгигпи гагпоћкозх уапјашКа оуо§ тос!е1а 2а§опе1ке,

(ако ћаракз:

1/%гсгса и%гсгсет уоди по81

и тјеШси ШгаШси

и^гбЈса 2ет1Ј1 раде

и§гсјсет уоди даде. К.аз1игепо 8.а.:9

Вгојпе уагуаше ћег ћтагпе екзгепгуе, прг.:

Ујеуепса уоди §ош,

и тјеШси 1а1оббЈси Оћгадоук: 1895:2

Роз1оје 1 уагуате за зкдесит одпозот:

и§гктја : и§гс1 1\[оуакоу1с 1877:104

и§огктја : и§огб1С1 Моуако\ас 1877:105

§гктја : §га Козгк: 1930:134

5.2.2.2. Роугетепо зе оуакуа екб^епгуа јаууа и тоде1и 2аеопе1ке за де-

по1а1от 'кгтаба 1 рга81си' (и оће гатепе котрјекзпо^ депоЈа^а281) и уапјап-

1ата 2ар1зашт и 1луби:

АгАотсг уто руи,

а агАо\ \п\ реуа. Муактс 1908:1

282 г • »

агдоу : агдоујш Мцаипас 1908:1

агдоу : агдоубја (к агдобша) Муасоујс 1913:5

агдоука : агдоубкп Мцаклнс 1913:5

280 ргепе(о 1 и <1ги§е ГоШогпе 1ек510уе, ир. § 5.2.4.9., Ш прг. скбуи 1§ги кшаИса, каза 1Шса,

V. § 7.2.1.

281 Е(ппо1о§ка уега 12тесш сКе гатепе депоша оое1егауа 1 поуо^гЈке 2ај>опе(ке бПспе бГгик-

гиге 2а депо(а(е 'кгтаба 1 ргабја', ир. прг:

Ет&с' т| тс6Хт|, фсоуасјоиу 01 коХХтес,.

Пефт' т| коХц, асолатуоиу 61 ЈсоЛлтес,. беиа 1965:77

('б1оЈ1 §гас1, гоуи §гас1аш. Раде §гад, гасмабе §га<1аш')

Мо1гу 'оћагапја' браја @гбк1 тос1е1 гај>опе1ке 1 5а гЈгијгдт $1оуеп5кпп тос1е1от 2ај>опе1ке га

15и' сЈепош, ир. § 5.2.4.31.

282 Ое1а1јшје о оуот тоде1и 2а§опе(ке и: ЗИапис 1994с:162—164.
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сагка : сагеласи МуаКмс 1913:43

каНа : каИеуЈсН Мцаго\чс 1913:30

гдоу : с1еуе! 1јисИ Уикапоујс 1970:59

2а оуај то<1е1 та§опе1ке иођјбајепе би гатепе скпоииа Нра прг.: Бојст

: ћасуа; Та1атоазг : оасча (КоуакоуЈс 1877:174—175). ТЈ јес1пој уапјапН ја-

у1ја зе екб^епгуа ира пцига егуто1о§ка: ргјапсг ргји : Васуа (Ођгаскмс

1895:8). Бо бекипскчгпе т1ефо1асце екб1еп2ц'е и оуај тос1е1 то§1о је с1ос1

рос1 иисајет с1ги§о§ тос1е1а га§опе1ке 8а 1бПт депоииот коЈ1 с1об1ес1по заат

екз1еп2ци, ир. § 5.2.4.31.

ХЈр. 1 такес1опбки 2а§опе1ки о '8УтЈ1 1 ргаб1сипа':

КапЈахпЈа осИ,

капс1аш1сШ уосИ. УебеНштс 1888:142

Оеттисгопа екбГОпгца јауЏа бе бекипаато и с1уе га§опе1ке ба аепоШот

'бебаН и §1ауј':

Ро1есе1а оашга,

бшгеН ји кашгШ:

— Сс1е б1 ђПа ђауига?

— 1лт1а бат &ке ђ1ке. МПеизшс 1901: 92

ђађига : ђађипс1 МПеизтс б.а.:71

Рогти1а рјииуа — %с1е зг Но? кагакгепзе оги§е тоае1е га§опе(ака, прг.

биоко газргоб1гапјепи 2а§опе1ки ба аепоииот '1ој':

„Ос1је б1 ђго, ђјеИ?"

— Вго бат и кгУ1 Иоуакоуш 1877:117

бНбпо ииефоНгапје оуо§ ира екб1еп2ц'е јауЦа бе и с1уе рогугае 12 ппкго-

агеа1а окоНпе Кпјагеуса:

Ог§ог кагапса

о2(1о1 каХапса,

па бгес! каХагсШ. Меса и ропјаур РбАМЈ б.у. каХапса

каШгка : ка!агсјс1 бииппиптс 8.а.:3

битЈЛиги пауедешћ уапјапа1а бш габргоб1гапјеш тос1е1 ба пајбебсит с1епо-

ииот 'је1о и КфбцТ:

Ог§о ргоба, огдо р1оба, и бпјесН осЈга. Уикбап 1893:341

Мос1е1 га§опе1ке ба 1ока1опта §оге : &о1е : и згеДш, гђо§ у^егпабпозП

сгођцао је гагпе депоШе 1 пеобекгуапе егекге, аН ш и јестој с!ги§;ој уапјапН

пе баог21 оуакуи екб1еп2ц'и.

5.2.2.3. К.е1асца гоДИеЦ : роХотсг јауца бе 1апбапо и аебцпп ребтата 1

1та гђипо гпабепје:

ИауасИ бе тШктја б тХзШ (...)

ја па§осИ' таскхпји б тасШ (...)

ја па§осИ' 1азктји 8 1азсШ (...)

ја па§осН' гескгпји б гесШ (...)

ја па§осИ' Изктји б ИзбШ (...)
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ја па§осН' кисктји б кисШ (...)

ја пацоаТ тегктји б тесШ (...)

ја па§ооТ кгтктји б кгтсШ

БозЧа таска 1 тасШ

1е роје1а тишј 1 тшсе (...)

ск>$1а /уа 8 ИзШсг

Оуакау робгирак капЉетНбап је га тај»цб1а

Роб1а гиза 8 гизШ (...)

5ге1е ји бо1аг 1 гизаг

ра ргсаји гши 8 гшјсј 'ос! шбе'

Ро31а Јатка баб ЈапсШ 'ос! гаибака'

Оус1е 2азра1о

теска I тесе,

кос! теп' 2абра1о

оусо I ја%пје. 'ос1 р1аба'

Тат сапсе з сагсеЦја,

1ат кга1ј1се $ кгаЦсепја,

1ат ои/е 5 ои1се(уа. 'ос! бтатке'

бипсе гасЈе га §оги:

пек уеге га%огка га^огсгсе

зипсе газипсгсе,

5(гауа $(гамс1се 'ос! б1гаћа'

К1апс 1912:174

Мца10У1с 1922а:106

1екб1, ир. ђабте:

КасЈеткмс 1982:110

КасЈепкоуЈс 1982:166

Кас1епкоу1с 1982:242

Раскпкоујс 1982:179

Кас1епкоУ1С 1982:317

5.2.2.4. Екб^епгуа и 18(от 1екбШ тоге ћш 1апбапа и бт1б1и: тизко : гепзко

тШо, као и с1ебцој ребпн:

ЗЈјак Ма(а киси ргал>1

Буактја 51а1о §аг1;

5уасШ Во§а то1е МПеизтс 1901а:50



5.2.3. Рагпа копзггиксца као ћтагпа екхгепгца

Итоуапе арогкцбке бшга^те283 и Го1к1оги пе пабЦји оћауегпо екз1еп-

гцот, аН је га еНто1обки ргакби уатпа сшјетса аа пеке о<1 пјш пабЦји

бетапибкот екбгегшјот284. Ко<1 пеклћ арогкцбкга 8Ц11а§1Ш и јегИси Го1к1ога

екз1еп2ог је и 1екзш 1 с1е1ије рго§гезгупо Ш ге§гезЈупо па тогпигапје пајсезсе

(1ги§о§ б1апа зш1а§те. 2пабајпи и1о§и и гакуот гуогћепот розгарки гта егј-

то1озка та<Јца285. Род рагпот копбггаксцот- росћагитеуато <1уоб1апи раге-

тети баб1ау1јепи о<1 екбТепгога као тос!е1а 1 герћке која <1еНт1бпо ропауЏа

2Уикоуп1 заскгај екбгепгога. Рптагае рагпе копзггаксце уегапе зи га тос!е1,

8екипс1агпе пабГаји рагасН§та1бк1 ро и§1ес1и па оуе ргуе (§1о зе рокагије и

гагуцетт уагцатата ос1§ОУагајисе§ тос1е1а гекзта). Рагпе копзхгаксце и га-

§опегката ааЦе то§и ћШ ргешпег рагетш1озке апаНге — и ро§1ес1и гипксце

и тодеги га^опегке 1 Ип§У1зНбке апаНге па гагНбШт јег1ск1т туоЈта.

5.2.3.1. Ко1ећапје јгтесга сЛмбгић арогшцзкт зтЈадпи286 (аН ба 1зНт би-

Пкзипа) 1 рагшћ копбтгиксца пазгаНћ екбГепгцот, рокагије згр8коћгуа1зк1 то-

с1е1 га^опегке 8а гагНбШт сЈепогаНта: 'сига за <Јег<1апот; туопо; кикауша;

аеШс; бебаН; ћпјас; пибгпја'. УапјаШе би и тос1е1 роуегапе \ 1окибот: угк

%оге. Тако би гатепе аепоШа: зИапса пиЛјиНса, зИапса таМапса М., аН

ј зИапса оИапса. \Ј оуот тос!е1и рагпе копбггаксце би уегоуаШо бекипс1агпе.

Рагаш§та ге^бггаје 1 уагцапга ба бетапНбкот екбгегшјот: зИстса такахка.

8Иапса тИапса,

ро уг §оге рогуекије. Оћгасктс 1895:10

283 Сш 1988:142 гагтШјајиа о рптатобП гуика Ш $гш$1а и оуак\4т СоШопит птата

гакНисије зато с1а зи от и об1ј>1е<1пој ћагтошЈ1, као $1арапје <1уа рппара.

284 О оуакуцп '$шотт$кип јггахјта' и гагшт гоШогшт гапгоуипа ир. прг. Јеу§епјеуа 1951

ј МоКепко 1986:226—232.

285 Тегштка 1993:42 и апа1ш (о1к1огтћ ппепоуапја т$ек1а 'ћића тага": „Зти

наименованил предстаашпот собовд оторвавшиесн от текста началБНБк: формулм

заклинанин жучка. Они возникавдт как вариантн начинакнцеи заклинание вокативнои

формулм-бинома (...), когда однообразие механического нзбшового повтора нарушаетс^

„украшаклцеВ" текст диссимиллциеи, и один из членов вокативнои формулБ! (чаше

второи) преобразуетсл в зпитет другого (...). Зпитет не обкзателвно рифмуетси с

опорнвш словом — их может свизБшатБ инан, внутреннад, семантическан зависимостБ.

284 Соуогеа о аро21сЈј$1ит 5ш1а§тата па $1пћгопот р1апи, ТороНп$ка 1990:493, иобауа

с!а $и пеке о<1 о\аћ $ш(а<Јт1 агћајгтј Ш роеНгт! (прг. тга гаЛовтса, риИка кп>тса).
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81ктса ђјктеа Ођгас1оу1с 1895:10

зПопса такагка : гуебаНса Ођгасктс 1895:10

бУопса таДапса : гуебаНса Ођгаскмс 1895:10

81ктса тасИотса287 Моуакоук: 1877:9

зОапса таИипса Суе1коУ1с 1887:1

зекјгбе, тајјигбе Мца1оУ1с 1913:37

зУстса, рапјипса Згескоујс 1894:5

бПстса батапса Микоуш 1887:108

зПстса татапја288 К5А>Ш з.у. татапја

бјектса обтНса 2оуко 1930:153

ТЈр. 1 оМбпи гесшрНкасци и с1ебц'ој ђазпи 'беУ1 кас! реуа':

бНстси, зНстси,

с!а иђцет ђојр. Кас1епкоУ1С 1982:374

5.2.3.2. КЈтоуапе арогшцбке зш1а§те и га§опе1ката тзи ођауегпо гате-

пјјуе пеИт Нрот екб^епгце, 1ако и тос1е1и ба с!епо1а1от 'коубе§' §с1е је сПј

розНгапје тојегЈбко§ (тас1агзко§) е&к1а (аН зе па гагуцешт уапјаШата

иобауа бНбпоз! ба 1шсца1тт ггапзгогтасцата Нра 1г-, Н-, га-, V. § 5.2.3.4.):

ОНс1ор, гак1ор, Тагоз уагоз. >ЈоуакоУ1с 1877:92

111аго§ уагоб Т^оуакоујс 1877:92

1а1аго§ уагоз" Каскнпс 1867:206

гНоз" уагоб289 КагасШс 1897:360

бгсагоб уагоб Зкапс 1939:217

ггооДоз, уагоз" МнаКтс 1913:30

уабаг-рагаг Мћкоук: 1902:4

Оуа Гогти1а јауца зе 1 ик1ор1јепа и ђгојатси:

бтокцап докИап,

Тагоз уагоз. У1абкаНс 1901:89

5.2.3.3. Огара уапјапа1а која зе тоге зтатш' га тос1е1 гацопеНсе за с1е-

поШот 'ујте', рокагије пазЦјапје екз&пгце: ос! птоуашћ арогкцзкШ зт-

{ацгт ка рагшт копзггиксцата. ЗЈпћгопо роз1ојапје 181о§ Нра птоуапе аро-

21сцзке зћпадте и зуе т' §гаре уапјапа1а за 1з1оуегшт с1епо1а1от, тоге <1а

икаге па ргуоНто јешпзгуеп тос1е1 га§опе1ке којј зе казтје гагуцао и гп

ргауса. Мо^исе је 1 с1а је козИеге Шеге / И\его козИего роз1а1о геуетђПпа

рагетш1обка тгтикч 1 с!а зе 12 ргуе §гаре уапјапа1а (§ 5.2.3.3.1.) скИпибпо

ргобт1о и аги§и (§ 5.2.З.З.2.).

287 ТЈр. шеки: Ма1епа тас&дпја, Цјера, а зкира. Роро\1с, М 8., НакхЈпе јггеке, 1мба 1898:44—45.

288 Моге хе рге(ро$1ауШ рор-еЈпо бкапје итело "татапса.

289 КЈА71Ј 5.У. ТИоз роГУпЈије ролојапје 15(оЈтепој> пазе1ја и Вагапјј 1 (1аје о<Јј>оуагајиси

тадагбки е(1то1оЈ>Јји.
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5.2.3.3.1.

КозНего Шего,

шГ ве ребе т уап,

уаб 5Ууе1 пјнп ћгаш. КагасШс 1897:350

коб1ага ђИзШга Ођгасктс 1985:6

кобкего Н1его КагасШс 1897:350

кобкеге Шеге >ЈоуакоУ1с 1877:207

коб1ег У18*ег Ођгаскпмс 1895:6

коврего, Нбрего Уикоујс 1890:45

коткега Шега Сикоујс 1890:215

кев1епо Нб1епо Мтатс 1902:9

Шего, Н1его Сгђ1с б.а.:5

Шеге Шеге КагасШс 1935: з.у. Шеге

бЈбЧага, гтб&га Ођгасктс 1895:14

8181епе У1з1епе Ођгасктс 1900а:418

Нз1епе У1б1епе Ођгасктс 1900а:16

Рге1роб1аука је с!а ве оус1е ргуођкпо гасШо о ргеПкбасц! ргуо§ с!е1а рагпе

копбггаксце (ргебкбот ко-), тос1е1 бе кабшје бУео па гуогђепе тос1е1е ба екб-

1еп2џот: оШбпо ропаугјапје (Шеге Шеге) \ гатепи ипспа1по§ копбопапт ге-

рНке (Нз(епе У1$1епе). 1Ј бшбаји Шшга тШага гасН бе уегоуаШо о ргсигппапји

§о1оуе Гогтик (V. § 5.2.3.12.).

5.2.3.3.2. Регти1оуапа гогтикч Шего козИего кагак1еп§е §гири ^апјапа(а

с!ги§абНе б1гакшге, ба тоиуот кгеитја ј 1окибот ргеко ро1ја/ кгог %оги. Ког-

ри8 оуе аги§е §гаре уапјапа!а бпп тос1е1 га§опе1ке ба пајбебсјт скпоииот

'пеуеб1а' (аН 1 'тебес; бипсе; ре1ао; 2ес; 1ес1; бпе§; себа1ј; ^гоМе):

Пуего ковИего рос! §огот окјсепо. КагасШс 1897:352

Нуего кобкего290 : окјсепо КагасШс 1897:352

аНђего кобкего МиНс 1901:122

Н1гепо ко811гепо : паскепо Ророујс 1897:2

1нтепсе козЈггепсе Ророујс 1897:2

Нуегуег козкег : паЈасеп Ог1оу1с 1901:VII

кобкег : оккеп К.оутбк1 1994:413

1Уег касјрег : шиабеп Моуакоуш 1877:237

сиуег-касирег Уикзап 1893:341

С1уег кастрег МПеизшс 1901:120

сН/а сирога касјрога Ођгаскмс 1895:4

1Уег касЈуег Уикоујс 1890:39

1Уег ргарисег Ођгаскук 1895:5

гуег, бјеуег, ка1ирег Уикоујс 1980:37

јуег, беуег, касјрег >ЈоуакоУ1с 1877:ХХИ

1Уег, скуег, касјрег МЈкоНс 1971:53

290 Уапјата Мчего козИего \ бНспе, то§1е би па$1аН ро<1 рагошт$к1т имсајет шшуа та-

Вџзке гастје 'Цуепје козНге': Цуеп ко$Иег (МПо$ау1јеУ1с 1913:264).
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1уег козкег 8гескоУ1с 1894:2

гуег козкеп ВизеНс 1914:6

1Уеп ко&11е1Ј1 Уикоуш 1890:39

1уег габкшеп Згескоујс 1894:7

угог Кобкег291 ВизеНс 1901:4

јуе кобпеЦ Воуап 1980:122

рег каарег ОђгаЛоУ1с:1895:10

асгое, рашсе 2оуко 1930:153

бгогоег ђа&сег : паИсег ВотТаслс 1963:289

1ауес1ег, каб!ес1ег Воуап 1980:93

оНјегка коНјегка №)уакоУ1с 1877:40

8У11е1ј, кобпеН : окнеп Воуап 1980:93

{»оНГОпо, кобпепо : паккепо Уе1ј1с 1904:1

{»оШепко, кобкепко : паккепо М. 21а1апоУ1С, §габа га КЗАМЈ

е1е1ет, 1е1е1ет : пакНеп Уикапоуго 1970:75

багепо багИсепо Кагис 1899:424

Јасап гајас ОеђеЏкоујс 1897:1

1Ј бггикгип оуо§ то<1е1а ра<1а и ОС1 ођауегпо гуикоупо з1а§апје 8а

паШеп, §с1е зе 1ако иосауаји шјаккагбке обођепозН (бго и 121о2епој рагасН§1ш

тје пауедепо га зуе уапјагпе).

Ви^агзке 2ајгопе1е оуе зггикгиге шаји га с!епо1а1 'о|;1ес]а1о' 1, га гагНки

ос! 8грзкоћгуа1зкт, рокагији гедгезгупи тоНуасци ргуо§ с1е1а зт1а§те:

Тинтиллва косичева,

тинтил китка накичена,

сред Дунава забучена. Згојкоуа 1970:461

Тендирено, коситрено,

тендир китка накичено. бгојкоуа 1970:461

5.2.3.3.3. РгеЉос1ш тос1е1 је роуегап за тос!е1от 2а§опе1ке га <1епо1а1 'ре-

1ао'292 1 тоНуот 'ђш1епја тлут', кој! и гогтиН рокагије кокђапје ргепк-

за/гебсе (ра-/ро-) јзргеа' герНке:

ТИег, ра Шег,

ђо2Ј1 §1аз11е1ј,

па §1аУ1 ти козИег,

кас! рокНбе,

зуе тЛуе рошге. >ЈоуакоУ1с 1877:165—166

291 2а КохИег као Нспо ппе и згрзкоћп/аКкот Го1к1оги, ир. ерзки пагодпи резти:

1-оу 1оу10 КозНего\1си

око дуога 51аге <игс1апсе Кајкоујс 1869:5

292 Оуа Гогти1а 1 и ш)1оуапој уапјаш! тоде1а гај>опе(ке за иепошшт 'Сипак га (капје' (ир.

§ 5.2.4.15.):

1јЛ\ \\ег ра пег

кгог оуе1о ћисје Моуакоуш 1877:24
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иЧег, ра иЧег : кобкег >Јоуакоу1с 1877:165—166

сЧсег ра сЧсег : каЈорег293 Моуакоуш 1877:165

С1сег ро сјсег : кобкег Ка1опс 1894:75

АНсеуј, Раасеп: кобкеп Раујсеујс 1937:41

С1сог, рабсог : ка$1ог Мјсеујс 1952:353

Оа је и 8грбкоћгуа1бк1т рогуггЈата Гогти1а ргепега па гатепи <1епо1а1 'ре-

1ао' бУесЈобе сЈуе такесЈопбке уапјаШе 1б1е га^опехке:

Баки, баки, бакичина,

со цЂрвени капачина;

кога бако забака,

тога мЂртви разстанаа,

тога КЂрсти разкренаа. 54ојкоуа: 1970:246

Море баки бакица

со цЂрвени латици,

кога баки пеиеие,

тога МЂртви станаие

и крЂсти кренаие. 51ојкоуа 1970:247

293 О та§1Ј5кмп $Уој$пата Шорега \. Сајкапоујс 1985 $.у. (КаЊрег икш и $а5(ау Го1к1оте

Гогти1е Шорег Рего). МедиНт, и 15(ој одгедша, бајкаштс геГгеп „Ка1орег, Рего, Тје1јо"

штабј као 'Регипоуи Мрокотпки', аН је о$(ау1ја ро<1 гпакот риапја. КеГгеп 5е ја\1ја \ и

дгиј»абц'ет коп(ек5(и, ир. прг. КаЊрег Рего, геЊпа Је1о\ (УПа 1866:709). Рего и оуот 5(Ши

тоге ћШ ШрокопбНбка (уогћа од Ка1орег, \. § 5.2.3.32. Рт ргоћ1ет којј 5е о(уага и рокибаји

гекоп5(гикс1Је оуе Гогти1е је пјепо ртивгуо и \%п $а сћ°ја1о!кот Гогтот. ($ата \%гл, таСе јта

ирадПДуо $Нспи 5(гик(иги као опа орјвапа и § 7.2.2., аН 5и Гопгш1е дгидабје). Ропгде 5и иј>1аупот

12 Сте Соге: и 2еп$кој 1&\ $а ре$тот, п Могасе: Ка1орег рего саге (...) / 5(0 гоуеб т1аЉ

у1а$е! (К5АЖЈ $.у. Шорег 2). 1$(и ЦЈги и дма1о$кој Гопш и Киата (Оиб1с 1931:376-378) ргаи

(ек$(: — КаШтрег регот саге! / Зтуе Г ргој' $ та1о Уој$ке? / — 8а 5(га'от 1 5 1гере(от. /

— А пп сето па 5Ј1и! Иа 51Ш... Ш, и јгуоги: Кајкоујс 1981:10: — КаШтрег рего, саге... / —

8(о 20Уе$, т1асН У1аје? / — Моци Г ргос' 5 та1о уојбке? / — За $(гаћот 1 $(гере(от. Раујсеујс

1934:97 ор1$ије 1§ги КаЊрега који ^гаји 1 тота 1 деуојке и ду'а1о$кој Готт — КаЊрег, регот

гоге! (51с) / — 3(а гоуеЈ, т1а<1о у!а§се? / — бгтјет Н $ уој$кот кгог §гад? / 5а $(гаћот 1

(гере(от! Одпо$по: КаЊрег, рега Саге (Регипоујс 1970:171).

бПспа Гогти1а $е јауНа и рпчнп $(Ши 'ре$те која $е реуа иг ро$(': КаЊрег Рего, Је1о,

/ о(уоп уга(а, Је1о (Зкапс 1939:165).

КеГгет, 2аће1егеш и 1.ереша, којЈта $е аипћшЈе рогшпјапје Репта тоЗда 1 т$и •ркч'\§е

роигдаш, тада $е се$(о пауоде и е(поНт»\а$(1сЈсој Шегагип: Моја тајка сШт (ка1а (...) / Регипе,

Ре1ге, кагаГпо тој, одпо$по: Иоуа ко1а дгитот 1ди (...) / Рего1е, РеТге, кагаГуо тој (Ре(гоу1с

1948:252). ТЈ пауедешт $1и{ајеуипа гасН 5е оац1едпо о туокасуЧ буа је {>1аупа кагак(еп5Пка

гедирНкасуа ипепа опо{> ко 5е роггуа (УШо§гадоуа 1 То1$(ој 1993:63).

2а 1$и еито1оШ $адг!ај ир. 1 гаугбе(ак ре$те гаће1е*епе и Тг5(ешки: РегкоЊ Регитке, I

кгај>о$апке, уагоЈапке. (Вибепс 1920:13).

Роппи1а тоге ћШ 1 геуеггШНпа, (ако и $(Шоуипа: 1 &\л рега Ширега, дууе §гапе од ћ1$ега

(пауедепо ргета: Ка(1Лс 1989:85), Ш: 1 ре( рега Шорега \ сепп тНодиуа (Возагика уЦа

1887:173).

Оодатј агцитегк га 'ГогтиНгасци' $т(а§те Шорег рего је пјепа иро(гећа и гагћгајаНа

(реге Шореге), па те5(и §де $е обекији дгиЈабца 1ек$12ка геЈепја (ир. М1одга!ЈОУ1С 1914:230).

1.ек$ете Шорег \ ШаЈуа $и 5(ап 1|гес12т1 1 1таји 15(о еНто1обко рогек1о (ЕКН8Ј $.у.

Шорег). Рада и оа' да је и пе1ит уапјапиипа <ки%\ Илп $ш(а§те (акоде $(ап @гес1гат козИег

(ЕКН8Ј $.у. козИег).
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I сћ/е газке 2а§опе1ке за аепоТатот 'ћте1ј' рокагији зНбап Нр иисуате

Ггапзкнтасце (пере-):

Титерево перетитерево

наверху дерево — теребите его. М1Ггогапоуа 1968:89

Пете/њки, перепетемзки,

утелбки, переутелћки,

тгорики вверху, тереби сверху. Мнтогапоуа 1968:89

5.2.3.4. Вгпата екбТегшја и рати копбТгиксци ба ргег!§1гапот герНкот

кагакТепзНспа је ха згрзкоћгуаТзке уапјапТе тос1е1а га^опеЉе за сЈепоТаТот

'о§1еаа1о' (апаНга се1о§ тос!е1а дата је и § 7.1.1.):

Пјезка, 1г-Нјезка,

и Нјеза о§апј §оп

а и ојптји боујек 8ТоЈ1.

Ијезка, Тг-Ијезка

Ијезка ТгоИјезка294

1езка, ггокбка

1езка ТгоНзка

Нбка ТгоНзка

1ебка Тгекзка

Нјезка Тгцезка

и Нјезс1 ТгНгјезс1

и 1јебки ТгНезки

и Нјебки огНјезки

гјезка (а Незка

Нјезка ра Нјезка

и Ијебсе раНјезсе

Ијезка ро Нјезка

1езка ргакзка

1ебка, рге1ебка

е1езка, рекзка

ћНезак ра ђНезак

ћНјезак па ћНјезак

и Пјезки роИјебки

Нра ТгоНра

Оћгаскмс 1895:6

Оћгасктс 1895:6

КагасШс 1897:353

КогеНас 1989:71

УикоУ1С 1890:47

ИоуакоУ1С 1877:150

Оећероујс 1897:1

МПеизтс б.а.:42

N. М. 1897:217

КоутзИ 1994:415

Рау1сеУ1с 1937:41

МПеизтс з.а.:44

КагасШс 1897:352

КагасШс 1935 б.у. раНјезсе

Воуап 1980:160

УикоУ1с 1890:47

Воуап 1980:160

Уикапоујс 1970:82

УикоУ1с 1890:21

МПеизтс б.а.:6

Коуакоујс 1877:150

КагасШс 1897:353

РозТоЈ1 то§испозТ с!а је ргаингпо ћПа и рпапји ргаз1оуепзка ргеПкзасуа

Нра ра- Шјевсе раИјезсе), аН је зЈпћгопо гагуцеп зресца1ап тодек 1г-, Аг-,

1го-, 1ге-2^5, (а-, ра-, ро-, ре-, рга-, рге-. Раготтзк! Тгапзготизап рптег Ш-

294 О тај>у$кип бУојбТ\тта 1е$ке \ пјепот иггајапји V. Сајкапоујс 1985 б.у. 1езка.

295 Е)ск1ауапје робеопЉ бе§тепа1а па се!и геб Ш гатепа 1тсгја1по§ б1ој>а розећтт бе^теп-

ита, осШка је пект тајтћ б1оуепбкш јегиса. Такуј бејрпепи' и јеЉот (ајпот ое1огибкот јегИси

би прг.: 3-, 5и-, §кг-, к-, ки- I (п- и рптеги: триполе 'рогје' (КартушницкШ 1890 б.у.). *ТН-

и ргеДкбашој гипксгјј јауЏа $е \ и поуобгбкој уапјап(1 гајЈопетке га 'гпији':

ДаххиХгбг ж^рхмо,

лтјргуо, трглг>р1УО $епа 1965:82

('РгбТЈс уаггет, уатгет итуаггеш')
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језак па Шјезак рокагцје (1а 8е ОУ1, иб1оупо пагуаш ргеДкбЈ, обесаји роуге-

тепо као ргес11о21. О 1оте бУеаоб1 1 оауојепо р1бапје и рптепта: Нјезка ра

Нјезка, Нјезка ро Нјезка.

5.2.3.5. бНспа шсцата ггапб&гтасца екб^епгце гагуца бе и тодеш, ба

та1о гађекгешћ уапјапа1а, а ба аепо1а1от 'з18е'. Уапјаша ба: 1опск Н^апск

нпа бшоштбки арогкцбки 8Јп1а§ти.

1лпск, ХгоЊпск,

ш ребеп, ш уагеп,

зау бУе1 отгаш. Моуакоук; 1877:208

1х>пск гогопск пазгеа ћгаа уп,

т пази1, ш рпЧагтн. 'уге1о' >Јоуакоу1с 1877:ХУП

Г-опсјс, 1агапс1С №коНс 1971:54

1Ј ктбјси 1огапб1си М1бко\ас 1867:368

1Ј кт&си и§апб1си Во§аап-ВцеНс 1924:188

5.2.3.6. Ргепкбасца герНке ргебкб1та 1го-ћг- и тоае1и 2а§опе1ке ба та1о

гађекгешћ уапјапа1а (с1епо1аН 8и рго12Уо1јш: 'бита; ризка; гтца'):

Пра (гНра,

па Ир1 бешса,

вует 8УеШ кгушса. >ЈоуакоУ1С 1877:239

Нра ггНра296 1ЧоуакоУ1с 1877:239

Ира ггоНра >ЈоуакоУ1с 1877:239

ђикуа 1гођикуа297 МикоУ1с 1902:3

је1а 1гоје1а Ођгаскмс 1895:8

2а ји2П051оуепбк1 агеа1 1огти1е уагпа је ђи§агбка рогугоа:

липа, липа хралупа 51ојкоуа 1970:509

\Јр. 1 12о1оуапо:

ВиГа ггоои1а, па р1оги бе ођи1а. 'пизи-аба' Ођгаскмс 1895:2

5.2.3.7. Моге бе 12а\ојМ 1 ргепкб рп- га рагетнЛоЗки ггапзГогтасци ге-

рНке: и тос1е1и ба скздоОДот '§го2сГ розЦје бато оуа с1уа гебепја:

Тк рпНргс,

рп §оп ти гер1с. >ЈоуакоУ1с 1877:ХУИ

ис рпис Кагипс 1894:75, МПеибшс 1901:116, Ророујс 1891:61

296 ХЈр. и 12о1оуапој уапјап11 то<Зе1а за <1епо1а1от 'ко1еу1са 1 &е1е', који табе кагак*епби

рагае коплгикаје § 5.2.3.27.:

Пра раНра,

и пјој 5ЈесН рпса кга1јсе. Уикоугс 1890:48

297 КЈА2ХЈ 8.У. Тгођикха пауосИ 1оротт 12 Оиупа и Вобш.
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5.2.3.8. Рата копбггикспа ба ргеб§1гапот герНкот тоге бааггауаи 1 ко-

рши: гако и тоде1и 2а§опе1ке за депоШот 'гпија' (аИ \: 'такаге; тес1; јег;

§уог<1е; р1бто; робкигтк; ди§а'). 1Јр. 1 §§ 5.2.5.1.3. 1 5.2.5.1.4.

РоЛоћ рисет \ газрисет29^,

па<1оћ гке 1 рапге;

ш( би пге ш рапге,

пе§о Тигбке гикаујсе.

пге 1 рапге

пб1 1 уепб1

геги ро геги

ћб! ргер18

2\тк

Шгбки гикаујси

с1гуо сипкоуо299

1ак аеуегак

1ак <1ота1ак

31ар с1еће1јак

зЧар гагега!

рисет 1 габрисет

ри1а 1 гаври1а

риги ро риШ

ригет газрШот

ри1 1 гагриг

рШет гагриисет

ригет газригот

рих габри1

ри1 габрШ

ри1ет габрШот

ргаујт рШет

Нб ргеугНб

згап <1еуе1ап

ргб1 теаепјак

ба агизасцЧт аги§1т (1е1от га§опе1ке 1 <1епоШот

и § 5.2.5.1.4.):

Мет рШет, ра габриНт

Роаоћ ригет газриисот

Родоћ ри1 и ћегри!

Моћ ригет гагригот

Ро<1о риг па газри!

Мет ригет рприЉот

Роа*о ри1ет кпор11ет (бк)

-- - - - .300

Кага021С 1835:б.у. рисе

Кагаагш 1835 б.у. рисе

Беће1јкоУ1с 1897:10

РороУ1с 1897:2

бгескоујс 1894:8

УикоУ1с 1890:67

УикоУ1с 1890:67

бгескоУ1с 1894:8

ИоуакоуЈс 1877:77

Воуап 1980:96

Мца1оУ1с 1908:3

Ок1оћсШја 1922:15

ВизеНс 1914:3

МоуакоУ1С 1877:47

МцаКтс 1908:3

гтца' (то<1е1 ор1зап

Оеће1јкоУ1с 1897:5

МоуакоУ1С 1877:62

УХ.Ј. 1899:88

Уикоујс 1890:38

Оеће1јкоУ1с 1897:10

ОккЉсШја 1922:16

ОЛис б.а.:5

С1 ја рос1о, С1 ро риги, С1 гагриш^ МПобауЦеу«; 1913:355

1тсц'а1т гга§теп1 оуо§ тос1е1а га^опегке је го1к1ота Гогти1а о сети зуе-

с1осе рага1е1е 12 аебц'е§ го1к1ога:

298 Оуа Го1к1ота Гогти1а 1та па ји2П051оуеп$кот 1егепи 1 <1ги§1 ешпо1о$1а вааггај:

Стар стареа овци пасе

по кра1 друми, на раздруми 1уапоу 1892:5

15П е1ипо1оШ 5аЉ4ај и Гогпн бетапибке екбхепгце и ои§аг5кој оа$гт 'о<1 пеИда':

ТрЋГНЂЛ И НИЖИТЂО И НИЖИТНИЦЂТЂ,

ТЂТЂНу И ТЂТЂНИЦЂТЂ,

тђ сђ трЂгнЂЛИ пупњтиштг и друмиштт> бшпбеу 1897:102

15Ш Го1к1опш Гогти1и (рисје-рзегрисје, рисје-гогрисје), а 1и2Јско{> Го1к1ога, пауосИ Мо5гуп5к1

1968:718 као Пибсгасци 'апотшаскше' уеге <1уе ипетсе.

299 I ро$1ес1пј1 $еј»тет бадт ек$(еп2Јји: аоћ сиго 1хо је 51а1ко.

300 Оуа уапјата је додато ттбГогпшапа ек51епгцот ира 1ајт је21С1, тос1е1 ор!5ап и §

5.2.5.1.2.
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Роаоћ риШ газриШ,

пасЈоћ Хаћи газргги КааепкоУ1С 1986:73

Роао риХет кагаригет

паао табки газрогепи В. Оауккмс, 2ербе, изтепа рогугаа

5.2.3.9. Керћка за ргеПкзот та-ш сезсе зе згесе и 1га2ео1о§у'1 (ир. 1 §

5.1.3.), аИ зкого оћауегпо иг уегтк. ТЈ ргуот рптеги рагоштзк1 зројепо

(ир. § 7.2.3.):

ТЧе 1§гаји Ше т таНИе, пе§о ргоја ј 1<Ј8е1о тћјеко. КбАМЈ 8.у. таћИа

№је 1о Ј81та, 1о зи пје^оуе ИШе таМкхЛе. КбАгДЈ з.у. 1аки1а

8Уака $ша / тагиза Мгзеујс-Каскмс 1987:58

1Ј (Јесуој ребпиа:

Шо таШо,

копјзко р1а§По. Ргегасктс 1895:95

1Ј гизкој 2а§опес1 за Лепогатт 'зоћа':

Два кола еловБ1,

два СБ1на поповбп

Тк>ха да Матњха. басктикоу 1959:140

1Ј газкот ГоШога ргеГ1кба1по ма- апегшга за ба-:

Тулики-батулики

из-под лавочки внгллдвтакуг 'кокобке' МЉогапоуа 1968:42

1 дагје рагоштзкЈ (ТапзГотизапо:

Чурочки-бокулочки

в подлавочку катлтсн 'Маапоса и кшл' Мјггогапоуа 1968:26

5.2.3.10. Екз1еп2уа је рптагпа и тоае1и га§опе1ке за скпогатт 'риГ302.

Бео згрзкоћгуа^зкШ рогугаа басЈт рати копз1гаксуи за тиШсуот герНке:

5Ља у1оа,т

аа шје кпуа,

(1о пећа ђј ћЛа. >ЈоуакоУ1С 1877:181

81ћа ујћа 1ЧоуакоУ1С 1877:181

зЉа ћЉа КагЈотс 1867:206

зЉа ћаћа ТлГоуакоук 1877:181

ЗЉе У1ће Оћгаскмс 1895:14

81Уа У1ћа №ро2паи* з.а. 398/8

301 О екзрге51УПот ргеПкзи та- (то. ти-) V. Мегкикгеа 1976:73—74.

302 ЈеЉп део уапјапаШ (2аће1егешћ па згеЉјет 1 јигпот Јадгапи), 5а 151ип Јепоииот 'ри(',

§гир1$е $е и ро<ижх1е1:

Уио паугсо,

5Уакој кис! с-оупо. Јлгаш&то 1905:219

303 О Гиотти жЉа/зЉа, пјејЈОУип дегтиипа 1 2а5Гир1јепо5П и (орошпиј! V. Рау1оУ1с 1984.

2а <1а1ји еитсЖжЈи $ћ. хпка V. Тгићасоу 1972:6—7, ЕКН5Ј 5.у. хуЦ>а 1 Ре(1еуа 1972:182.
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бУЉа, уЉа ВотГасНс 1963:282

буЉа \тћа304 МПеибшс 1901:105

Шса уДмса ВПјап 1911:149

§Љ1је уЉ1е (бгс) РаУ1сеУ1с 1937:38

Ирка ујрка Оћгаскмс 1895:14

бфПа, МрПа305 б1ојагкмс 1879:191

ЉНа, МрНа МПеибшс 1901:42

сгуНо ђМ1о Моуакоујс 1877:13

бНо уно306 Ра\асеу1С 1937:39

Бги§е бгрбкоћгуа1бке уапјате, тесишт, икагији па §1а§о1бко рогеИо екб-

1еп2це, оскшбпо, као и роб1ес1пјет рптега, биуаји 'теб1о' екб1еи2уе:

осћл1о, роуИо Масап 1935:240

уПо пауко Коуакоујс 1877:ХХ1

У14а бауПа ИоуакоУ1с 1877:182

У1к>, ргеуко Ророујс 1891:61

8Уе уно 1 ргеуио >ЈоуакоУ1с 1877:182

упо рпупо бе1ка 1978:287

унко 1 роунко 5ипс1еб1с 1850:128

кото 1спуиба1о Уикоу1с 1890:46

Текзх оуе бгрбкоћхуа1бке га§опе1ке бгесе бе ик1ор1јеп 1 и с!ги§е та1е Го1-

Иогпе Гогте, 1ако и кокаагбкој гсЈгаукп 12 Кеказа: „Обимшбе Воге, рото21

б!ап Вастјак 1 т1аш Воис. Како 1с1е 1ако 1с1е ос! паве§а аотасша, уИо рпуИо

рпко 8Уе%а зуИа ргШ1о, оуај оШ ко1аб!" (У1абК 1928:44).

Екб1еи2ци бедтеша §1а§о1а рокагије 1 гибка рогугаа ба 1б11т с1епо1а1от

'риг':

Лежит ласа, простегласп,

как встанет, небо достанет. 5К>10 б.у. ласа

РоЦбка уапјаша рокота с1епо1а1 акшпшаснот роппетсетћ рпс1еуа:

ЈУаггШкге, пшшкге,

а јакћу \Уб1аио,

с!о тећаћу ск>б1аио. Оиб1амс2 1893:210

304 Чр. и ђазтата 'од кгире':

поа { угоа КаЈепкоУ1с 1982:189

ЗЊа, УИ>а 1 аЛјш) Зипсе ВогДеу^с 1983:38

ТЈ ћа$пи од 'те(а1јке':

2агеш 8е осоћоН,

рогуа па зуадђи Шш

1 ири I угои Кааепкоујс 1982:15

305 ТЈр. ШрИо 'игапа 1е(ука, ро Аме (акуе 1е(лгке 5а гирсипа (гтеЛи {ше ђгдо', КотаеНтс

1992:88.

3°* 5а депоШот 'р5е(о', аН је уапјаша (ако ргеобтШјепа <1а 5е <1епо1а1 ик1ара: 5Ио уИо,

рге<1 кисот зауп1о.
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8Љ1је \Љ\је ј е1Јто1о§к1 бИбш бедтепи, и бгрбкоћгуа1бке уапјате уегоуа1-

по би ипе11 пакпасЈпо. бгеси бе Ј и (Јга^т 1*о1к1огшт лгб1ата, ир. ћапа1бки

скбуи 1§ги који ргаН ребта:

Ој ЗшГјо, Зтћјко,

$Љ1јг, уЉ1јг, ја. КбАМТЈ б.у. уЉ1р

ТЈрасЦруа је кмтпаћт бНбпоб! бгрбкоћгуа1бке тгтик ба гибкот 2а§опе1кот

ба ЈепоШот 'молостов', који ргаи' паротепа АпОста и гђц-с!: бас1оуткоу

1959:275: „молостов — горшок или корчага, обвитал берестои,

спеленованнал. „Что стом вито ... тому сто все" сто, стом — имеетсн

в виду береста":

Что стом вито,

обвито, повито?

Кто то отганет,

тому сто все. баскгушкоу 1959:66

Ројауа рагпе копбггиксуе зИо у#о307 као гогти1е с1о2Уо1јауа с!а бе ргеђзо-

б1аУ1 пјепо ргаб1оуепбко рогек1о. Ка1те, рпгесћуаб Ашкт и гђћск басктпкоу

1959:279 пауош с1а је и гибкот к>1к1оги „Сито, вито — обБгчное начало

многих загадок" и котеШаги иг 2а§опе1ки ба с!епо1ак>т 'рбетбш ћ1еђ308':

Сито, вито,

золотом покрнто. басшушкоу 1959:79

I бгрбкоћгуа^бка га^опеЉа ба с1епо1а1от 'ро§аба' 1та рагпи копб1гиксуи ба

тднасуот као гатепи сктоииа:

УИка зНка па §гас1и §оброја. Миис 1901:95

МестНт, 1б1а га§опе1ка 1та 1 с!епоШ 'рбе1е':

8Ико г уИко, па §гас1и доброја. Сикоујс 1890:215

ТЈр. рго§геб1УПо тогМбап аггтш иг кгауај и ђидагвкој с!ос1о1бкој ребгт:

да ми вие мама

ситен витен краваи Гуапоу 1 Торогоу 1974:109

ТЈр. 1 2а§опегки:

8Ипо мИпо с!о гоге берогеШо. 'копјбке ћика§уе' бипс!ес1С 1850:127

ТЈр. ј ташЈбки Гогти1и 12 <1еСце ђабте 'га сигапје':

8Ио, тИо, $1апо\Ио,

којј рпа рге§ОУОп геб,

којпбко бгеуо рге^пгпе. 1-апј; 1913:241

307 АпаНгкајиа гибШ 'гћуишбсћ-геипепс1е РаагГогте! хИо-уИо' ЕЈзтапп 1987:219-220 гшуоЛ

<1а „Бјебе Ап(ат>б10гте1 б(ећ( ш Ка(бе1п гиг Ое(ге1<1ећоскеп, Ше Рег1е, але 8оппе, аоег аисћ Гиг

але Еб§е ипд ашЈеге оЛ гип(1е Сеј!,епб(ап<1е, чтаб Ашкт ги <1ег ћегесћПј>(еп Реб(б(е11ипј> ћгасћ(е,

дабб сћебе Рогте1 те1б(епб с1аги сћепе, пшск Оеј>епб(апс1е ги уегга(бе1п, а1бо ћеј јћгет АиЛаисћеп

<1ег еггаћгепе КаЧбеИббег ћегекб <Јаб бетаппбсће Мегкта1 „гип<1" коппоиеге".

308 Тгећа ипаи и уј<1и да је тебепје ћ1ећа та{гјјб1и ст ј с-а бе (от рпНкот §оуоге ћазте,

ир.: 'каиа ћ1ећ б(ау1јаји и рес': С-с-с, кит, пе тиИ, би§1о пи <1о уга(а. (Кпегеујс-Јоуапоук

1958:74); 'рп росћ/асапји таје ро §<1екоЈ1 рекап ћаји Јарсис! и бећ1': Ким, пе тШ1, би§1о те

до уга(а, гепе би (гасше 7а к1бо 1ећ гесте. (М1ја(0У1с 1928:6), ир. 1 § 5.2.4.17.
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Кшка га§опе1ка ба то(луот 'рокпуапја' б1гикШто бе тоге ирогесНуаН 1

за згрзкоћгуа1зкот 2а§опе1кот ба уегоуаишп аепоОДот 'те<Г, аН је (1епо1а1

и јеапој уапјапи' ргеозтШјеп и 'је21к', осЗпозпо б1гикШто котапитгап за

с1ги§1т тодекнп га аепоии 'ђгауа' (V. § 3.2.6.):

Ћ$1о, Ш1о,

репот рок1ор1јепо. №>уакоУ1с 1&Л:Х]Х

Тпзга 1пви1а, а\ез1а а\езикР"*,

ђјкегот габи1а, ђепот гак1ор1јепа. К5АЖЈ б.у. а\е$и1а

биип Шип,

рип Шега робиг,

а ђебјесЈот рокпуеп310. 'јегјк' ?>1оуакоУ1С 1877:78

2а1иШ1јепо, гатити1јепо;

Нзпи1о, укпШо;

ђјбегот габиШ, ђепот габакпиШ. ЈлЈоуакоуЈс 1877:7

5.2.3.11. Рате копб1гиксце ба ткцаћит I- и то<1е1и 1 и§1аупот 1ађуа1от

и герНс1 кагак1епби У1§е ројесипабтћ 2а§опе1ака које бе 81гак1ито пе то§и

§гир1баН и то<1е1е, прг.:

Те1а уе/а311 сћуепа,

гиђ1 би јој §У02с1ет,

бгсе јој је рЛепо. 'бкппја' 1лзр1с1с 1896:567

Ћзка Изка, гетНЧ бе рННбка. 'бф' МПеизтс 1901:116

5.2.3.12. Рата копбггиксуа за тшасцот ропаба бе б1пћгопо као Гогти-

1а312. 1Ј уеНкот ђгоји бШбајеуа то<1е1 гј. рпа <1ео рате копзћиксџе (и Шпк-

сц1 гатепе <1епо1а1а) робтје ба $-, а герНка и§1аупот 1аћу'а1от:

8ика оика, §е1а око 1ика. 'кокозка' Јоуапоуи; 1899:174

аН:

8ага кика рокгај 1ика зе1а. 'кокоз-' КагасШс 1897:379

5ага шга ро роШки бага 'рих' Коуакоујс 1877:ХХ1

8агга оагга ргекгШа појш 'тјебаја' Оћгасктс 1895:13

&к Нк уосш рне 'ћасЈапј' ЈМоуакоУШ 1877:4

309 1Јр. 5а иоШсајепот гизкот рагепио1обкот (гапбГоппасцот:

Два-стпа бодастиа,

четмре-стла рогастиа МпгоГапоуа 1968:45

310 ТЈ оуот 51иСаји 8е тогЉ гасЧ о деНписпој ге§ге51\тк>ј ек$(еп2Ц1 ако је екз^епгог Шег.

311 ТЈр. гизки 2а§опе(ки 'к1апје 5Утје':

Там-мелх увнзла. Задоуткоу 1959:120

312 1уапоу 1988а:67 пауоаЧ дл „лув. аћгап у/аћгап, аз(а5 м>а$Ш (...) важнБ! длл ВБШсненм

древносги на индоевропеискои почве тех заумнмх пар слов с началБнмм лабиалБнмм

злементом (сонорнБШ иосовбш или смбинмм) во втором слове, которБге и позднее

характеризукгг заговорнне текстн" иг ћгојпе ћсшзке, §г4ке 1 5(аго§егтап5ке рогугде. 2а

ип1уег2а1по5( ројауе ир. 1: Јапко 1939.
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8апИја тапНја313, га гећго 'котао' УикоУ1С 1890:76

8ака така \г роа рга§а уш. 'рШсТ СЛнс 8.а.:5

5.2.3.13. Као 1огти1а тојш зе 1ге11га11 1 рате копбггиксНе и ји2Поз1оуеп-

зкот ГоМоги и којјта тоае1 робтје за ј-. Оа је 1о 2а1б1а тос1е1 буедобј

ге§геб1мш гуогепо такеаопбко језес тезес:

Је1еп оеЈеп сеш1о,

тата теб1 1еђИо МПобауИеуЈс 1985:54

Је1еп, Ве1еп, деуојко,

па и' г1ати јађики ТгеђјеЗапт 1960:150

Кири се п тајка:

јеппег, оепАег, ујепас,

1 тагати батапси МПешшс 1907:33

1Ј такесктзкот314:

\ језеси-тезеси, Ј^агаге, ђгатсеаа Јазггеђоу 1886:109

Ко<1 пекШ рагшћ копбггаксПа и 1о1к1огпот 1екзШ то§иса је геуетђПпозг,

1ако прг.:

Ој, сИоеге, МВеге, јеб1 Г коте ааго? ВибеНс 1902:68

КеуетђПпо и 1б1от 1екбШ :

беИг ба буе регјет зегјет"?

Зегје регје бУе буПепо ВизеНс 1902:69

5.2.3.14. I рагпа копбггиксгја и га^опеЉата је ропекад геуетћПпа, ра

гако:

ЗИјта тПјта оа" б1о кНпа аИта. 'рјеуас' ОћгааЧтс 1895:14

1Ј пабеца МШпа зШпа,

оа" бго кНпа аНта. 'киса' Оћгадоујс 1895:12

КагН&и гипксгја и гекбШ га§опе1ке, као и пауедетт рптепта, шје оћа-

уегпа.

5.2.3.15. Моае1 рагпе копзггиксПе за тихасјјот тоге аа аЧешје као пуох

га рагоштзке ггапбгогтасџе, гако и зксЈесет сакаузкот гекбШ иоћјсајепо

1о1к1огпо До1от-%огот > погот-оогоп:

Оуо, Воге, осј огуогоп

Иа коНпа Љгоп-оогоп

Ба 1аето ргоут ригеп

Иа пећеба 1ећ1 с!иј<1еп. Огећ 1984:158

313 Оч1е је ИапИја ргета тапНја, а оуо то1мбапо сгпот ђојот с-спо(а1а.

314 Ргета КММР $.у. есец: „измислен збор за согласување со месец". \'\1е о ројауј

Модауапја 1 еНшгапја ј»1а50Уа 1 51ој>оуа' и је21ки такедоп5ко§ Го1к1ога, розећпо о пнајатот ј-

V. и: Копебк! 1971:9—14.
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5.2.3.16. Иа тоаеш га§опе1ке ба аепоШот 'гика' ргаН бе ргосеб пабЦјапја

бекипаагпе рате копбггаксце. бггакгига га§опе1ке је јесћтбгаупа: гатепе с!е-

погага гуогепе би тегаГогата 'бака' > рапј \ 'ргеН' > %гапе. Хатепа рапј >

рапјаХо 5екип(1ато је екб^епгмгапа и рати кошггиксуи 5а тигасуот. 1шс1-

ја1по 1-, иођ1бајепо и оуакугт копбггаксгјата, рагоштбк1 је ае1оуа1о као апа-

§гат обекгуапоц зака/зара.

ЗапјаХо, дапјаХо,

па лтћи §гапа1о. >ЈоуакоУ1с 1877:195

бапаго, ћапаго : §гапа10 бгескоујс 1894:2

бапаго, ђгашпЧ) Воуап 1980:140

§апја1о, ђа1ја1о Воуап 1980:141

1апа1о, 1ађапа1о : §гашио Моуакоугс 1877:242

Рата копбггаксгја гагууа бекипаагш апа§гат §1о је 2а1иеуа1о геаипаапии

бе§теШ аепо1а1а: 'когеп баке, бака 1 ргбН' и уапјапН 12 1-еуба:

N8 апи рапјаХо,

па бгесИ зараХо,

па угћи %гапаХо. Мгја10У1с 1908:2

Вгојпе 8и јесшобгаупе уапјап1е:

N8 апи рапјаХо,

па \тћи %гапаХо. 8Ш.М. 1900:15

Рптагпа гатепа аепогага 'бака' 8а рапј јаула 5е 1 и бНбтт тоаећта

2а§опе1ака:

1г јеопо§а рапја ре1 бЉ1Ј1ка и јесшо упјете 12ђПе, гајеапо бУе габ1е,

ра јеапа аги§и шкас! пе бп§1е. 'ргегГ >Јоуакоујс 1877:178

5.2.3.17. бекипаата рата копбггиксца иобауа 8е и гатеш скпогага 'бипсе;

У1а§1С1' и пек1т уапјап1ата тоае1а га§опе1ке ба котрккбшт аепо1а1от

'пеђо, гуегае 1 тебес' (V. 1 § 1.7.3.):

КоНко је ро1је петјегепо,

па пјети 5и оусе пеђгојепе;

ргеа пјјта је 0§гап бођап,

га пјнпа је 1азак равак. Моуакоуц; 1877:217

1-абак рабак >ЈоуакоУ1с 1877:217

уабак разак Ођгасктс 1895:3

1абап рабап Ођгасктс 1895:3

1або разо МПеибшс 1901:31

1аб раб Ођгасктс 1895:9

аН:

Нбак рабак Уогкарјс 1902:15

гајаб раб УикапоУ1С 1970:19

РобШје ђгојпе уапјап1е ђег оуо§ ргођ1етаНбпо§ скпогага. Кизке уапјапге

оуо§ тоск1а га§опе1ке пе баагге оуакуи ггапбГогтасгји:

пас пастух М1ггогапоуа 1968:20
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МесћШт, и гизкот роз1оЈ1 зНбпа ГоШогпа {огти1а и 2а§опес1 га с!епо1а1

'зНпе 12 поза':

Лисие пси из подполбл вв1глинули. МШоГапоуа 1968:55

Ако је ргуођјта зНка гуегс1апо§ пеђа ђПа рокпуепа гатепата рогје :

оусе : разИг, тојшсе је ргефоз1ауШ аа је ројауа бег\т1о§ <1епо1а1а зекипаагпа

(па Ио 01 ика21УаН гећијупо пе1оЈрбт аепотаН, а ројауа 1екзете раз ођјазпПа

ђ1 зе рагеНто1о8кот уегот ба разИг, као и гизкот рптега, осћшзпо осиуа-

пјет 1га§а ргаб1оуепзке 1екбете гђо§ иуоаепја а1о§1о1бкШ).

ба агиее зхгапе, тоге зе ргефоб&уШ Оа је раз као гатепа пеко§ а^епо-

1а1а315 1 осћЈОУагајиса а1пђи1зка зтгасЈта јрак рптагпа и тос1е1и Ш ргеиге1а

као Гогти1а (ир. прг. газ. лис-бес, лисип бес 'бхгапас, <1ауо' ЕббЈа з.у.

*1узг(ј1>), лис перелис 'из ввфажении при угошении' бКЖЈ б.у. лисип).

МаЈа и 8фзкоћгуа1зкот ГоШотот гшиепјаш скиштгаји уапјате ба 1аз-, као

рп/ођ11ап ргаб1оуепб1а аЈпђи! тоге зе ргефоз1ауШ *1узЂ(јг>) ргета пауесктт

зћ. Изак 1 газкот лисип; скхЈаин аг§итет оуој 1е21 је з1оутјзко /&/ за

за1јтт тпабепјет 'тезес' (ЕббЈа з.у. *1узЂ(ј\>), §с1е је аа1а 1 агЈштетасна

га зетапиб1а гагуој оуов рпаеуа и 'пеђезкј, ђогапзгуеш').

5.2.3.18. Рагашдтапгат зекипаагшћ ратШ копзггакаја 1 аеНгшбшћ ропа-

уИапја (з//о уИо то(оуИо) као гатепе аепоииа 1 гатепе зе§теп1а аепо(аШ

па орбЧебк>уепбкот р1апи јауНа бе и 1п тос1е1а 2а§опе1ака за аешМашпа: 1.

'1аз1а', 2. 'гагаГ, З.'рбе1е; Нкуа; гуопо'316.

1. 1Ј тоаеш га^опеЉе коЈ1 орјзије пибкј 12ј>1е<1 рНсе, <1епо1а1 је зкого

<1об1еапо '1аб1а' (и пе1ат уапјашата 'зугака'317): оуа рНса је ио&бајет геп-

зк1 81тђо1 1 га1о зе и оуој га§опеа роуегије за исапјет, зта1га Оига

1984:152. МоХочпо као гатепа аепоииа га 'риси' тје зШбајпа, иобауа 7ига-

у1јоу 1980:54—55 1 пауосН шг газкШ ро1Угс1а аа зе као 1ећтбк1 1епшш копз1е

пагт риса.

Ог§о јшпја, 02<1о уипа,

паргес! Шо, об1га§ шо1оуПо. бгескоујс 1899:265

ЗПо : уПо Иоуакоујс 1877:112

8По : уПе Коуакоујс 1877:112

бПо : ујбе318 КозНс 1930:136

рПе : уПе №уакоУ1С 1877:112

8Пјак : погуке Коуакоујс 1877:112

315 ГЈр. рогугди 17. 1Је\6&:

Рип (ог оуаса 1 ^агепЊ ја^апјаса,

а ргед пјјта раз тегШас. 'гчегАе 1 тезес' 81.М.М. 1900:1

316 О тој»исој \ег\ гагНбЈић депо1а1а и оуот тоде1и га§опе(ке па ор§1е51оуеп5кот та(епја1и

ир. бадпЈк 1953:47—52.

317 1Ј е&(оп8кој ро(\та1 је 'кокоЛса': Хор(а и $гесЦш, Шо паргес1, 1ора(а ротасИ', Тгизтап

1890:54.

318 ОС1(;1е11по Ј(атрагбка §ге5ка итез(о уЦе, аН §а Воуап 1980:103 ргеигјта и оуот ођНки.
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§По : такаге

ћегкаб1о : уПаб1о

шило : мотовилка

шило : вила

шилвце : вилвце

шило : НОЖНИЦБ1

№>уакоук: 1877:8

Шс 1846:229

б1ојкоуа 1970: 260

бкукоуа 1970:259

МигоГапоуа 1968:44

МкгоГапоуа 1968:44

Као татепа бе§теп1а с!епоШа: 'гер' па б1оуепбкот јегјскот та1епја1и

јауГјаји ве габуаб1е геаНје: ш1е, токш1о 1 такаге, аН бе 'такаге' јаугјаји \

и аЊапбкот, §гбкот, агитипбкот 1 гигбкот (V. прг. Ттаус1 1 Се:а 1981:54,

Кј§а 1968:189, беМа 1965:81, Каб1еу 1980:32, Викшктс 1 Кајкоук: 1980:94).

N8 ђаисапбкот р1апи и окуии оуо§ тоае1а иобауа зе 12ауајапје §гире

уапјапа!а ргета гатепата ргуо§ 1 ага§о§ бе§теп1а аепоШа Чеаа 1 бкнпак

рисе' које рокпуаји ђа1капб1а {Јгешгат Н%апј (§г. 1,уа\\ беиа 1965:81; аг.

Н%аш, №б1еу 1980:32; ђи§. тиган, бкукоуа 1970:260) 1 ђа1капбка геб ра-

тик319 (§г. џпаџл&к\ беиа 1965:81; аг. оитоак, Иаб1еу 1980:32; ђи§. памук,

б1ојкоуа 1970:260). Агеа1 ођићуаШ §гске, агитипбке 1 ђи§агбке уапјапк.

2. 2а§опе1ка ба топуот '§оуога па зггатт јегкјта'320 и бгрбкоћгуагбкјт

уапјатата 1та аепоШ 'гагаГ (бато и рогугш 12: Воуап 1980:104 '1аб1а').

Кизке уапјаШе га^опеисе 1таји гагНс11е аепоШе: '2ага1; §ибке; тНп; т1асепје

бпороуа; теиа; рибка; типја; §гот; уеШ; рсе1е'. Ви^агбкЉ роПгаа га га§о-

пеиси оуе бггикгиге пета32':

5Ио уИо то1о\по

јброа пеђа ргоћоаПо;

у1а§к1 §оуоп1о,

агћапабИ гапобПо. >ЈоуакоУ1С 1877:50

Шо, токт1о Воуап 1980:104

сгпо \таи1о РаУ1сеУ1С 1937:40

шило-мотовило МЈггоГапоуа 1968:94

шито-било МЈггоГапоуа 1968:81

шитовило-битовило МигоГапоуа 1968:44

мотовило-роговило МкгоГапоуа 1968:44

мотовило-шитовило МкгоГапоуа 1968:44

шило-мотрошило МкгоГапоуа 1968:44

шило-копошило МигоГапоуа 1968:112

319 КагНбиа тШјепја о рогек1и оуе геН V. прг. и ЕКНЗЈ 5,у. оитоак, СшгапеЈси ј.у. оит-

кас, 8ка1Ј1С 5.у. ратик, Ви<12152е»5ка 1983 5.у. раткик \ХА.

320 ТЈр. и 5ф5коћгуа151ат оа1ааата које пауосН Ка11б1С 1989:70 прг.:

рск! пјнп 5есН 1*еуеп(а,

па кп1и ти 1.аипка,

1а(1шкл ти %оуоп,

агкапавкг гапоп.

2игау1јоу 1979 даје 1 дги§е 15Шспо51оуеп5ке рогугде 'јгоуога па 5!гатт јеггата'.

321 Ро51оје гитип5ке уапјаше и којипа с1епо!а1 '1а5(а' ј>оуоп ип^игезсе I равагехсе 'тасЈаг51а'

1 'рЦвуГ је*1к (Согоуеј 1898:318). Китип5к1 јегјк гта ек5рге81Упе /атепе с-епоша: рпЛга

ттАга, \т%а ттца ј рма ттдга (Согоуе! 1898:318).
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мотовило-косовило М1Гго1апоуа 1968:24

мотовило-котовило МЈггогапоуа 1968:24

криво мотовило Мјггогапоуа 1968:142

криво, косо мотовило М1гго&поуа 1968:94

косо, косо мотовило Мкго&поуа 1968:81

виловато мотовило . МЈггогапоуа 1968:43

сито горновито МЉоГапоуа 1968:33

>1еке гшке 1 ђе1ога$ке уапјаШе брајаји ођа пауеаепа тос!е1а и једап322,

с!епо1а1 је '1аб1а', осћшбпо, и јеолот габкот рптега 'бугака':

Шитовило-битовило 82а1а\уПа, та1а\уПа,

по немецки говорило, ро тога сћаскНа,

спереди шилвце, сзади вилвце, ра шапиески ћа\^агу1а

испод бело полотенце, брјегасш бгу1а, ггааи \уПу;

сверху синенвко суконце. раа зрааат ра!ато.

2 тегсћи бикпо.

МкгоГапоуа 1968:44 КасНб 1897:471

Цкгајшзка уапјаШа за аепоШот '1аб1а' (шило-вило мотовило, Сига

1984:152) пе бааг2ј тоНу 'пега2ит1јш)§ §ОУога', итез1о 1о§а 1та тоНу 'ос1-

1абка ос! кисе' (бНбпо као габка рогугаа и: МЉогапоуа 1968:92 га аепо1а1

'у11ао па ћипага') 1 Нте зе биикшгпо рпћНгауаји пагеалот тоае1и гадопеНсе.

3. 2а§опе1ка ба тоНуот 'роугатка кисГ па ји2поб1оуепбкот ргоб1оги 1та

пекоИко гагНбшп пабгауака, кагак1епбНсап је прг. бе§тет 'ш је1о ш рПо'.

2атепе с1епога1а би гагНбке, пајбебсе би К> 'бекиа; рбе1е; гуопо', аН то§и

ћ№ 1 'рибка; уаН ос1 кикигига'.

Мо1оуИо ^Ио

ро §оп ћосШо:

т уоае рПо,

ш ггауе раб1о,

оре1 бко аота с1о§1о. >ЈоуакоуЈс 1877:185

§По уНо пкЛоуПо >ЈоуакоУ1С 1877:50

тоиш1о уНо >ЈоуакоУ1с 1877:185

тиит1е уПе Оћгаскмс 1985:7

тиитш уПо ОћгааЧтс 1895:7

иктш уПо бипЈебш 1850:128

бПо, уНо Воуап 1980:233

бПо ћосШо323 Иоуакоук 1877:186

ЗИо ћогПо Уикбап 1893:156

322 КасИс 1897:471 ирогеОије ће1оги$ки уапјами $а 5гр5коћгуа($1ат 7ај>опе(ката 1 такГјисије

с1а $и и ђе1оги$кој „$ројепе сМје па$е 2а§опе(ке". .

323 Ушја 1986:191 сИзкиШјис! еито1о§1ји (а1а5070ошта гес1а 5упцпа11иГогте5 коп$(а(ије <1а

је Пншшт §ИоВас1а1о па$1ао (аи(о1оШ ос! §Ио \ §1ацо1а оаАаИ. Моцисе је с1а је 1 Го1к1огш (егтт

ипсао па ггђог поттасце шпошта.
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§о§г1о ро§гк> Иегсез 1900:180

батоуПа уПа324 КобИс 1930:136

Као Гипксца <1епо1а1а:

Ро §оп зе уПо I уПо >Јоуако\ас 1877:186

Ви§агбке 1 такеаопбке уапјапЛе јтаји уг1о §1гок алјарагоп с!епо1а1а325, с1о-

тиигаји Чиђешса/икуа; рбе1а Ш хуопо':

мотовила вила 81ојкоуа 1970:357

мотовило вило б1ојкоуа 1970:357

мотоило-ило б!ојкоуа 1970:222

шило бодило 81ојкоуа 1970:196

§но ђисШо КаалуојеУ1с 1897:39

шило-боло 51ојкоуа 1970:242

шило било б!ојкоуа 1970:140

шило и бодило 81ојкоуа 1970:178

самовила вила 81ојкоуа 1970:186

аН V.

отзад му вила, отспред му шило бхојкоуа 1970:259

Ви§аг$ке га^опеЉе 1таји 1 аги§е паб!ауке.

Кајкаузка 1 в1оуепабка уапјаШа 1таји аепо1а1 4§1а', уегоуагпо гђо§ або-

сНасгје па оо$И\

Ш ђоолк) „ 1лпв 1914:111

§1УЗ риђасиуз 8абе1 1 Катоуб 1936:38

бНспи бггикгиги гтаји 1 б1оуабке /а§опе1ке за аепо1аНта 'бипсе' 1 'јег':

Шо, Шо, ро уоае сћосШо Бођбтбку 1993:67

Ро ћоге за 1и1а1о, Шо, ЂоДсАо Оођбтбку 1993:65

ШоЗепа §гааа рокагије аа је б1оуепбка го1к1огаа Гогтша Шо тогочИо I

то1о\по у'7о326 кагак1еп8Г1бпа гатепа аепо1а1а га тоае1е (2) 1 (3), аок бе и

324 Оу<1е 1 и осћзоуагајиат ћиеагекип ро(угс1ата вато га аепош ЧИсуа' (га еито1о{>џи V.

ТгићаЈоу 1971:548—462 аН ћег 5гр5коћгуа(5ке ро(лтс1е). 5гр5коћгуа(5ке уапјате 5а топуот Ме-

ћ1јте' ите5(о 'ро\та(ка кисГ ипаји <1епо(а( '(Исуа; гера':

ШпЊ \пгИо

и (гауи 5е $акп1о,

ш( је1о а рИо,

а па (п рге(а аеће1о. МПеившс 1901:6

8Ио косШо, кгог 2ет1ји ћосШо,

ш је1о, ш рПо, реао ии1о. беПт 1900:36

325 3(ојкоуа 1970:72 ће1еп с1а је тоШуИо-УПо иоШсајепа Гогти1а која 5е иро(гећ1јауа и

ћгојшт ћи^агЈкЈт 2а§опе(ката: "В мкои случаи внЂшната врЂЗка между думите се

изостави, а се запазва само смисловата, т. е. вместо омоними се използуват синоними.

По този начин е ВЂЗникнала друга често употреблвана формула 'шило-бодило' или 'шило-

боло"'.

326 ТЈр. и: Кашс 1897:471: „2а па5 пета 5итпје да је пјеб уИо Осоја је 1 опако, како

каге (Уик и Кјесшки, рпт. В.8.), рогпа(а 5ато и оуој 2а§опес1) Ш 15(а пјеС, 3(о је 1 уИо, ра

је Уик рјеуапје (јег оуаке 2а§опе(ке сНеса рјеуаји па робећап паст) игео га сшНиш, Ш је оуо
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тоде1и (1) гасН о аМоттбкот остози 'а1а11а', 1 1о гаЈПјепе: Шо б јеЉе

бсгапе, 1 габуабНћ: уИе, поИсе, тогочпо 8а (1ги§е бггапе. 2атепа с1епо1а1а и

тос!е1и (1) гедоупо ЈгозЦје. бгрбкоћгуатбке згокаубке рогугае пе с1аји обпоуи

га гекопбггиксуи ргаб1оуепбке ГогпиПе ба §1а§о1от *оозН и с1ги§от с1е1и, аН

па ги то§испоб1 икагији пауес1епе кајкаУбке, б1оуепаске, б1оуабке, ћи§агбке 1

еуеп1иа1по гибке уагуаМе.

5.2.3.19. бекипс1ата гедгебјупа екб1еп2уа пеггапбГоптбапе гатепе с!епоса1а

и рати копбггиксуи ба ти1асуот јаууа зе и тос1е1и за с1епоШот 'ћас1апј'

(с1опитгаји уапјапсе ба те1а{огот као гатепот) ир. § 5.2.3.12.:

Вгк руе уоди,

а \га1 пе рге§тје. Иоуакоујс 1877:4

§Јк ћПс 1МоуакоУ1с 1877:4

бЧкопја глкопја Муаимс 1913:47

5.2.3.20. РагасИ^таигат екб^егшје Нра рагпа копбггиксуа ба ти1асуот ка

еНто1о§кој п§ип и тос1е1и 2а§опе1ке 8а с!епо1а1от 'уеп'§е' (ба ујбе рогугск

га буаки уагуапги):

Сг§иг тг%иг

28г%ик1ја1а 1\ бе сгеуа

с!ок1е пе ицопеиЈб". Моуакоуш 1877:18

§г§иг гпгјшг >ЈоуакоуЈс 1877:18

§гбПо, тгбПо Оћгаскмс 1895:3

§егбепо, тегбепо Сго1с б.а.:5

/§гсепо, тгбепо Когс1ипа§ 1896:133

аН:

сгпа сгсПа (бк) Муа1оУ1с 1922:40

ггп ГгпбПо §гт §гтбПо бгескоугс 1894:4

2а с1ги§е уапјаМе оуе 2а§опе1ке V. § 5.2.7.1. УапјаШе ба еНто1обкот

Пјшгош кагак1епбНспе ви га рпггепзко-итобки гопи 1 ои§аг8к1 го1к1опи та-

1епја1.

5.2.3.21. РагасИдтаНгат екб1еп2уе Нра рата копбггиксуа ка о&бпот ро-

пауНапји327 иНбе 1 па рготепи гипксуе екбгепгуе и 2а§опес1: ос1 гатепе с1е-

поШа ка гипксу'1 Непо1а1а. 1Ј оуот копкгеспот бтсаји гатепа с1епо1а1а 120-

з1аје:

Азап Казап ро иНсе 'бУгака' Веће1јкоУ1с 1897:9

КШа, Шва па иНси 'боћап 1 јашШк' ОећеПкоујс 1897:3

бато ореизуап шм§1 шо пјебј то1оуИо, јег ојеса 1 и> сте, <1а тта гаШ оре(ији Ш аје1и пјеб,

Ш $ато ргуи, Ш си-иеи ро1оути пјеб1".

327 ОћЈспо ропауЏапје зе пе зте ^ићМ \г уИа и окујга рагаш§тапгта еклегшја, аН како

пе ргешЛауЦа розећап еПто1о5кЈ ргоћкт, и оуот гасЈи зе зато игегедпо пауосН.
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5.2.3.22. Рагаа копз1гаксца за ти!асц'от као гипксца аепогага:

Кгауа оНз1а па рази,

сео аап 1аги1ага, оапЈага,

а коа* кисе §1ас1па ао&а. 'хуопо' Воуап 1980:245

Рате копз1гаксце за §1а§оНта тасе зи иоћјбајепа ројауа и з1оуепзкот

Го1к1оги, ир. гако газко кутит, мутит и: Уто§гас1оу 1968:113—114.

5.2.3.23. Рата копз1гаксца за ти1асц'от тохе ћш 1 и отатепгаШој гипк-

сцЧ. 2а§опе1ке за оуакуот з1гик1игот гаћ1еуа1е ћј розећпи апаНги, јег зе

уегоуаШо гасН о зкгасетт ЈекзКтта.

%г'с, ш#г'с,

рипа зака §шиНс. 'такоугса' МоуакоУ1с 1877:125

Мос1е1 га§опе!ке 1та ск>зга рог\тс1а, пајсезсе за орзсепот 1екз1кот 1 с1е-

по1аШт 'зтокуа', аН зе, пеоћауе/па га тос1е1, рата копз1гиксц'а гагИкије и

зато јес1пој уагцапН:

§1§1са, тј§1са К.5АМЈ з.у. тфса

бНспа је га§опе1ка га аепога! 'каза':

зт§1е, тт§1е : питре Шс 1846:230

1апс1ага тапс1ага : сјсуага МоуакоУ1С 1877:86

2а рагпи копзииксци зт&е тт&е и. 12Уога: Шс 1846, казшје ргеигеш

и: Моуакоујс 1877:86, тоге зе ргеШобгауШ аа је Згатрагбка §гезка, 1аНтстт

сЈгапјет, итебШ *зт%1с тт%јс Ш *зт%1с ттцк.

5.2.3.24. бНспо ргеШоапот, и тос1еш за с!епогаШт 'кириз; кокобка; 1ик'

ј з1., птоуапа арогкцзка зтгаета/рата копз1гаксца тоге с1а ћис!е и ота-

тепгаШој гипксцр28, аН 1 гатепа с!епо(ага (га рагат'§таиспоз1 ћгоја и оуот

тос1е1и ир. § 3.3.7.1.):

ОзиШп, Дозшт,

па пјети зШ когизт'. 2оуко 1930:153

озшт, сШбизт 2оуко 1930:153

обЧшп аобшип Огћш б.а.:5

озт сШзт Оћгасклмс 1895:8

обиц' аобиц' Оћгасктс 1895:8

зи&т ћибш Уикоу1с 1890:75

озшепо, сШзшепо БећеЦкоук 1897:2

аИ:

ос! зшт ао зибт Во§аап-ВцеНс 1924:187

оа" зизта ао тибта МНеизшс 1901:88

оа зизта с1о зизта Моуакоук 1877:122

и Лзт с1о бизт Воуап 1980:73

бизт с!о зибта Когаипаз 1896:146

328 О оуој га§опес1 V. ј: ЗЈкЈтЈс 1991:99.
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о(1 бшпша Ло 8шшпа УикоУ1с 1890:59

озизепа скбибта Мјгкоује 1887:108

и пабеда бибИа Оћгаскшс 1895:12

и пазе§а десшбше Т\[оуакоу1с 1877:122

Ба екб^егшја роб1аје ођаусгпа и оуош тос!е1и га§опе1ке бУеск>С1 б1ес!еса,

ос1§1ес1по пеосћЈОУагајиса га шос1е1, рагпа копб1гиксца и шпксцЧ гатепе с!е-

по1а1а:

Зисиг оисиг и с1еуе1 когића. 'кикигаг'329 Иоуакоујс 1877:107

Ројешпе екбкшгце Нра рагаа копбггаксца шби оћауегпо 2аУ1бпе ос1 коп-

1екб1а 1 ргепове бе као гоппше. 1Ј б1ес!есет рптеги 1б1а рата копбггиксца

ропауца бе и аги§от тос!е1и 2а§опе1кс:

А1акпет, 111 Нбпет,

зисиг оисиг гаргесе. 'ћ1ећ' Вопбауцеујс 1892:126

Макесктбке уагцапГе:

осушен, досушен бшјкоуа 1970:200

ожуве, дожувс бшјкоуа 1970:200

ожнвелко, жнвелко РепибИб1а 1969:191

жилеже, милеже бшјкоуа 1970:200

жележе, мележе РепибНбкЈ 1969:170

шиледже, беледже бгојкоуа 1970:200

ожежен дожежен Тосак 1900ђ:94

ошушун, дошушун Копеу 1 бшПоу 1895:244

ожушен, кожушен Кжиуојеуш 1900:93

ожушин, тожушин Оађјоу 1906—7:146

1Ј габкој рогугсћ' хашо:

Сидит ожуха в семи кожухах Мћготапоуа 1968:85

5.2.3.25. Рагае копбггаксце ба шшасцот роугетепо бе јау1јаји као погш-

пасце и шишт то1кк>ппт текбшуитт, а екбШпгог шје ођауегпо ргуа 1екбета.

Кас1а зе остобе па 21Уо1тје рејогаПупа по1а шје ођауегпа. Оуакау робШрак

тасе је кагакшпбНсап га еугорбке га§опе1ке и којтга би с1е1оУ1 котр1екбпо§

депоШа гагћске ггуоппје (ир. §1кшис 1991), а бхгакШга 1екб1а ос1§оуага га-

§опесЈ о 'бУЈпјј ј /гги' (ир. § 5.2.4.9.), 1ако бгобкоћп-агбке уапјаше себш тгаји

оуај сЈепога::

8ип рип рШет 1(1е,

псл 1ас1 па габпси,

бгјот си П гаутиП

§1ауи си п' оалапиП. 'Иг 1 ргабе' Оћгаскмс 1895:14

бфбкоћгуа1бке уапјаШе о\'е га§опе1ке гагНкији бе ос! дгишћ еугорбкШ \

иуодепјет топуа 'ргеШје':

329 Моујје геаНје 'кикигиг', 'рарпка' 1 'кгоиппг' се*(о 5е атош&и $1апт шо&Ита гацопе-

1ака.
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Ши ћт 11 коШот <1га1а >ГоуакоУ1с 1877:92

&1от си ЧЈ Зци баогцеН Оћгаскмс 1895:14

Зци си Н аегап Иоуакоујс 1877:202

бци си (1 иапјеи РаУ1сеУ1с 1937:39

бци ћт Н оаг1а Уикоујс 1890:86

коги си Н оагаН ВизеНс 1914:3

§1ауи си ти апјеи ?>ЈоуакоУ1с 1877:127

барги си Н" апјеп' 1,ор1б1с 1896:567

аа Н бци зцибит Мца1оУ1с 1913:47

бПот си Н коги вЏибиЧ' >ЈоуакоУ1С 1877:202

§1ауи си оа Н зцибит Веће1јкоУ1с 1897:8

оаугписи Х\ Ши уум ОћгааоУ1с 1895:14

Могепа рагасћ^та тоНуа 'ргетје' икагије па зекипаате рате копз1гик-

сце: Ша : козгја (ир. К.бА№Ј з.у. коз\ја „ћег ос1ге(1епо§ гпабепја"), остобпо:

Ша ууа, које зе и оги§от бедтепги 1екб1а гагуцаји роа игкајет ргуо§ зе§-

тепга, §ае зи табе зггикгито обекјуапе. бата ргетја, па озпоуи 121огепе

§гаае, то§1а је аа §1аз1: *Шот Ши ЛгеИ, \ Нте рогрипо озуе11јауа табе

пејазпи козоубки 2а§опе1ки (12: ВећеЏкоуЈс 1897:10) ба аепо1а1от 'к1јип

огуо': 8ИН6 па %гапјки Шјтг Шг Ши Ага1. Оуае је рагетета ШНс 12§ићПа

обекгуапе оаИке рагпе копбггаксце. 1б1и агћЈУбки роглгаи Воуап 1980:31 бка:

ЗШсгс па %гапки, Шјат зШ Ши а"а(.

Рагпе копзггиксце 1 и аебцој резпи:

Касгса Шсгса

па роћси бкобНа 1-ап§ 1913:370

ТЈ ћгојатск

Шка ра1ка 1§га1а

ће1а §ибка зујга1а Уецјс 1901а:5

Ако бе оапобе па Ниае, рејогаНупа по1а је оћауегпа. Тако и баЦмш ре-

зтата:

Ја б' пабии зејтоејт. Е1о тет ооћаг !ајт К1апс 1912:181

б1ап аеаа $/#м тг§и,

о ауе ћаће уоШ ћп^и Тгећјебапт 1960:77

1Ј §а1Ј1УОЈ рпс1:

Р1ба1 је Зеге%-оеге% зуети зти Мизга&пи КоЛс 1908:93

1Ј израуапск

Зага Мгга330 1зага1а <1е1е,

тети1а §а и загепи 1огћи Реичтс 1948:412

бНбпо и аебцој ребтки:

Загко Магко, реб МПси1а,

гај^т уића, оат гЈ кгића Ј-ап§ 1913:241

330 ТЈр. 1 (игоабепје 12 КЈА2ТЈ ј.у. Иага-%ага: *па<Итак 2а пеб18(и гепи когЈдауа Иса'.
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Оуо робећпо ра<1а и об1 и ги§аНсата §де бе иг 1бН екбгепгог бтепјији

гагпе \тб1е рапић копбггиксгја 1 ароггсгјбкЉ $1п(а§гт:

а%ап1пе, т1%атпе,

је Г и гепа т1а<1а? КбАЖЈ б.у. тг%атп

а%апка — ог%апка\ бИшшс, В. ибт. рогугаа

а%атпе — оапе

осегај пн \гапе. бјкјпис, В. шт. ро1Угс1а

а%атпе, датпе

кој Н реге ћаЦте?

а%апка, Вапка ВибеНс 1920:29

(...) Напка, оапка,

гпри1 сјдапка! КЈсте ребте 1926:67

а%атпе §атпе,

ко 1ј реге ћа1јте?

а%апка %апка Мтс1га§0У1С 1914:345

а%атпе, Апте

кој Н реге ћа1јше?

а%апка Апка ВибеНс 1920:29

а%атпе — ^агатпе,

ко Н реге 'а1јте? К1апс 1912:185

Ки§аНсе то§и <1а заскге 1 птоуапе арогкгјбке бт1а§те ба бетапНбкот

ек8(еп21Јот:

— кгаШЈ1Уас:

Ајпик, кгааЧчик! КбАМЈ б.у. кгаШуик

— о&бапо <1е1е:

Згзактја, опјакгпја,

о§ §ага, кота1ага! КбА>ЛЈ б.у. Шјакгпја

ЗШак, кпјак, (а(ш кгјак. КбАЖЈ б.у. Шјак

Згпгак Мсак,

па (1уе јајса — куак. Тапоук; 1927:122

— бокас:

8окас, оокас, ир'о и 1опас. КбАЖЈ б.у. докас

Зокас оокас гераН,

бјШга себ пат кгера11 КбАЖЈ б.у. оокас

РојесНпе гш>аНсе 1апбапо шги гахНске екб1еп/гје, 1ако га Јеугејта ба еГек-

1от тоје21бпобН:

Сгоз-кокоз 2оуко 1906:295—296

СтЦ, б1Уи(,

бак1ег, ћак1ег,

НапДе1е, дапАе1е. КбАМЈ б.у. дакгег

1Ј ги^аНсата би беб1е арогкубке 8т1а§те које бе птији ба пек1т аги§1т

бе§теп1от 1екб1а:
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— (иЗшађа:

Тиггоаоа геза

га котасћс теза331.

КетеНс, 8., К1а<1апј, §гаа*а га К5АМЈ б.у. гигхоаоа

ТиИоаоа јеса

и1оуПа геса бјкитс, В., изт. рогугаа

1Јр. зНћоуе \г с1ебуе 1§ге:

Сеса оеса, и1м Јапко геса К8АЈ>ЛЈ з.у. %о%о1ја

ТЈспа јтепа зи розећап ргеате! ги§аНса и У1аи птоуатћ аро21сузк1ћ зт-

1авт1 бц1 зе еГека! газтуа па рпшпри зетапНбке екз1егшје, оћ1спо ге§гез1У-

по§ Нра332, аИ тзи 1зк1јисепа ш с1ги§асу'а гезепја. Тако прг.:

— Ре1аг

Ре1аг, Ре(аг кокозаг,

§от коке па рагаг (израуапка) Реихмс 1948:412

Зе1аг, Ре1аг, коковаг,

1ега §изке па рагаг ВизеНс 1920:39

— МПоуап

МПогапе оапе,

8Уе 11 коге угапе (израуапка) Реичтс 1948:412

II таНт шШогшт Гогтата, га гагНки оа* аги|пћ ш1к1огтћ гапгоуа, оап

и а(гши1$к1т зт1а§тата сшђпа 1 рејогаНупи по1и, ир. 1 пауедет рптег 12

гидаНсе: а§атпе — оапе.

— №ко1а

Ој Шко1а, Шко1а,

уеИ киски га ко1а (израуапка) Реи-оујс 1948:412

ШкоИса реса,

и1оуЈо геса (израуапка) Рећчтс 1948:412

— Јегетуа

ЈегетЦа га1е,

12|шћш §ајае Рау1оУ1с 1921:192

— МПап

МИап, МИап 8о1оуап

јип табке ро 1ауап МПозау1јеУ1с 1985:54

5.2.3.26. Ке^гезгупа тоНуасуа птоуашћ арогкузкШ бт1а§гт

Кевгеб1Упа тоНуасуа зе и пекјт рптепта 1ако иосауа, 1ако и гидаНсата:

'1Ј ропеИт зеНта 1та пагослНћ ћгојатса којпиа зе бођапс1С1 теа*изођпо

§гае': Васта и Тетшси:

»1 ХЈр. ј; ЗИапис 1993.

332 Вгојпе 5ф5коћгуа«5ке рптеге допо51 М10(Јга§0У1с 1914. СЈебНкохубк! 1967:150—156 даје

аћеседш рор15 роЦбкш Истћ јтепа 1 оЈуспагајист Је&јјћ гицаНса.
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ВасШсг стбгсН

СтЧе баб Уе1ј1с 190Љ:5

1Ј ргеЉоалот рага^гаш пауеаепа је рагаш§та га§аПсе Сј§атта, 1ако зе

уапјаШа ба арогкгјбкот 51п1а§тот а%атпе т1%атпе оћјабпјауа орзсепот

тоНуасуот ргета §1а§о1и т1§аи, којј б1есН с!а1је и 1екб№ га§аПсе (ир. Ка-

гаагјс 1974:35—36).

Ке8ге$1Упо $е тојш пкнтбаН пе бато с1уоб1ат рбеисЈоопиш уес 1 51тр1ех

рагетете. Тако је јеапо51аупа ге^гебгупа тоНуасца и:

1Ј пабе^а саЉпје саАап рирак с1о гетНе. 'шт' Сгђгс 8.а.:5

1Ј пабева &аЉпје,

саШрирак с!о гетНе. 'уеп^е па ко11и' Ођгас1оУ1С 1895:12

Јеапа оа" кагактепбНка оуако§ паста тоНуЈбапја је пебШђПпобс:

1Ј пабе^а %агопје

рирак 5е брибНо с!о гет1је. КогсшпаЗ 1896:146

бНбпо:

\Ј пабе^а ШгиЈапа

ШгМНса ђег јегјка. 'погке, такаге' Реггоујс 1896:252

\Ј пабе§а АигиАапа

пиг \Шсе ђег је21ка. '\а1е 1 погке' МЈсеуш 1952:353

Кедгебјупи тоНуасци робшји аопекк 1 б1еаесе уапјате 1ек51а 2а§опе1ке

151е 51гикШге аН 8а тоНуот одесе:

1Ј пабе§а сиШтапа,

2е1еп сигак \ с!о1ата. 'кевсеп' МНештс 1901:131

1Ј пабе^а АоЊтапа сгуеп №г 1 Ао1ата, 'рарпка' КбАМТЈ з.у. ДоЊтап

МоНуасца тје ск)б1ес1па:

1Ј пабе§а (оготапа

сгуеп Шг 1 <1о1ата. 'рарпка' Иоуакоуш 1877:161

1Ј ага§1т уапјапсата гатепе аепо1а(а 5и: когкотап, Ш1и1ап, Мотап^.

Ројауа гшчНгата 6о1ата, сигак, и пеИт уапјап1ата 12 оуојј тга (као ае1оуа

скпогага) 1 уега 5а поуогп геаНјот 'рарпка' ика/ије па ргеигјтапје 51аго§

1уогђепо§ робШрка.

5.2.3.27. КЈтоуапа арогкцбка бгша^та јау1ја бе 1 и тос1е1и га^опеске,

и§1аупот ба котр1екбтт аепо1а1от 'ко1еука ба ае1е1от'. 2атепа ага§08 ае-

по(а1а, 'ае1е', рганмШо бе баб1оја1а оа аипђиса 1 јтетсе, кој! 5е и пеИт

уапјаШата брајаји и сеНпи (ир. уШ коз: уШкоа). ЕНто1об"к1 робта1гапо, екб-

1епгог ђј ђт јгпћ/т, а рга С1ап бт(а§те зкппја/зкппјгса^ . Ође оуе 1екбете,

рогек1от б1аге готапбке рогајтНешсе и бгрбкоћгуа1бкот јегИси335, и гадопеш

333 УИе о гатепата депо(а(а и оуош тоде1и гаеопе(ке и: бПипис 1994:320—321.

334 МоЈе 5е ротЈЛјаи 1 па бетатјбки ек5(еп7уи Икгтјгса ЧапЈик'-* уШсаЛ>тШса 'ут5к1

рсчЈгит'.

335 ТЈр. ЕКН5Ј 5.уу. зкгтја \ /1п. Е(по8гаГ$к1 јхуоп догуоЏауаји товиспо5( ро5(ојапја геаИје

и рга51оуеп5ко (Јођа, (ако Сауа221 1978:14. 1,ек5ета је /а«ир1јепа > и 51о\-еп5кот Го1к1оги: „Од-

новременно, олнако, слово кок1а может виступатБ в качестве варианта обозначенил
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5и рге1гре!е гпатјје (гапбГогтасуе. А(пђи( је с1а1јс ге§геб1УПО то(тбао с1ги§ј

с1ео бт(а§те која гатепјије рт с1спо(а(, аИ 1 (а уега и пскип уапјаШата

12081аје:

Ттјшса \'тЈ1С1са

и пјој роје уШкоз.

ипјкка унпбка

(ткке, уииске

(апјкка, уигјкка

(апјкка, утјкка

(апјкка, лнЗпј&ка

кппјкка ђгпјкка

бкпПЈкка ђтјјбка

бкгтрса утјка

бТсппјка, ушјка

бкпијка, утјка

и бкппјки утјки337

зкппја утја

бкпијка ђтјка

уинса кппјка

Нра раНра

: (тискокоз)

: У1кококо1 (бк)

: уКокоб

: VIII коб

: У11окоб

: (г1а(т (к)

: ђт коко!

:. ујпјкокоб

: уткокоб336

: уШкоб

: ујпикоб

: кока Гта

: (угапј §о1иђак)

: ујпкокоб

ггоуакоук 1877:40

Иоуакоук 1877:40

2оуко 1930:151

Воузп 1980:127

Апскејк 1971:55

Воуап 1980:128

1Моуакоук 1877:40

г>Гоуакоук 1877:40

Моуакоук 1877:40

8(ојапоук 1879:191

РсСптс 1896:252

Иоуакоук 1877:40

Ођгасклчс 1895:14

Уикоујс 1890:77

ОккђсШја 1922:16

Уикоук 1890:48: (р(ка кгаГјбе)

Мос1с1 2аЈ>опе(ке је рпзШап и ђа1капбкот ГоМога 1 о(уага ргоћкт ргуо-

ђкпо§ с1епо(а(а, јег бе па бфбкоћг\'а(бкој §гасИ јау1јаји \: 'куобка па јајипа;

ка1апас па бапс!ики; кеб(еп'. Китипбке 1 §гскс гадопсЧке б1кпе б(гакгиге ннаји

скпо1а( 'сшба' (оуај скпо(а1 тје иоћкајеп и зфбкоћгуа(бкот Го1к1ога, (ако §а

прг. пета и гђггск Иоуакоук 1877). Оепо(а( 'скба' ођкпо је гатепјеп пекип

огтготтот (гат. рогитоЦа, Ии1иоЦа 'ео1иђка'; %ата сисшага 'сиђазиг

кокобка'), а 1е1о > 'запсшк' (гат. 1ас1Ца 'запстк'). АШапбка гадопе^ка 1б(е

8(гак1иге, као 1 бфбкоћгуа^бке уагцаи1е, ипа с1спо1а( 'с1с(е и кокусГ. ЕНто-

1о§ка апаНга ројешпабтћ ккбета га бас1а пе Љје тсћкасуе о рогек1и сс1о§

(екб(а, јег би лрг, бУе гатспе скпо(а(а га '(с1о' а1оц1о(бке га с1а(1 јег1к.

„сундучка". Зтот мотнв отражаетсл такими „предметнБши" названиими божми коров-

ки, как рус. коробка, коробочка, спвц. вктшка-таппка, с.-х. вобра-бклтса, т.е. „дева

Марии-сундучок" и т.п. Он репрезентирует тему свадебного, а также иснолмуклцегосн

в девичБих гаданилх чана/сундука (в текстах свадсбнои ориенташш северное

„сундук" соотвстствуст мжному „чан", ср. в белорусскои торћевскои песне: „ — 10р'и,

смрм бор гармцБ! / — А што у тбш бару сташБ? / — СташБ новаи скрБши. / — А што

у тои скрБнм лижнцб? / — Сукт 1 суборн — дзивонкп! уборБг". С дсвичбим „сундуком"

свизан мотив одеждБ! в названилх и мифологии божБен коровки, изредка

фпксирукишшсх у славлн (чеш. Когипко, уегипко, сегуепсј каћа(ек 5Нкеј, ћПеј ооНкеј"), а

также мотив клгоча, которБИ! важен дом рада ее западноевропепских номинацни." (Тег-

поубка 1993:49).

336 $а (Зепо1а[от 'ке5(еп'.

337 Рпгаег је 12 Сте Соге, ра 5е тоге рге^роЛауји <1а је поттаиу зкппјгса ^хпјхса. ХЈр.

уапјапш \г 8(оса:

V §кгтрс1, \НпјШ,

ројј таИ ујикс«. Ре1гоу1с 1896:25
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Ат о 1МЦа си о рогитоЦа Оогоуеј 1898:360

Ат о 1МЦа §1-п пипгги о Ни1иШа Согоуе1 1898:361

Ат о ^шпа систат,

о Јт ш сатага тсша1б. Оогоуе1 1898:361

Агитипбка 1 поуо^гбка рогугоа, рогеа- бггикгитпе, ииаји 1 1екб1ски еНто-

1о§ки уеги, ђа1капбк1 коШекб! а.орипјије аЉапбка 2а§опе1ка:

Ат пб запАиклса си тзН тШ пипгги №б1еу 1980:46

('1тат јеало бапсшбе ба пеб1т-пеб1т ипигга')

"Ехсо г\а очутоокта

кг' ехег ц&та кап-кап. беиа 1965:37

('1тат јесто бапсшбе 8 пебнп-пебјт шшгга.')

N1 киН &у18ЈуИ,

ппшз Н ђуЉуН. Ттаус1 1 Се1а 1981:88

('КиНја а*и1-с1и1, и бгешш ђиЉи1.')

5.2.3.28. бисЈеси ро габроЉгтт рптепта, ге§гез1Упа тоНуасуа кагак1еп-

бНбпа је га га^опеНсе ба котр1екбтт скпоииот. 1Ј б1ес1есет тос1е1и с1епо1а1

је 'иуоНпја 1 б1бе'. Арогкубка бт1а§та и ргуој §гирј рптега 12§1ес1а пето-

иу1бапа, гатепа ргуо§ аепо1ага је отбпо ујеуепса Т 120б1аје (V. § 5.2.2.1.).

Уосш по81 ујеуепса,

и угШси, кагаШси,

с!о1је угага окгепи1а,

уос1а јој бе пе ргобЉа. КагасШс 1897:337

тјезга 1ага§б1С1 >ЈоуакоУ1с 1877:19

тјеббјс ШгаЗбгс Казгигепо 8.а.:9

тјеббјс 1а1обб1С Ођгаскмс 1895:2

тјебшс 1а1ајбЈс Ођгасктс 1895:2

угбшс, кагазшс338 КагасШс 1897:337

јеНс коз1еНс : и1ага Моуакоу1с 1877:ХУШ

МесшНт, с1уе уапјаШе ба тјеШс 1а1оШс \ тјеШс 1а1ајсгс рокагији ге-

дгебјупи екб1еп2пи, јег је и пазиауки:

1а1о5 тет, 1а1оз 1еђ1, 1а1оз пе тог ро§осиН.

остобпо:

Шај тет, 1а1ај 1еђј, 1а1ај пата ођата.

Оуај с1ги§1 зе§теп1 2а§опе1ке ропауЏа робгирак кагак1епзНбап га апа^гат-

ш Нр гадопегке:

Л%а ја, Н%а Н, Н %а пе тоз ро§осиН. 'Н§апј' Т^ЈоуакоуЈс 1877:221

Огида §гира уагуашпа 181о§ тос1е1а рокагије ргозгезгупи екз1епгуи гатепе

ргуо§ Непо1а1а339 (роа. кој1т бе роогагитеуа пека сЉтаса 21УоНпја) и пто-

уапи арогјсубки бтиа§ти:

338 ТЈр.: кага&еНса '\т5(а уесе бабе' и Сгпој Ооп, К8АМЈ 5.у.

339 ТЈ ргеЉо(1пој цгирј је пајСеЈсе ујегепса, ап 1 и%гаса, иШа, осЗпозпо оуај Јео 1205(аје.
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Саипса уосш позј,

и тјеШси саигсгси,

зггто {р-1от пезуегапо. КагасШс 1897:378

тјеббЈс, баигбш : саипса КагасШс 1897:378

тезбјс згуагбш : з(ауапса МНеизшс з.а.:87

тјезбк' зауегбн; : зауепса Јоуапоујс 1898:100

тјезсјс (т(тс : (тгтка Уикоук 1890:79

тјезсЈс, (еђезас : (еђеки§а340 1уапсеујс 1900:156

згеђгш ЉпсЈс : згеђгшса РаУ1сеУ1С 1937:41

тлшс 8(ауагб1с : зтапапса (зк) Уикоујс 1890:74

Тебко зе тоге ргетрозтаут аа је, тогскч, ргосез ђш ођгаи(: с1а је гатепа

ргуо^ с1епо(а(а кгеЈгапа па озпоуи (гапзтопшзапој; ски^од <1е1а гатепе с1ги§о§

с!епо(а(а (озш и рогшјој уапјап(1 за (игагтот Љггсгс).

Розтоје 1 уапјапте и којнпа је екзтетшја ођгагоуа1а е(игш1обки (5§иги:

Кази1ј1са каза

и уес1пс1 уосш поз1 бгескоујс 1894:10

КазаНса каза иг ђгс!о тг ђгс!о,

и кааасгта уосги поз! Мгјатоујс 1913:21

5.2.3.29. Ке°Јез1Упа тоНуасца јауЏа зе 1 и тос1е1и за ођјбшт с!епо(а(от

'огаћ' (аИ 1 'кагап 1 гакцзка 1и1а; 1езтк'). МедиНт, с1епо(а( зе тоге зе§теп-

Нгаћ, ра је екз^епгог а(пђи( иг зе§теп( Чјизка': когшсгс:

КаЉрса, %г%и1ј1са,

и %г%и!јауот когизбши

и стђокот ротобкт. Моуакоуш 1877:155

Кадојка, {ЈГЈшПјса : §г§и1јауот Моуакоујс 1877:155

Касктјка сћчктјка : агуепот Моуакоук 1877:155

2и(опјка, Касшпјка : гиште бгеско\к 1894:11

оуг'опја Кас1опја Моуакоук 1877:155

КасшпјсЈ, Огђопјс1 ВизеНс 1914:5

Ма1опјка, гасшпјка Муашук 1913:25

гигиНка, риршјка бгескоук 1894:11

Пепо(а( 18(1: 'огаћ' (ир. 1 уапјагне ђег рагпе копзтгикспе, аН за еНто-

1о§кот (1§игот):

бесН дг^иг па §г§игауој §гаш,

о§гпио зе %г%игауот §ипјот. б(.М.М 1900:15

340 Оуа уапјаша ипа скпоШ 1 зЈгикГиги као то<к1 2а(>опе1ке о Чоуи', ир. §§ 2.3. 1 5.2.4.1.:

ха пјот 1еи 1еоека1о

да ипуа11 (екекиЗи,

аГ пе<Ја шда ш %\е&т

а като Н ићуатМ.
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Си% бесН па §и§оуој §гат,

Ви^оуот 8е §ипјот оегпио341. Вибеис 1914:4

I и ћи^агбкој рогугсН с1епо1ас је 'огаћ':

Седи Гугу на гугува вешица

и са гугум потгрсБува с гугува дрипчица. СлсоУбк1 1892:214

Уагуапге оуо§ тос1е1а га§опе1ке које заЉге §1а§о1е ($е<Л, о%гпио зе) то§и

8е бггикгигпо рогесНН ба тос1е1от орјбатт и § 1.6.1. 5уос1епје па ргосоНр оуа

сћ/а тос!е1а икагије па бекипсЈапгобс пауескпе птоуапе арогкпјбке 8Јп1а§те.

5.2.3.30. РагасН{»таНстоб1 екбсегшје бебсо гпа& 1 пјепо 120бЦјапје и пекЈт

уапјапсата: 1ако и тос!е1и ба скпо&Нта 'дНбга; §гаћ; бхо§ бепа' §с1е рате

копбсгиксце игеп%1 оеп%г \ е/епаЧја оеп&ја бтепјије екбгепгуа ое§ ое%г (ба

птот ргета 1е§г), остобпо бтга§та сгуеп оеге (ба птот ргета 1еге).

бтћгопо, као с!а је и р11апји ге§ге51Упа тоНуасгја §1а§о1от:

ХЈгеп%х оепџ

и гет1Ј1 1еИ,

кјба §а ћуе,

кј§и ое%етзе. Моуакоујс 1877:30

игеп§1 ћеп§1 Иоуакоујс 1877:30

е&псНја ћепсНја342 2оуко 1930:156

ће§ ће§1 Оћгас1оУ1с 1895:2

сгуеп ћеге Уикоујс 1890:24

Рагетета игеп§1 оеп%1 еНто1о§к1 је гаптијгуа јег пета осекјуат бипкб

-ја (об1а1а је перготепјепа и осЈпоби па ћдгбк1 еНтоп игеп^ђ. буе уапјаШе

оуо§ тос!е1а га§опе1ке баскге тгагте (игеп%1, е/епаЧја, ое§, 1>е%ет$аИ), ра

бе 1 ха рогек1о раггпћ копбггаксуа 12 оуој* тос1е1а тоге ргегробгаут гигбко

рогек1о3 .

5.2.3.31. Ке§гебјупа тоНуасуа птоуатћ арогкпјбкШ бтсадпи иосауа зе 1

и с!ги§1т Го1к1опит секбгоујта. Тако и скбуЧт гагћгајаНсата:

Ој, Јоуапе, ^иЉуапе,

%иДиј геће, ^ипиј тепе344 №коНс 1910:284

341 АШегааји §и рокагије 1 1ек8ета ципја.

342 ХЈр. ј таке(1оички 2а{>опе1ки ха ЈепоШ 'ре1ао':

Ефенди, фенди буклја,

тегни, под стреја легни. 1копотоу 1889:147

343 Рагпе коп5(гиксџе гигзков рогек1а деПтЈе Реп-оујс 1993.

344 Вгојпе уапјаШе оуе гагћгајаНсе пе рокагији геј»ге51\ии тоиуасуи, (ако прг.:

Ој Јоуапе ког<1и1апе МНеизтс 1901а:17

Ој Јоуапе когАочапе М1оагај»оуи: 1914:232

О, Јоуапе каре/апе М!оага{!.оу1С 1914:232

Ој Јоуапе Доогочапе Иттс 1900а:20

Ој Јоуапе пиЛохапе МПеибтс 1902:64

Ој Јоуапе Јо1$оуапе Керогпаи 5.а.:2
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Ој Јоуапе СоИо\апе\

СоШ тепе, §о!Љ 1еђе Шгтс 1900а:29

Еј, Јошпе ОоШотапе,

М с1о тепе, Ао\ Ао 1еђе КЈса 1 905/2 1345

Ој Јоуапе %о1о\апе,

§о(оу тет, %о1о\ 1еђ1 Мгја10У1с 1907:225

Ој Јохапе, %о1оуапе,

%оП>1 рПе га уесега Шгтс 1900а:21

Ој, Јоуапе, корИаге,

8У1 би копјј корИап Тгеђјебатп 1960:81

Оуакау (уогђет робгирак је ЉШогпа Гогтша, ир. прг. ггадтеп! Нгзке ре-

зте:

О јаМапе кНко^апе]

Ве 31 81пос Шко^ао! Коутбк1 III 1994:486

1Ј гагђгајаНск

Трг, 1рг, 1апси1ја ко\апси1ја.

Коуап 1еН, 1е ро1еН ВибеНс 1920:34

Си1а, си1а геуепА5.и1а,

геое1 1ек1а ј рге1ек1а ЈеапобкЈ 1900:208

1Ј роб1ес1пјој пауеаепој уапјапН, обип геегеб1Упе тоНуасгје, рагпа копз1гик-

сца је паб1а1а гпрокопзНбкот гуогђот, ра је гц екб^епгуа ауобггака. Тако је

1 и аги|Нт уапјаШата 1б1е ребте и којјта бе еНто1о§ка уега ба еуепгиа1тт

екз1еп20гот б1пћгопо јшђј:

Трг, грг, сиЦа, коуасиЦа

Шо уе1а па бмс1 ВибеНс 1920:33

Трг, грг, сиЦа, роогсиЦа

Шопг Ша, Шот 1ек1а ВибеНс 1902:19

РаНсапје, ргеНсапје,

раН ђађа 1е1еНпи

1иктје, ђагактје,

1ике геки аа и1еки

па 1икош §1аУ1б1си МгјаКмс 1911:164

Такау б1ибај ауобггаке екб1епггје робгојј 1 и га°,аНсР46:

Ви%аппе ппе,

гагПе 1е зушје,

и газгоуе гПе МПа1оУ1С 1922а:104

Ој Јоуапе оигеЈоуапе Ргегасктс 1895:92

Ој Јоуапе гШотапе Вибепс 1920:34

345 1*уог је Н$( Кхса, №б.

346 1Јр. ро!Ј5ке ги^аНсе ИетсЈта, Сле$11ко\У51а 1967:155.
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5.2.3.32. ВеИтЈбпе рате копбггикаје и 2а§опе1ката пабЦји пајбебсе 5а

аШгоротпнта, а и го1к1оги иорбхе о<1 ђкнагошта, ра зе оуакуа гуогђа рок1ара

ба ШрокопбНбкот гуогђот атгоротта347. 1Ј га§опе1ката бе аеНгтбпа рагпа

копбггиксгја тоге бабгојаН оа герНке (шкијаћи 5е§теп1 екбгепгога) 1 тоае1а.

Тако га аепоШ 'гоба'348 (§ае је герНка 1 сгоаашо ггапбгопшбапа 1прокоп-

бНбпот глгогћот):

МтАа тт&оИпа

Ијибе 12јшђПа;

пабао т тебес,

о1е1о ти бипсе. ]ЧоуакоУ1С 1877:194

Мапск тапаоНпа Реггоујс 1948:449

Маа^а МаскЈагјта (бк)349 БигНс 1984:101

1Ј гибк1т уапјатата га 1бН аепога:350:

Зарн-зарлница по городу ходила351, клгочи обронила;

месад видел, солнце вскрало, а землл сохранила. Мкгогапоуа 1978:51

зарл зарлнка Роб1оугое 1961:189

аН V.

зарл заревила Роб1оугое 1961:193

ТЈ пекјт икгајтбУт уапјатата Ијисеуе је 12§ићПа бтега ХЈгзиГа, ир.

Оиб1а^1С2 1893:237 (аН робГОје 1 уапјате и кој1та оуа гатепа ба5У1т 120-

бгаје, ир. прг. Вперед 1шла — клгочј знаишла, Војко 1962:184). &те1а

ГЈгзи1а и рогјбкој уапјапН гадопегке јшћј рег1е, аН бе и рагаш§та1бкот тги

јауЏаји 1 аги§1 кагоНбк1 8Уеа: зуеШа ВагВага, Мепгу го% (ир. Вагпшп$к1

1973:237).

347 5гр$коћгуа($ка опотазНбка (епшпо1о{ша која рокпуа оуи ројауи шје јесНпЛуепа: „0$оћ-

па ипепа — кгаНсе па81аји ос! Јуа Гогтап(а, (ј. ос! ргеГогтапса којј Јоћуето ако пеко озоопо

ппе $кга(Јто га јесЈап, с!уа $1о^а Ш уј5е пјт (топобПаћпа, ћЈ$Паћпа кгаНса, топозНаћш, ћј$Наћш

ргеГогтап(; Магепс (о гоуе кгпјадак, биттсћс октјак ргуој>а гес!а; га коГогтам оп нпа (еггшп

окгпјак <1ги(?,0ј?,а гес1а) којј $е то{>и игшиКЈ $ росе(ка, $ге<Ипе Ш кгаја шепа 1 (от ргеГогтапги

с1ос!ајето коГогтап! (дгицј Гогтам) јес!ап ос! Гогтапа(а га (уогћи $кгасетћ ипепа, шрокотика.

Тд коГогтаМЈ $1иге и 1$(о угете и сЈепуасцЧ оШбпт 1тепа" ће1ег1 Ри(апес 1976:Х. ГЈеиијгије о

ћЈрокотНбкој гуогћј аМгоротта и $гр$коћгуа(5кот јегИси V. прг. и гааоујта: Ри(апес 1976:Х

1 ЗигшпсНс 1988:ХХП.

348 \лмш 1978:307 иобауа <1а $и гатепа <1епо(а(а и оуот тос!е1и гај>опе(ке Мјибем, а^>о

Гогта1шт оћекгјшш (гећа1о ћј с!а ћис1е М1пЛа МтпоНпа (и ги$кој уапјапН који стга (о је

Долгал Орина).

349 ТЈ у1а$кој 2а§опеС1 1$(оуе1поб $адггаја, $а депо(а(от '$1апа'. ТЈ гитип$к1т ро(лгдата

'кЦибеуе', осто$по 'по^' јтћ] то$и1 '$(агас' (Р1ога 1981:32), а бе$се $е ак(ег рокг1Уа Нспот

гатеп1Сот и ргуот Нси јесште (Оогоуе1 1898:32 1 Р1ога 1981:36).

350 МЈ(гоГапоуа 1978:51, о$1апјајис1 $е па АГапа$јеуа, рге(ро$(ау1ја ћп5сап$ко рогек1о оуе

га@опе(ке. О га§опес1 о 'кобГ као ћа1(о$1оуеп$кој ир. С1ујап 1988:237.

351 КаНбЈс 1987:30 апаНгЈга Гогти1и по городу ходила и $к1ори оћгеда р1о<Зпо5(1. Оуа Гог-

ти1а $е пе јауЏа и $унп ги$к1т ро(\т<1ата, ра је уегоуато $екипс1агпа га оуај тосЈе! га§опе(ке.

Ки$. Зарн-зарнница, краснаи девица је ГоШота Гогти1а и ги$к1т га§опе(ката 1 ћа$тата, ир.

У1а$оуа 1972:199.
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Туогђет тос1е1 је ргосшкНуап и бгрбкоћгуа1бкот {о1к1оги, ра је то{>иса 1

рго^гебмт екб^егшја (га тос!е1 га§опе1ке ир. § 1.6.2.):

КИпАа КИпАоИпа,

ртс1а /ја,

гг§оћ кНпсш, 1е ис!апћ рЈпЈи. Чисак ј згира' ВизеНс 1914:5

5.2.3.33. 2апЈт1Ј1У рагашвтаНгат екз^епгце гагуца тос1е1 /а§опе(ке за

<1епо1а1от 'рсе1а' (ко<1 Моуакоујса с!епо1а1 је орјзап као 'коз1С кас! р1е1е §пе-

2<1о'). Рт б1ап рате копзи-иксце је тос1е1, а гаНт з1есИ НпаћП зе§теп1 екз-

1епгога (Каш1епа 1епа). МесшНт, тос1е1 тоге да зе гагћце ћотоштзкот

и-апзгогтасцот герНке (КаШ 1епја, 1епја), ра 1 с1а сшћце зтоттпе герНке

(КаШ 1епја ј каШ зеда). Иа јгћог апи-оротта КаШппа/КаШкпа то§1а је

гецгеб1Упо с1а иНбе 1екзета каШпас.

КаШНпа каШ

каШ ђПје ћга1а,

1е каШпсе р1е1а. КоуакоУ1с 1877:101

КаШ\епа 1епа,

ш р1е1 р1е1а352,

т уег уег1а : ка1апсе Мапс 1897:11

КашШепаАепа,

ка(ак1епа осћ,

1е уег уеге : кашпсе МПозауНеуЈс 1913:373

Ка(а 1епја, 1епја;

ка*а кгесН-бесН : ка1апсе Мџаћтс 1913:20

КаШ 1епја,

ј каШ $еба : ка1апсе Воуап 1980:117

Ви§агбка ро1Угс!а бНбпо§ тос1е1а га§опе1ке353 га с1епо1а1 'рсе1а' 81есН екб-

1еп21ји Нра КаШппа каШ: каШпас :

Темеропка — ропка

в темен рог седи,

блл бисер ниже. бсојкоуа 1970:274

1Ј <1ебц'ој резгги бНбпо гаг1а§апје 1б1о§ апггоротта:

КаШппа — ппа,

ћогја тибешса К1апс 1912:182

5.2.3.34. КерИка тоге с!а ћис1е пакпасто раготтзк1 1гапбГопшбапа, 1ако

и га^опес! ба скпоШсот 'оуса' екз^епгца гипксштзе као тпоДе! + герНка ба

352 бгескоујс 1894:6 нпа: бег кеге.

353 Уегоуатоси Ја 5и и рпапји ргШбпо идаЏепе уапјап(е 15(05 то<1е1а гај;опе(ке роуесауа

сто§ог5ка (?) ро(угда 5а 15Пт <1епо(а(от ('се1е, ка<1 тед §га<1е'):

беуо 5Је<И, 5еуи вгааЧ,

ћегоеги уе7 уеге:

рак ти ј>а (акпи. 8. 1897:32
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Гша1тт 5еј>теп1от екз^епгога. РгауИпок! аги§1ћ уапјапа1а ро1\та*ије оуи рге1-

ро$1ауки.

Маг%\1а \г1а

ро §оп зе $к11а,

кааа с1о31а па пјјуи,

$уик1а б' 5еђе ћаути. №г. /а§. 1902а:950

1бН је б1ибај и уалјаШата аебуе резте:

Маг%На — %На,

Ро ро1оки $1а1а Мца10У1С 1907:188

Ра1ап%Иа %Иа

ро ро1оки бк11а ВибеНс 1920:31

5.2.3.35. Рагаш'§та112ат (ЈеНгтсшћ раппћ коп51гаксиа тоге 5е ргаНН па

тос!е1и ђабте ргоНу 1аб1се354, §^е 5и герНке типјаћП 5е§теп1 ек$1еп2ога.

герНка + то(1е1

1мзо, 1аз1се, аа Х\ Доаеб и па$ ВопЈеуш 1958:297

1лјо, 1азгсе, рге!е Н тојј тШ ВогаеУ1с 1958:297

1мзе, 1аз1се, ро Војш бебипсе Вога*еУ1с 1958:298

тос1е1 ва <1еттисцот + тоае1 $а с1еттису'от (ођ1бпа гесшрНкасуа)

НечезИсе, пеуезИсе, тоЈ1 и' 1гибеУ1 рге!е Вогаеујс 1958:297

герНка + герНка (ођкпа гесшрНкасуа)

Кајо, Кајо! а1а 51 1ера! ВогоеуЈс 1958:298

герНка + то(1е1 $а аеттисуот (рге1ро$1ау1јет тоае1 М ђш *1аз1са)

О 1азо, 1азшсе,

рпје1е Н па§1 тШ

0а§0У1С, 8., Рјуа, 8. Ветије, §га<1а га К5АМТЈ, з.у. 1аза

тос1е1 ба деттисуот + герНка (рге1роз1ау1јеш тоае1 ђј ђш *пеуез(а)

'ИечезИсе, пејо, ргеНН и' па§1 тШ Реигтс 1948:331

птоуапа арогкузка 81п1а§та $а зетапПскот екб(еп2Јјот

Хаујсе, пеуезНсе, рогагауШ 1е тШ Вого*еу1с 1958:297

354 О '1а$1с1' и 5к>уеп5кот Го1к1оги V. Оига 1981 1 1984; оуј гаскм, па 2а1о5», пе вас1гЈе

5ф5коћгуаВке рптеге. Тако гарагапје Сиге 1981:129 аа и пекип (екбКмта 'гшбеуј једи кити

1а5Јси' 05(аје уегапо зато 2а ђе1оги5к1 Го1к1ог.
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5.2.3.36. 1поуокасиа, сћгекто оћгасапје и ћавпи га ргауПепје 5Уиа1е ос!

коге <1гуе1а (тоа"е1 + тоДе1 + тоа"е1 $а Леттисгјот \ с1а1је еНто1обка П^ига

5а §1а§о1от) јта 5Уојб1уа еито1о§ке та§уе:

Мег^га, тег%га, тег^апса,

зуако с1гуо рготег$>а1о

Оа§оУ1С, 5., Рјуа, 8. Вегије, §гас1а га КбАИ1Ј з.у. тег^га

Оуакуе кга1ке сЈебуе ребписе 1таји 81гикшги та§гЈ8ко§ 1екб1а 1 иисџаћло

1тепоуапје пеб15(е бПе355 1Ј ђазтата га 1тепоуапје пебЈ51е бПе 1та 1 с1ги§П1

то§испо811, 1ако прг.:

герНка (Гтаћи 5е§теп1 екб^епгога) + то<1е1356

Шк-перотетк Кас1епкоу1с 1990:286

герНка (ткпјаћи бецтеШ екб^епгога) + то<1е1 5а скттиспот

Есе, есетгсепсе, с1пе8 с!а У1<1а Каскпкоун: 1990:322

355 2а тотасјји гтепоуапја песјме бИе V. Каоепкоујс 1990:283—287.

356 2а гуогћет робгирак ир. гихки га§опе1ки: Чан-молчан серебрннаи покрБника. '1ес1 па

гесГ (М11гоГапоуа 1978:54), одпозпо: чан-величан (Роб1оујсе 1961:224).



5.2.4. Екз(егшја (јра ЈЈдига е(уто1о^1са

ЈЈоћ1бајет НшЈУЈбНбкЈ роб(ира рокагији бе пегЈ.оуо1јш рп рокибаји апаИге

раге1шо1обТсо§ 1екб1ско«Ј та(епја1а којј бтћгопо 12§1ес1а као ј1%ига еХутоЊ-

§1са351. Ро<Је1е еНто1о§кШ Ндига ро бт(акб1ск1т 1 тогго1о§кш1 кгкепјшт-

та358, па та(епја1и ГоШогшћ (екз(оуа <1орипјији 8е рагетнЛоЗкип кпЧепји-

пНта. ЕНто1о§ка 11ЈШга и га§опе(ката бкого оћауегпо рокпуа гатепи с!епо-

(а(а Ш пје^оуо бУојб(уо.

5.2.4.1. ЕНто1о§ке П§иге ба §1а§оИта359

1Ј тос1е1и360 2§опе(ке (у. § 5.2.1.1. ба ћтагпот тосшпот екб(еп2гјот)

јауНа бе као (гесЧ с1ап и екб(егшупот шги 1 §1а§о1, (ако да је екб(егтја

ргобЈгепа па еНто1о§ки П§иги. Мосшт раг тје оћауегап и бУпп уапјатата,

ра и 121о2епој |»1а{Јо1бкој рагасИ{>1Ш јта 1 рптега коЈ1 гти пауескш и §

5.2.1.1. Оепо(а(1 би '(е1е, кгауа 1 боћап; оусе, раб 1 уик':

Јепдек 1<1е иг иНси,

јегккска шг иНси,

ћосаћи бе јепАекаИ,

пе с!ас1е 1т б1ба §1ауа.

јегнЈекаН :

епсЈекаН :

с!а бе јегкЈегбуи (?)361 :

јесНпкаН :

гепсИбаН

гепскбаН :

јепс!ек, јегккбка

епдек, ешкбта

јепс!ека1о, епскбка

јесНпкак

гепсНбак

гепс!еба1о

КагасШс 1897:347

КагасШс 1897:347

УшЧоуш 1890:33

БећеНкоук 1897:9

г^оуакоујс 1877:238

Моуакоујс 1877:149

КагасШс 1897:362

357 О рга51оуепзкој ргедо<1ге<1епо5П гуибпе (1 бгшбаопе) јгцгашуе 51гоГе (Ш се1е ребгае)

гуи2апјет к1јиспе гесл ир. 1уапоу 1969:46. 2а еи'то1о5ко 151гаг!Уапје 05поупо је (о §1о «е и

1аку1т 51гоГата тоге 01кгМ еито1о5ка Г1ј>ига, која роГУгДије рпраопо51 сћ/е геб1 јестот когепи

(1уапоу 1969:47).

О 51та§та15кот тотепги мајааћ бројеуа рогек1от е1шо1о$к1ћ Лјшга 1 пјеј>оуој уагпо511

рп ттабепји 51огешса као Ггаетепам ргајегјбкое (ек5!а 1 гагјабпјепја пекШ зетапибкЉ о<1га>5а

ир. 1-ота 1990:90.

358 бјтеоп 1969 1:323. ТЈр. ј рптеге и: КапЛс 1989:71 и којипа „151 сће егуто1ој>15сће

Пј>иг шсћ( \'оп Ргашка! ип<1 Оћјек! Ј>ећПс1е1, бопдегп уоп Зићјек*. ип<1 РгашкаГ.

359 О еито1оШт Г1§игата — ј>1а{>о15к1т рагоуппа гигбкој; рогек1а па та(.епја1и таке<1оп5ке

пагосте роегџе V. Ја5аг-1Ча5(еуа 1987:48—49.

360 Мо<1е1 га§опет.ке ор15ап је и: Уо1оска 1988 1 1991.

361 Воуап 1980:87 гна: јепЈеији.
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гатешкН : гатепсШо МиНс 1901:132

тапс!екаН : тапскка МПеизшс з.а.:53

беугшЈаН : беугп§а1о МПеизтс б.а.:79

зшиђаН : Зибиђаба, зибиђаб КагасШс 1897:383

Мос1е1 га^опеНсе (1га§абџе зи-икшге, ђег тосшпе екбгошпје, аН $а 1бНт

<1епо(агот:

Киптке зе гиеИпаји,

ргес! пјппа пиН, пиН,

гипс1гс пе <1а ш ј»1ес1аи. Уикзап 1893:157

гасНпаји бе : гасНпке Уикзап 1893:157

гакоуе1ја : коуе1јаба ВПјап 1911:151

/.акисШја : кисШјаса ВПјап 1911:151

гегепсЈа : гегепс1а1о МПапоУ1С 1895:268

ргеууаји зе : ууаНсе МПаштс 1895:268

1ас1 : 1аса Уикоујс 1890:47

Ако је и з1гакгип тос1е1а 12081ау1јеп 1гесН б1ап котр1екбпо», с1епо1а1а, с1е

по1а1 је рпмгуоЦап: 'кгауа 1 1е1е; раЛе; зшра':

ЈепЈек Ие 1зрос1 кисе,

јепДесгса 12пас1 кисе;

с!е ве з1азе, ги зе јепЛекаве.

јепс-еказе 8е

епскказе зе

геп§е1а5е зе

запсЈгаказе 8е

јепс!ек 1 јеш1ебка

епс!ек 1 епсккиза

: геп^е, геп^е

: зашН&кизе

јепсЈеказе зе : сгуа 1ира1а

росћтаскгказе зе : с1гас1ек 1 (1гс1епкаба

ис1апзе зе : јепсЈек 1 с1га§

Уеста пауескшћ §1а§о1а рокагије екзргебтш

]ЧоуакоУ1с 1877:217

Коуакоујс 1877:217

1л>р1б1С 1896:567

ВизеНс 1914:3

2оуко 1930:155

№уакоУ1с 1877:216

Уик0У1С 1890:27

КагасШс 1897:347

пагаНгасуи и озпоуР62.

5.2.4.2. ЕНто1обка пј»ига и тос!е1и 2а§опе1ке за скпогаГОт 'к1јиб' рокпуа

скпоШ 1 пје§оуи голксни:

Ја росик позш па ђе<1п',

ја росикпет 1еђе,

а Н ГО§а с!о геђе,

а оп 1еђе, ра 1еђе.

робикпет : робик

рпзибет : рпзик

рпрпет : рпски

ргШик ја 1егЈ1 : рпбгик

Иоуакоујс 1877:ХУШ

Иоуакоук 1877:ХУШ

Ођгасктс 1896:49

Оеђе1јкоУ1С 1897:3

Иоуакоујс 1877:89

362 уј§е о оуој ројауј па ојпоуц ћиј>аг5кјћ, оЉобпо рпггепзко-ЛтоСкЈћ дЈја1ека!$кШ ро(УГ(1а

и: Зтутапзк! 1977:15—16 ј Вје1еИс 1994:267.
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рпрепт : рпрег ОђгасЈоујс 1896:122

рпргет : рпрге Уикоујс 1890:58

ЕНто1оОД гагНбке обпоуе пауеаешћ §1а§о1а бетапНбкЈ бе бУоае па: 'иаа-

гаН', §1о је иоо&ајепо га 2а§опе1ке ба егекхот Чгпеуегепо^ осекпгапја'.

5.2.4.3. 1Ј тоае1и гадопегке ба котрккбтт аепогагот 'уПе 1 дгађиНе',

јес1па гатепа аепоШа је ик1ор1јепа и еНто1о§ки Нјшги 1 рогек1от је аеуегђа1

(ууа1е $е ууаНсе), а аги§а је пајсебсе 12Уес1етса оа го%. Ођ1спо бе тесшбођпо

гуикоупо б1аги.

Ууа1е $е ууаНсе

Г ха пјгта го%иНгсе,

бго ууаНсе баујбе,

го§и1Ј1се о1е§е. Ођгаскжс 1895:2

ууа1е бе : лпјаНсе : го{шН1се ОђгааоУ1с 1895:2

ууи бе : ууатсе : уПатсе Уикхтс 1890:86

ууе бе : ууетса : го§ошса Оеђе1јкоУ1с 1897:3

12УЈ1е бе : ууиуЧсе : го§1Ј1се Моуакоу1с 1877:206

2атепа аепо1а1а бе сиуа 1 ђег еНто1обке Н§иге гуикоушт б1а§апјет:

\уау1се рокирПе руа\1се РороУ1с 1897:3

2ап1т1Ј1Уе би ггапбГогтасце ахи^е гатепе аепогага:

годи1јке/го8о1Ј1се Ођгасктс 1895:2

го§1Ј1се : ууиуЧсе Ноуакоујс 1877:206

го§осисе : ууешсе Беђе1јкоУ1С 1897:3

го§аНсе : ууаНсе бгакш 1887:239

бокоНсе : ууаНсе СЛ»с б.а.:5

уПатсе : ууашсе Уикоујс 1890:86

бНспо и ђи§агбкој уапјапН:

вш, вии вилтици : рогатици бгојкоуа 1970:354

I и бгрбкоћгуагбИт 1 и ђи§агбкој пауеаепој уапјапН ођа аепо1ага себ!о бе

б1аги ба огпатегшПшт бедтеШот (прг. ројаИсе, роЦатсе). Моае1 је аегагјпо

апаИгггап и: б1к11шс 1994с:157—158.

5.2.4.4. 51еаес1 тоае1 2а§опе1ке ибко је роуегап ба ргешошит, го рокагије

пје§оуа бггикгига (еНто1обка Н§ига рокпуа ауа аепо1а1а 1 пјЊоуе гипксуе),

аН 1 1бН аепоШ и сИ/е уапјаШе ('уПе, пауПја, гојшгје 1 б1о§'). КагНка је и

роб1ојапји тоНуа по$епја јајеШ, ра тоае1 ипа 1 агазе аепоШе: 'бипсе; к1ирко

каа бе тога':

Ууа1а уНка, $оа1а $о1ка,

пакгај §оге јајсе364 бпе1а. >Јоуакоу1с 1877:218—219

363 Ргета 121огепој рагаШегш оуо је $Чатраг$ка §ге§ка итеМо *го%и1ј!се ($уе о$1а1е уапјате

$и се(Уого$1о:те).

364 ТЈ уапјапп \г јгуога: Ојткпјеук 1908:47: китиШоуо јаје, род и(1сајет пкчИа га^опеЉе

га с!епо(а{ 'рирак', ир. § 2.11.
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укке уца1е

уца уј1ка

уца1а уика

У11а1а укка

заја1е зоНсе

бе1а зеНса

хоа1а 8о1ка

5о1а1а зо1ка

5гескоУ1с 1894:11

ВишгпјеУ1с 1908:47

Иоуакоујс 1877:217—219

5Ш.М. 1900:14

Ргегроз1ау1ја зе 18(1 еНтотбТа зааггај ргуе гатепе аепоШа као и ргетоа'-

пот тоаеш (|>1а§о1 *уШ). Оги§1 е1а§о1 зе, га зааа, тоге роуе21УаН за ро-

гупЈегпт: §о1аН, зоШаИ, зотиИ 'итЗНН, иоапН' (КЈА2ТЈ з.уу.). Оуозггака

еНпкмозТеа Пјшга рпђНгауа оуај тос1е1 га§опе1ке газкт уапјап1ата пауеае-

тт и: 51ктис 1994с:157—158.

5.2.4.5. Оуоз1гака еНтотбка Г1§ига иоглбајепа

јап1ата рогпа1е га^опегке која ор1зије ргосез је1а:

УикоИсг шки,

зјекипсг згјеки,

зат ђаса ргеугаса,

гп2 кпу ро1ок ођгаса.

уикоН« уики : 8ЈекиНс1/зјекоНс1 бцеки

уикоНје уики : зекоНје зеби

уикоНсЈ уики : зекиНс1 зеки

уикоНсп уики : бекиНсп зеки

уикоуЈс1 уики : з1коУ1С1 зјеки

бекиН« зРеси : уикоНсп уиси

зекеНсН зеки : уикоНсЧ уики

81коНс1 зПси : уикоНа уики

тикоНсп гики : уикоНсН уики

је и згрзкоћгуаккјт уап-

'гаке, гиђ1, јег1к 1 §г1о':

КагасШс 1897:337—338

КагасШс 1897:337—338

Веђе1јкоУ1С 1897:9

МПеизтс з.а.:10

М1§коУ1с 1866:508

УикоУ1с 1890:87

бсатс 1990 I: з.у. оаса

бкапс 1939:218

1Нс 1846:230

1уатзеУ1с 1905:219

РаУ1сеУ1с 1937:38

аН:

ргајепсј 1оте

Оа је га^опеиса з1оуепзко°, рогеИа зуестбе газке уаНјаМе за 1зНт г1епо-

1а1от 1 еНто1озкот Нјшгош 1з1о§ заоггаја, прг:

Сечка сечет, деревлшка везет,

Мартвш поворачивает. Мпгогапоуа 1968:128

5.2.4.6. 1Ј то<1е1и га§опе1ке га аепо1а1 'сшп' роз1ау1ја зе ргођ1ет з1агозН

еНто1озке Н§иге (рокпуа гатепи аепо1аса + гипксци). Кекопз1гаксца зе тоге

росеН ос1 уеге гатепе с1епо1а1а јаз1ег \ пеко§ опота1орејзко§ °,1а{>о1а Нра

рикшН, коЈ1 је огпасауао 'зггајапје сИта', а 12 ко§а је то§1о аа паз1апе, га

оуи 2а§опе1ки зекипаагао гпасепје 'рплгуосНН пек1 зит'. БаНе је §1а§о1 гаг-

уцао еНто1озки п§ига 1 гатепа с1епо1а1а је ггапзтптзапа 12 пједоуе шпксце:

5ик зикисе ргеко кисе,

р1е1е %асе ритуасе. Сгтиза 1966:1

зик зиксе365 Тез1с 1981:34

365 V: НЈП2 1928: 8.у. је%ап зе пауеЈеш 5и зјпопјтпј е^б0'' којј орјвији шијоИко кге(апје:

је%аН зе, коугЏаП зе, то1аН зе, зикаП $е, ууицаИ $е, \Ш $е, хтхјипШ.
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зик бикисе366 СптшЗа 1966:1

бит бштсе ОНођагца 1922:15

ћи ћикбе (бк) Ророуш 1900:2

рић рићсе г>[оуакоУ1с 1877:43

рир ририсе Моуакоујс 1877:42

аН:

јш&ег §ибе Мапс 1897:11

§ибЧег диксе ЈЧоуакоуЈс 1877:42

јшбЧег киксе бгескоујс 1894:6

@и§1е риксе КагасШс 1935: б.у. рикгап

^ибЧег рибе Воеаап-ВцеНс 1924:187

дибЧег ћиксе Коуакоујс 1877:43

дибЧег огксе Уикапоујс 1970:75

гп1§ рисе 1,ор1С1С 1898:149

пиЗ риксе Оћгааоујс 1895:7

тјб (...) ригисе Оћгасктс 1895:7

гшЗ рокисе367 Когаипаб 1896:133

§о1ић §иксе УикоУ1С 1890:34

§о1ић §ибе Шс 1846:227

§аугап §гбе 2оуко 1930:151

1Ј пе1ат б1ибајеуитт гатепа аепо1а1а 120б1аје:

>Ја уг' кисе ририсе. Уикбап 1893:341

5нл %асе па \г кисе. Оеће1јкоУ1с 1897:7

Ако је 120б1ау1јепа гатепа аепо1а1а, еНто1обки Пдиги гатепјије §1а§о1бка

1аи1о1о°,уа аН је осиуапо глшкоупо б1а°,апје ба 1окибот киса |/Ш бе§теп1от:

2,асе.

Зиксе, риксе,

буе %асе, рШоуасе. КгајЧбтк 1897:332

биксе ћиксе бегка 1978:284

\Ј пагеашт уапјапШта робгирак је агиеасу'1, гатепа аепоШа је арогкјј-

бка б1п1а§та ба бетатјбкот екбгегшјот36* (ја§1ег %из1ег), који бтепјији бе-

кипаагпа рагпа копбггиксгја (зизгег, §из1ег) Ш ге§геб1Упо тогтбапа арогјајбка

б1Ша§та (%из1ег %асег):

Јаз1ег §из1ег

па угћ кисе %асе уеге. Б1пи1пјеУ1с 1908:49

Сиз1ег јаз1ег

р1е1е §асе паугћ кисе. >ЈоуакоУ1С 1877:43

366 Оуде 1 тушсоупо 51а§апје ргета: кисе.

367 Мас1а гатепе с1епо(а(а и оуот тос!е1и га§опе(ке јабпо рокагији рагасИјЈтаЉат гоошта

(рић, ^иШег, тИ, §о1ио, %тгап), уега 5а јггекот РикН ($ра\а) ка тН и огазпи (1лка) КЈА21Ј

б.у. рикНИ, то$>1а је с1а доуеде до гатепе §из!ег — тИ.

368 о (аи(о1обко-ћ№пс1шт 5ројеу1та јтешса гагИ&сој; еГЈто1о5кое рогек1а па та(епја1и та-

кесЈопбке пагосте роегјје V. Ја§аг-^а5(еуа 1987:22—24.
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Сшгег %асег

па угћ кисе р1е1е %асе. багап-Тгећтјас 1901:144

5>из(ег, %и$(ег,

па угћ кисе §асе уеге.369 ВиЗеНс 1914:22

Ако бе рге1роб1аУ1 аа је бетапНбка уега гатепе ба аепоШот ргуоћкпа,

1 аа је 1о 'ттуоНко кге1апје, гтуоНк — §изЧегаб1 оћНк', 81апје уапјаШе ћПе

м" опе и кој^та је осиуапа гатепа аепо1а1а §из(ег, која бе кабтје гоотоггпо

ргеоћНкије, оапобпо пебЦје.

2а тоае1 га§опе1ке ба тоиуот р1е1епјаЛге2ГУапја %аса га бааа тзи пааепе

ш ћаБсапбке т з1оуепзке рага1е1е, а (1епо1а1 'шт' 1 и згрзкоћгуа1зкој §га(Н

рокпуаји 1 аги§1 тоаеН га§опе1ака:

Би§ аи§опја, сш§ ао пећа,

а гепа ти ао ко1епа. Те&с 1981:32

У1зок Тоаог ао Во§а,

козке пета га Во§а370. КозНс 1930:134

1Ј сћ/е уапјате оуа сћ/а аги§а тоае1а 2а§опе1:ака за с1епо1а1от 'сНт'

обиуап је Ш ргепе! зе§теп1 %асе (рз1.*#а//7)371:

Ои§ сш§опја, аи§ ао пећа,

а %асе ти ао ко1епа. Раујсеујс 1937:41

Б1§ То(1ог ћег %асаг12. (Оећаг) Јашс 1906:5

1Ј рптепта ја$(ег §и!(ег I %и$(ег јаз(ег иосауа бе бетапНбка екбСепггја и

гатеш аепоШа373. Оуако роз1ау1јеп ргоћкт огуага ркапје еНто1оЗко§ роге-

к1а оуШ бтошта374.

369 Цгоуети уапјаМи пауосћ' МЈкоНс 1971:53 аИ 5а с1спо(а(от Четегје па $епи', ј>Ае <Јепо(а(

о<Ј$сира ос! оСекЈуапоб 'сћт'.

370 О оуот то<1е1и V. и: бНшшс 1992.

371 ХЈр. 1 § 5.2.4.27. баашк 1953:163 пета оћјаЈпјепје га рогесЈепје 'оЧта' ј ЈШја и ћиј>аг-

$1от га{>опе(ката. Оуа уега је и ${уап дуоби-ика: рагоштзка 1 бетапидка (ргета 'васе' као

оскуш ргешпе1).

372 Уегоуато гар151Уасеуа т(егуепсуа.

373 ипајиси и уши ро$(ојапје рагошт5к1 5агуиспе ги$ке Го1к1оте Гогти1е чичер, лчер (га

који Торогоу 1979:149 пета ргауо епто1о§ко оћјаЈпјепје) тоге 5е ргетролауМ с1а је Гогти1а

ја$<ег-%и$1ег бскшиЈата га (ек$( \ да, као јеапа ос! то^иаћ геаНгасуа ек$(епг1Је, гатепјије еп-

то1о$ки Пциги.

374 Об(а1е $гр$коћгуа(5ке уапјаше га 'Ј-асепа' сх1 оујћ о$поуа $и (га кпЈДЈеупе (епшпе тје

пауедеп јгуог): ^изсег (Ни1г 1928: Сибегје кос! 2авгећа, биЈпјеуо 5е1о 1 Сакоуас, Ро1ј1са);

%и$сепса (Шпг 1928: РоћЧса, паг. ре5те); %и$сепс (Шпг 1928: У1пос1о1); %и§1агт (Шпг 1928:

Угапјак и ћп/а(5кот рптогји); %и$1апса (Шпг 1928: Викоука, 1то(5к1); §и!1ег, циЗ/епс; #н&е-

Нса; %и$1ег6\са (НЈПг 1928: Уе1ећ1(); ја$1ег (Ншг 1928: 5ато и га^опесО; јаШпса (Нјпг 1928:

Нгуа($ко 7асогјс. бгет, $ато и гпасепји 'ћо1е$('); ја$сепса (Ни1г 1928: Уагагшп, ^оћог); киЗег

(Н1пг 1928: Рп§огје); Шсег (Н1пг 1928: Угћшк па Кгки, окоИпа Хаегећа, ВеН код УагагсНпа);

Шсепса (Н1пг 1928: ВеН па Сге$и, Угћшк па Кгки); Шсаг (Нтг 1928: 1,оћог).

31оуепаСке уапјап(е (пауедепе и Вег1ај $.у. %и$баг): ^иИаг, %ијбег, киЗбаг, ки§(ег, ки§бапса,

кизсегтес, јаИегхса, јазбапса.

бтћгопо, ОЈ_А 1988, капа N 30, па се1ој јигпо$1оуеп5кој (еп(опЈ1 иор5(е пе ге815(гије

ја§1ег1јаз1епса, 051т па гаради б1оуепјје, и рипкШ ћг. 1: '[аИапса.
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ја$(ег

КбАМТЈ 8.у. јаћег као ргуо гпабепје пауосН '§иб1ег' 1 куаНгИсије за 'га-

$1аге1о 1 рокгајтбкГ. АН, као 12уог је пауеЛеп Н1П2 1928 б.у. јакег и коте

је оре! пауеаеп бато рптег \г 2а§опе1ке, Моуакоујс 1877:43. бЈпћгопо ро-

бтаггапо јазгег је 1екб1бкј геНк*. РЈА21Ј ћеки бато јес!ап ротеп 12 XVII

уека 1 1о и гпабепји 'атрпа'. Ооа 12Уога пауоск рогугс!е га с!епуа1е јаз1епса,

јазсепса, и гпабешЧта ТасеПа' 1 'угб1а ђокбН'. КбАМТЈ бе 1 оусЈе роуош'

га Шгггет 1928, пе иобауајшл аа би бУ1 1ато пауес!еш рптеп ба гпабепјет

ТасеЛа' кајкаубк1. Стјетса аа је и бгрбкоћгуа1бкот јегИси јаз(ег геНкг рго-

так1а је 1 аШопта ЕббЈа б.у. *азсеп> §ае је $ћ. ја$1ег оћеЈегепо као 'шја-

1ека1бко' ба ро1\гаот код Т. Вогаеујса. МесЈиНт, 1 оуај аШог је, ба бУоје

б1гапе, копбНо 12уог: НиЧг 1928.

бР 8.У. *а5сеп> као згрзкоћгуа1зке рптеге 1акоа*е ће1ег1 бато оуе а*уе

рогугде иг паротепи 'пеиођјсајепо', аН ђег 51§игпе еНто1ош'је. \Ј 1б1ој оа-

геатш ођјабпјеп је 1 бетагшб1и ротак 'шшу 21У01тје' -» 'шшу ђокбН'.

ЕббЈа б.у. *азсеп> ргегроб1ау1ја з1ага з1о2етси *азк-5сег — ба гпасепјет

'коЈ1 пје гаре' 1 1о је тоб1 коЈ1 је изроб1ау1јеп ба *§и5сеп>. 7а рпа аео

ргаз1оуеп8ке 81огешсе ирисије па рз1. *аз1о>.

§их1ег

ЕббЈа б.у. *%и5сегг/*%шсепса га ји2поз1оуепзке 1 јеаап ро1арзк1 рптег,

као еНто1о§ко гебепје ргесИаге з1о2етси *%и-5кег 'којг кора гаре', рпа аео

з1огетсе гекопзггшзе 12 1.е. *%еи-.

ВЕК. б.у. гупцер пауош М1ааепоу1јеУО Штабепје 12 *%ои-$кег-о5, аН као

еито1о§ко гезепје ргесИаге „котаттасци јгтесш гп геб1 ђНзке ро гпабепји:

рв1. *јаз1еп>, *агн \ *%и-ја".

ЕЈАН8Ј б.у. §из(ег втагга аа бе ођа ођНка то§и огпабМ као ргаз1оуепзка,

аН је Ик ја$1ег 'рптагап; %и5(ег је паб1ао ипакгбЧауапјет ба §иг уес и рга-

б1ауепбко аођа'.

ОеНтНупо еНто1обко гезепје пета т Вег1ај з.у. %изсег, §ае зи пауеаепа

1 буа скХаиазпја гитабепја. МаПтоу 1986:130 а*иђ1е1 *ја$сеп>/*§и5сеп> гитаб1

ргаб1оуепбкот рго1егот %-, \ ргесИаге ргуођћпј аиђ1е1 рго1ега *1ег(аг/иог1аг

(< јгап. аг(аг).

Јеапа оа то$шспобН и 1га§апји га поуот еНто1ошЈ-от је јаеја Саткге-

Нагеа 1 1уапоуа (1984 11:527) (зетапНбк1 ргекг 'сгу' > ЧпзекГ > 'хтца' >

'^иб^ег'). Аи1оп аоуоае и уеги 81оуепбке, 1е1опб1а 1 а1ђапб1а пагју га '§иб1ега'

за дгбИт па21Уот га 'сгуа' 1 ШаУб&т 1 §гбк1т пагјуот га Чпзек1а'.

5.2.4.7. Рптег У1§еб1апе еНто1о§ке Пјшге која рокг1уа гатепи аепо!а1а,

пје^оуи шпксци 1 8Уојб1УО (1тетса и 1Пб1гатеШа1и3'5) гађекгеп је и тоае1и

га§опе1ке ба депо1а!от 'ја§пје':

375 ЕКН5Ј 5.у. зИс ђе1еЛ \г ћегсе§ОУабке пагодпе резте ИкЧ зИсот КИкшо као „с1епотша1

па -оуоИ: Икот ИкоуаП, па -озаН; па -каЧ".

Коп5(гиксци НаЈШ МаАот Мг§еујс-Кас1оу1С 1987:55—56 (геига као з1ибај $1Шак81бке 1га7е-

о1о§12асЏе па$(ао ргоЛгепјет б1а§о1а с1еуегћа(јупот јтепЈсот која је ос1 15(ое §1а§о1а а и Гипкај!
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Тгкот 1гско 1гкоН,

сигак ти бе сгует,

а герјс ти (гереи\ ИоуакоуЈс 1877:73

1гко 1г51 о-каИса : 1гериска Уикоуш 1890:80

N6 бте зе 12§ићМ 12 У1с1а ишијашо тлтЈсоупо б1а{>апје рагетета 12 екб-

Гепгуе ба §1а§о1от 1гереН/(гериска.

01а§о1 (гкоИИ тоге бе ирогесћуаи за §1а§о1от ггскоИИ, гађекгетт и:

Ре1гоУ1с 1973:206. Агеа1 габргобЉапја §1а§о1бко§ гогтата -о/-, како §а орј-

бије Ре1гоУ1С 1973а:206—207, рогупћгје уапјаШа гађекгепа и: КоуакоУ1с

1877:73 (рппобтк, Уик Угбеујс, бакир1јао је §гас1и ро Негсе§0У1т, Сгпој Соп

1 рптогји).

5.2.4.8. 2а§опе1ке ба скзпосасот '|Шб1е' па рпл ро§1ес1 и бгрбкоћгуа1бкот

ГоШоги ниаји У1бе тос1е1а, аН бУта је гајесћибка ег1то1обТса П^ига која ро-

кпуа гатепи 1 гипксгји с1епо1а1а:

Шгое иДгпочгсг,

зкосШе зкосИоуШ,

б1а<1е гуека па тјескто јшупо376. >ЈоуакоУ1с 1877:38

оЈпобпо (ир. § 3.3.4.7.):

гаууоЈазе чгјоАе и УгјоАи §гас1и ћгје1оте377 СикоУ1с 1890:215

ВикНја оикИ ро 1е§ап ј^га МиНс 1901:121

Вег екбсегшје, аН ба иисцаћит гуикоутт б1а§апјет:

оиш оиШ, р1е11кога 1§га РаУ1сеУ1с 1937:41

оегтЂог оозсе, Ре1гођога378 1§га РороУ1с 1891:43

бћспо и б1оуаској 2а§опес1 ба 1бшп с!епо1а1от '§иб1е':

Нога ћиб!,

ђагап ђГаб!

а кбп Гаћа. Боћбтбку 1993:63

Е11то1обке Г1§ге б1пћгопо пета и тос1е1и га§опе1ке га '§ајс1е' (рпггепбко-

{лтобке, такедопбке 1 ђи§агбке рог\>гс1е):

Кога \тебп, сћеп 1ге§11,

бат §оброс!аг копја сћи. Мапс 1897:11

81а§о15ке пабтбке 0<1гес1ће. 1тешска котропепса ропауЦа Јео ј>1а§о15кој> гпасепја, ра је па 5е-

тап11бко-тГогта11Упот р1апи копбСгиксуа р1еопа5Пбка. Је<1ап ћгој 5тса§1ш оуо§ пра бНккЈ је

оће1е2еп \ 1о и опип копбсгикспата и којппа је екбрНагапа 1тетса куаНПкаСогЛмегшПкаСог

иргаупо^ е1а§о1а. Оуакуе Саи(о1обке 5т(а§те 5а<1г2е јтешски котропепги која 1 17Уап Ггагео1о5ке

ироггеће Јта 5ато5(а1по 1ек51ско гпабепје. Вги§а \Т5(а Гга2ео1оШћ јешшса па5(аћћ оуип ри(ет

бадггј ипешси па бтћгопот р1апи ћег 5ато5(а1пој> 1ек$1Ској> гпасепја (зацот $е 8а%пиМ). Оуа

ипешса Гипксшшбе као @1а§о15к1 тСегшПкаСог.

376 О тјеЛепот ^итпи и 51оуепбкот 1 ј>гбкот Го1к1оги V. Зсојкоуа 1970:41—43 1 Уо1оска

1986ћ:117.

377 ТЈ оуот рптеги еСЈто1о5ка Г^ига је У1беб1апа 1 рокпуа Гипксјји, гатепи ЈепоСаСа 1

5роге<1п1 оћјекас.

378 2а 5е§теп(е Реткога, р1еНШа 1 ро /е^ап V. § 3.3.4.7.
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дран дреши, коза вреши б1ојкоуа 1970:517

дрлн драсни, коза вресни 'рибка' 51ојкоуа 1970:509

Кибке га§опе1ке зНспе бипктге (V. 1 Оа1ј 5.У. типагт,), 1таји сЈепоШ

'тНп':

Типнк бвет —

ревлк ревет,

трубБ1 трешат,

водб1 прешат. Ро51оу1се 1961:196

5.2.4.9. Мос1е1 бгрзкоћгуа^зке га§опе1ке 5а пајбезат (1епо1а11та 'таска 1

з1атпа; зутја 1 гп-'379 1та ђгојпе рогугс1е и тпо^т еугорзИт јегипта.

Рогеаепјет екзсегртапе з1оуепзке Го1к1огпе §гас1е 1 §гас1е \г готапзкШ 1 §ег-

тапзкШ јегјка (да1е и: Оогоуеј 1898:175—177) иосауаји бе сшћкН с1епо1а1а380

1 1о пајсебсе: 'бУтја 1 гиУјаћика' 1 'табка 1 коћаб1са/81атпа'. АпаИгот б1о-

уепзке §гаа*е Уо1оска 1991:197 ск>1а21 ск> гакИиска <1а 51гактгпо оуај тос!е1

рпрааа поттаЦупо-ргесИкагппот Нри 2а§опе1ака, гћо^ с1оттап1пе и1о§е §1а-

§о1а, којШ и оуош тос!е1и 1та пајтапје сћ/а: §1а§о1-ргеолка1 1 пје^оуа 1гап-

бкзгтасца: „Загадкам зтого типа своиственен как повтор основ

(мотивирукзшеи и мотивированнои) в пределах одного блока текста

загадки, так и повтор словообразователБНБ1х формантов, образукзших

производнБ1е имена в разнБгх по лексическому наполненик), но

однотипнБ1х по строеник) синтаксических конструкцдах в пределах

текста однои загадки" (Уо1оска 1991 :197)381. Рга§теп1 1екз1а: Вода тоН,

кагак1еп51кап је га тпо§е згрбкоћгуа1бке уапјате. бато бгрбкоћгуа1зка Го1-

к1огпа §гаа*а га оуај тос!е1 1екз1а ћекгј 1 с!епо1а1 'кога 1 геба' (1 1о и оћ1абН

1лке, Когс1ипа, Кгћауке, б1ауопбке Рогеде, ј>огпје§ Росктја 1 НотоНа).

Тгсг, (га, 1гси1јак,

уш, уш л>1зи1јак;

Вода тоН 1гби1јак,

с!а о1расте У1би1јак. Моуакоук 1877:202

У1б У1б1, бек бека Оћгасктс 1895:2

У1§ У1б1, сек сека Оћгасктс 1895:2

У1зе1 У131, баке1 сака 1-ап§ 1914:112

У1зег У151, секаг сека ВотТаск 1963:287

ујза У131, сиба сисј Вогскук 1899а:43

уЈза У151, §1ес1а §1есИ МПобауПеук 1913:374

379 О уапјап(ата <1епо(а(а оуе га§опе(ке и гшкот ГоШоги, V. Мкго&поуа 1978:58.

380 V тпоЈит јегкЈта ро5(оје I уапјаШе 8а еГек(от јгпеуегепој; обекјуапја (V. прг.: 5(ојкоуа

1970:234, 8е((а 1965:90—91), једпо5(аушје ро 5(гик(ип, као 5гр5коћгуа(5ка га§опе(ка ба депо(а-

(от 'Нг 1 бујпја': 2аАе1јепо га/, гМауо ј>а дека (Ророујс 1897:4).

381 1Ј пекјт уапјаШата оуо§ тоде1а е(1то1обки П§иги бтепјији рагпе коп5(гаксуе, V. бЈкишс

1991. Оуакуо 5(гак(игао ко1еоапје кагак(еп5е 1 §рап5ке уапјате:

Рт%о-ртј>о ез(а со1§ап<1о, у Мап§о-тап%о тЈгапдо

ргета:

Е8(аћа Рт%ит рт^апЉ, у е$(аћа Рост /огапЈо (ОогоуеЈ 1898:177).
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У181 У1$а, ћос1а ћосН

У1бПо У181, ТГбПо Тгб1

У1зиНса уш, тгбиНса 1гб1

У18и1ј У1б1 Тгби1ј Тгб1

У1б1, У151 ујвигјак, Тгбј, Тгб1 тгби1јак

1гб1 Тгби1јка, У151 У1би1јка

тгби1јак ТгбиИл ујбигјак У1зи1Ј1

У1би1јак У1б1, Тгбигјак ТгбиНј

ггбо1Ј1се тгбе, ујбогјке У1зе

ујзи1ја У131, кази1ја каба

У1би1ј1са У181, казиНјса каба

У1б1, У1б1 У1би1јак, каха каза кази1јак

каза, кааа казаНса; VI 51, У181, ујкаНса

У1за У181, ћос!а ћосН

1еТа 1еН ујза У181

У1боНс1 У1бо1е, кегТоНа кег1о1е

У1зо1јке У1бо1е, кгТоНс1 кгто1е

1гакоНс1 тгако1е, У1боИа У1бо1е

аН:

Уикоујс 1890:86

Уикапоујс 1970:58

Вога*еУ1с 1899а:43

Кабгигепо б.а.:9

МПеибшс 1901:11

УезеНпоУ1С 1888:142

Моуакоук 1877:201

УикоУ1с 1890:86

Уикапоујс 1970:56

№коНс 1971:54

бгескоујс 1899:266

МНеизшс з.а.:8

Муатоуи; 1908:2

КЗАШ б.у. Упа

Сгђјс б.а.:5

Огћ1С б.а.:5

Уикапоук 1970:58

Когсшпаб 1896:146

уЈзНа је У18Пка

У151 У181пка

У1зје1а је У1бјеНса

У1б1, У1б1 У1бјеНса

У1б1 У1б1 ујзкег

У1зи1јбка У151

ууеб1 ууебиуак382

У1б1, У151 У1би1Ј1Са

КбАЖЈ б.у. уш1ка

Воуап 1980:60

КагасШс 1897:337

МПеизшс 1901:11

1уаш§еУ1с 1905:220

Иоуакоујс 1877:92

Масап 1935:2

Уикапоук 1970:58

: 1аНпка

: 1аНпка

: кобшаНса

: гипјаујса

: кобНег

: 1би1јка

: с\тби1јак

: к1би1Ј1са

1Ј пекип уагуапТата уега за еНшо1озкот Нјшгот је 12јшћ1јепа, биуа зе

зато гуикоупо зк^апје:

МоН 1гси1јак аа расте пзи1јак. КогеНас 1989:72

Вода тоН таса Лзапка

с1а јој рапе \г пећа упапка. К8А>Ш &.\. аЧзапка

1пуеп1аг с1еуегћа1а и бгрзкоћгуаТзкЈт уагуатата:

сска/сака: сек, баке1, бекаг

§1ес1а: §1ес1а

ћосН: ћосЈа

каза: казшја, кази1јка, казаНса, кази1јак, казиђЧса

кгТок: кгТоНс1

1еп: 1е(а

ггако!е: ТгакоНа

1гс1/ггси1Ј1: 1гсИо, тгбигј, тгбигјак383, Тгби1јка, тгбиИса, ТгбоИЈсе

382
ХЈ ркапји је 8'а80' УЈезШ, ир. КЈА21Ј 5.у.

383 Кигкта 1986:113—114, апаНгЈгајиа Лгоке бетаписке тоеиспобП' рга51оуеп5ков епто-

1о§ко§ цпегда *П,г(-, и окујго оуо§ јше*(1а ђе1еИ \ 5ћ. 1гби1јак, пауоска као гпасепје 'ки
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уј$1/ује$1/У18и1ј1: У1б, У18а, У18Ј1ка, У1бЈпка, уЈзШса, У1бПо, У1бкег,

ујбјеПса, У1би1ј, ујби1ја, У1би1јка, лпвшјка, У1би1јсЧса, ујби1јак,

ујебиЏак, уЈбиИса, уЈбаНса, У1бапка, уЈбоНсЧ, У1бо1јке, У1бе1, У1бе

Туогћеш робгирак бНбап је и ђидагбкот 1 такесктбкот јегјки (та1епјаН

12: СеМагоу 1910/11:299, бгојкоуа 1970, Аккбоу 1966, КасНуојеУ1С 1900 1

РепибИбкЈ 1969):

виси/виша : виса, виси, висан, висго, висла, висбо, висју, висулт.,

висуле, висале, висулкл, висан, вишулкл, висуленце

гледа: гледана

карта/кнрга: картулн, картуле, кгртуле, КЂртале

клечи: клечо

клиси: класа

кличи: кличан

мисли: мисла

чака: чгокилђ

чучи: чучуленце

I и ћи§агбкот та1епја1и пајћгојш'Ј1 би аепуаН иг §1а§о1 у{$Ш, га 12Уес1е-

тсе сч1 сии^јћ §1а§о1а и оуот тос!еш V. бгојкоуа 1970:59. Рогрипо шги бНки

ааје ахи§1 б1оуепбкЈ та1епја1, 1ако гибк1 (12 јгуога: МИгоГапоуа 1968 1 бааоу-

шкоу 1959):

висит: виса, висла, висгота, висголвка

стоит: стагота

ходит: ходк, хода

— икгајтбкк

Стогтћ стонка,

на столш виситк виспка,

пвд стонкого ходит\> ходлка Уо1оска 1991:197

Виса виситв, хода ходитб. Уо1оска 1991:197

— каЈирбке уегаје га§опе1ке (с1епо1аи 'таска 1 коћабка'):

^1б1 \У1б1е1ес, кгашп кгапс1е1ес СЈебНкоток! 1967:134

УЧб1 У1бас11о, уегс1 уегсасУо бусша б.у. 1'цфс1ка

У1бас!1о : кгосасНо

У1ба1ес : кгрса1ес

ујбесе1 : кгосесе1

У1багек : кГабагек

У1бајос : кга,сајос бусћса VI: 160

— ро1јбка десгја ребпнса384:

сточка'(?), тада ЕКН5Ј 5.у. 1гсаИ иобауа да је и риапји ЈгуеЈетса „па -иЦак 1гси1јак, 5ато

и 2а§опе1к1 ргета ујзи1јак".

384 I и Јфбкоћгуаикот Го1к1оги оуа га{>опе1ка рге1а21 и дги§е Јапгоуе, ир. § 1.6.1.
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ТУШ, тзг тзшгек,

киса, киса кисогек.

Оауђу 1еп \^15Јогек вра<11,

1ођу §о кисогек гјаЉ С1ебНко\Убк1 1967:134

— роИбке уапјаШе га§опегке ба с!епо1аита 'б1ашпа 1 таска; јађика 1

с!е1е':

\У1б1С \У1бш1ка, 1ас1С кгубшгка Нигупоукг 1893:199

уу181, \^1б1 твгогек, 81ес121 рос! шт кеЉшгек 0иб1а\У1С2 1893:242

\У131, \У181 \^1б1аиек, ђјегу, Шегу ђ1егаиек Оибтамсг 1893:212

\У1б1, \У181 \ујб1аиесек, ђјегу, Мегу ђ1егаиесек Сибта\ук2 1893:212

\У1б1, \У181 \У181е1ес, ђјегу, Шегу Тегекс Ои51а\У1С2 1893:212

сћоа21 сћоаога, \У151 \У15Јога Уо1оска 1991:198

сћоаа сћоа21, \\ч5а \У151 Ваг1тт5к1 1973:241

Вагстт5к1 1973:241 рогјбке, агеато о§гашбепе рагетете сћоЈа \ тза

бтагга га рогајтЏепе 12 гибко§ Ш икгајтбкојЈ 1о1к1ога.

— бебкј:

У151 У1ба1ес, б1оЈ1 сћћграгес Себипа 1972:86

— бебке шја1ека15ке рогугае:

Уш, уШ У1бига : сћосП сћосГига Ргајбћапб 1925:23

б1ој1 бгојапка : ујбапка Р1ај$ћапб 1925:23

— б1оуаб1а: (\ бебке 1 б1оуабке роитае гтаји аНетаНупе аепо1а1е 'табка

1 б1ашпа; јађика/гјг 1 зутја'):

У151, У151 У15а1о : бесћ' сћ1ра1о Воћбтзку 1993:69

У151, У151 У1би1о : бесН гиђагб Оођбтбку 1993:69

У1б1, У1б1 ујзипјк : ђећа ћећишк БођбЈпбку 1993:63

Оа 0б1аИћ б1оуепбкШ роПгаа гпато 5е гагНкцје б1оуепаска га^опегка за

аепо(а1от '21Г 1 бунгја' која и окугги еито1обке Ндиге 1та бааггај опотаго-

рејбкод рогеИа (ир. Вег1ај 1977 5.уу. ст^аН 1 с^окаИ) \ Нте бе рпђПгауа

^егтапбкЈт 1 готапбИт уапјапгата:

Ст§е1ј ст%1ја,

соке\ј сокгја;

ст§егј аоН раае,

сокегј §а рораае. Магоаорјбје 1952:18

Као рптагш га б1оуепбке уапјаШе оуо§ тоае1а 2а§опе1ке патеси бе рга-

б1оуепбкЈ *У1збИ^5 \ §1а§оН кге1апја *хоаЧИ \ џо&%аИ.

Коа ђаНсапбкШ 51оуепа гагуца бе 1 бНбап тоае1 гадопегке ба аепоШсот

'табка 1 пиЗ', §ае бе еНто1обка Пјшга пајбебсе 1уоп Ј»1а§оНта: оегаИ \ сисап

(и 5фбкоћгуа15к1т рогугаата) Ш секаИ (и ћи§агбкјт 1 такеаопбк1т):

385 Е(1то1оШ $е ргуа 7атепа (Јепо(а1а 1 и готапбкјт је21сипа тоЈе 5Ув8(1 па 1а(. §1а§о1

репЛеге 'ујбИЈ': 5р. (Цја1. рт%о-рт%о, ртциШ, репсћш-репски!; ка(а1. РепЏт Репјоу; Гг. <Ија1.

репеННи, региШ, репс/егПНаое, репјоигНп, репАаМ; Ц. репа"оп, репаЧсо!о (рптеп пауеЈепЈ ргета:

СогоуеЈ 1878:175—176). I пауедепе готапбке рагетете рге(фе1е 5и рагепио1о5ки (гапбГоппасци.
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Сиса сисг,

оје%а ојеИ;

зкос1 сиса,

ге ићуаи ђје§и. Иоуакоук; 1877:127

бибо биб1, ђје§о ђјегг ОђгааоУ1с 1895:13

бибо бибј, ђебо ђебј ОђгааоУ1с 1895:13

биба бибј, ђјега ђје21 2аае 1900:148

биба биб1, ђе§а ђеИ КобИс 1930:137

ђега ђе21, ргега ргеи УикапоУ1С 1970:56

чека Чекана, бега Бегана Сабагоу 1893:209

клечо клечи, бижо блага 51ојкоуа 1970:239

5.2.4.10. Оуакау гуогђеш розгирак јау1ја 5е 1 коа ђггаНса:

Кгб1, кгбј, кгб1Уо1јас,

габабка зе 2абабко1јас,

габрг§1 5е рг§1Уо1јас. Кааепкоујс 1986:71

5.2.4.11. Рогрипа е11то1о5ка Г1§ига гатепа \ Јипксуа АепоШа и пекгт то-

аеИта га^опе^ака је гакиИаНупа, рагасИ§та15к1 5е бтепјије ба ппсуатгт гуи-

коутт 51а§апјет, гако и тоаеш га аепога! 'ргакНаса'386:

1.ајка 1аје, аа1еко 5е сије. >ЈоуакоУ1с 1877:175

1ајка 1аје г^оуакоуш 1877:175

аЦјка 1аје Оеђе1јкоУ1с 1897:8

1ау 1аје Ођгааоуш 1895:6

1ауг 1аје Уе5еНпоу1с 1888:142

1аиг1аје387 Рау1оУ1С 1939:228

1атја 1аје Воуап 1980:228

Ви§агбка уапјапха:

лавка лае б1ојкоуа 1970:508

Оепогаг је оМбпо гатепјеп пе1ат гооштот суЧ је јгђог и51оу1јеп 51а-

ђПтт 21а§о1от /а/аг1388, 1ако аа уеста уапјапага 1 пе ђеки еНто1о5ки п-

§иги, овгт, јгигето, гуикоупа 51а§апја:

Сто тасе и рогоки р1асе. >ЈоуакоУ1С 1877:175

киса 1ауиса 1уапбеУ1С 1900:156

5.2.4.12. 1Ј тоает га§опе1ке 5а аепо1а1от 'гагђој' пе 5те зе 12§иђк1 12

У1аа 1 аоааИи опотагорејбкј еГекаг389. Екбгегшја §1а§о1а и јтетси гуогепа је

бибкбот -ага.

386 о оуош тос1е1и V. и: ЗИсјгшс 1992а.

387 Рау1оУ1с 1939:228 $та(га да је 12 „пегагитеуапое јггага 1ау иПаје ро5(а1а геб 1аиг1аје

ба опота(ореј$кот угесшобси".

388 КуаП(1ка(ог је осПисијиа га ос1{;опе(апје, (ако: Апепа киска, Атеп ра$, тг!га кија, \>\је1о

раЗсе, тгепа киЏса, ое1а кибка и: Ноуакоун; 1877:175.

389 О 5(гик(ип оуе га§опе(ке V. § 1.4.4.2. 1 бИагтс 1993. Роппи1а ШоспиШосага и 5гр-

5коћгуа(зкот Го1к1оги ипа 1 ор5сет (бка(о1оШ) е(ека(, и рптеги 12 УојуосИпе: Шоспи Шосага,

роШја рага, хтагапот газтгсИ (ипе) окасИ\ (Ап(ћгорорћу(е1а III, 1906:374).
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5к1оспи Мосага,

би бе Ао сага;

саг 8е ргерас1е,

и тоге ираае,

га пјип сапса.

N6 ђој бе, саге,

7ет1ја зе ггебе,

уојбка зе кир1,

аоћго се ћШ. Коуакоуш 1877:189—190

к1оспи к1осага >ЈоуакоУ1С 1877:190

бк1оспи Иосага >ЈоуакоУ1с 1877:189

8к1оспи1а §к1осага Иаг. тл%. 1902а:334

бИјоспи Шјосага _ бокјс 1966:20

бИјос, Шјосага Бкапс 1939:219

сакпи бакага >ЈоуакоУ1С 1877:190

01а§о1 опота1орејбко§ рогек1а и јестој уапјапН бтепјије бата опота1о-

реја (Шјос).

5.2.4.13. Опота1орејбк1 {Ј1а§о1 и е1нпо1обкој Пцип роз!оЈ1 и тос!е1и га§о-

пе1ке за с!епо1а1от '§гтгјаута', а <1еуегћа1 пе ропау1ја геаирНкасгји обпоуе:

7лпо1о1а 1о1а

ба У1бока р1о(а;

(1а1еко бе бије

и пегпапи 2ет1ји. ИоуакоУ1С 1877:34

гак1око1а к1о1а >1оуакоУ1с 1877:34

гакоко1а ко1а >ЈоуакоУ1С 1877:34

га1е1ека 1ека Муагоујс 1913:15

га1о1о1а 1ога >ЈоуакоУ1С 1877:34

га1о4 1о1а Воуап 1980:28

гагогога гога Катпс 1894:75

гаго1а го1а Уикоуш 1890:88

2ау1го1а го1а >Јоуакоу1с 1877:34

5.2.4.14. Епто1о§ка Пјшга 1 бтћгопо пејабпе рагетете га ко1о тапАаНпо,

га ко!о топАаЊ и тос1е1и га§опе1ке га аепо1а{ 'бекгк' (рогугаепот и бато

сћ/е уапјагле):

2а1е1а 1е1а,

гакгега кгега,

га ко1о тапАаИпо. ИоуакоУ1С 1877:236

2а1е1е(а 1е(а

гакгекеШ кге!а

га Шо топАа1о. МНеибшс б.а.:32
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с!ођгјаји бУоје еНто1обко гебепје рогескпјет ба сћ/е 12о1оуапе 2а§опе1ке

15(е 8(гик(иге:

2арисЈ риси,

гауис! уиси,

ра оск>ћ и МаИаге.

2аси( сиШ,

гариг рига,

1 гатапДаН (Јоги.

'уа(га' ОћгасЈоуш 1895:4

'гагуоп ђасЈги, гаргеси уа1ги 1 гакћибај уга1а'

Огђ1с б.а.:5

1Ј 5грбкоћгуа(5кот 1о1к1оги иођјбајеп §1а§о1 гатапАаШ 1ако скшуауауа

пеобекгуапе (гапбЉгтасце 1 асћдеасуе и: га ко\о тапАаИпо, га ко1о топс!а1о,

и МасИаге. Ргођ1ет пје§оуе екб^епгуе обЦје огуогеп. Текб1 ос1§опе1ке јау1ја

5е 1 као јггека: 7.аргес\ \а1ги, \еИ таски. ('кас! 5е иуесе 2а§гпе уа(га па

0{тј1§ш с!а ђј гегаујса с!обека1а с1о ији(ги тога бе ођегђуесИН с1а табка пе

гагпеве уа(ги ро кисГ, Си&с 1988:16).

5.2.4.15. Мос1е1 га^опегке 8а <1епоОДот 'бипак га 1капје' (у. 1 § 3.3.4.1.),

(1еН 8е па с!уе рос1§гире: ба 1 ђег опопОДорејбкој; §1а§о1а. Уапјагие 8а опо-

пОДорејбкт §1а{>о1от пе гагуџаји ођауегпо етгш1о§ки Пзиги/иисџашо 2\ш-

коупо 81а§апје, опо је ођауегпо зато и дги§ој §пим уапјапаса:

— за (пајбевсе) опопОДорејбкЈт §1а§о1от:

Ва\а\зап оаксе,

ргог јек&се,

ргог §ш1о бЉисе,

регтја ј»а сегаји,

реппја §а бекаји. КагасШс 1897:335

ђа1ађап ђаксе КагасШс 1897:335

ђа1ађап ђакН РаУ1сеУ1с 1937:39

Мађап ђаћсе К5АМЈ б.у. Шоап

ђа1ађап ћабсе Ођгасктс 1895:2

ђа1ађап ђиксе Моуакоу1с 1877:241

ђа1ађап иксе Моуакоук 1877:240

ђа1атђа1 бкабе 1ЧоуакоУ1С 1877:240

ге1епђас ђаксе Воуап 1980:223

багађасе бкасе ИоуакоУ1С 1877:240

балгсШо Заугад390 >ЈоуакоУ1с 1877:61

ШкШја мсс Уогкарјс 1902:24

— ешжЛоЗка бцига ба тоиуот Шепја:

1е1е\а је 1е1еИса

бУако јисго 1 уебе;

390 Оепо1а1 је 'гес', аН 2а{Ј0пе(ка о&ј>1есшо рпра<1а оуош то(Је1и. 2а еито1о§ци 5ћ. ЈеУгЉМ

ир. Ре(1еуа 1983:27—28.
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реНпа је 1егаји;

а реИпа бекаји.

1ехе1а 1е1еНса

1есе1а 1есеИса

1ересе : 1ертса

1ересе : кри&са

Нјесе : 1егишса

1есе : 1ертса

Несе : 1ертб1с

Нјеси : 1ертсе

Нјесе : 1ааапса

КоуакоУ1с 1877:240

Иоуакоујс 1877:240

Коуакоујс 1877:240

Моуакоујс 1877:240

Моуакоун: 1877:114

КахадИс 1897:352

7>ГоуакоУ1с 1877:240

УикоУ1с 1890:47

>1оуакоУ1с 1877:240

Моуакоуш 1877:240

Кизка га^опегка га Чкапје па гагђоји', оз1т оћауехпоц ђгоја ре1 као га-

тепа аепогага га 'гике', заат екзЈепггји с1пи»е угб1е:

Идет судш в суд,

его пнтеро несут. баскмпкоу 1959:92

РојесНпе згрзкопгуа1бке уапјаше ђег гга§оуа еНто1озке Гцшге као гатепи

аепога1а 'бипак' тлаји: типја:

Мипја Лксе кгог ЈаШсе Ка1опс 1894:75

Рго1есе типја кгог себ1о бЉНЈзЧе. Моуакоук 1877:241

Тше зе ргЉПгауаји аЉапзкој уапјапН и којој је обиуапа пта:

бћкоп 81 уеИша, ујеп 31 ^епта

перег тирга 1'1та. Тгпауа 1 Се1а 1981:126

('Као типја \д&, као типја зе угаи' кгог 811по ргасе.')

5.2.4.16. ЕитоЉбка Пјшга (гатепа 1 гипксуа депоШа) и тоа*е1и 2а$>опе1ке

за ЈепоШот 'те11а' тје ођауегпа. бНбш то<1еН га§опе1ака за 1зит <1епо1а-

1от рокагији аги§е \тз1е ггапзгштпаспа (V. § 3.1.5.).

5е(ка Иесе ро кисл,

и ге1епој ођис1. ОђгааЧтс 1895:13

бесе: Зетка391 ОђгасЈоујс 1895:13

зесе: зеисо КогаЧшаЈ 1896:133

1Ј газкот га 1бН аепогаг:

шеголв шеголилсл МпгоГапоуа 1968:112

Тако је 1 и ђидагзкот, аИ га с!епоин '150Уе1јка'

шетнала се шетка бгојкоуа 1970:387

шетна се шетка-шереметка бгојкоуа 1970:642

Роз1ес1пЈ1 ђи§агбк1 рптег згојЧ и уе21 за аги§1т угзгата екзгепгуа и тоае1и

за аепогатот 'те:1а' (оз1аИ ектепН икагији с1а је Љак и ркапји јесНпзгуеп

391 Рогти1а је гаће1егепа и Јебует Го1к1оги, ир. рптег \г Сте Ооге:

5е1а1а $е1ка,

огаде гзка,

па ђикоуи Н51и бгаба тл КбАШ ј.у. ога%
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тск1е1, тас1а би с1епо1а11 гагНбШ и гауЈбпобН ос! ахи§о§ с!е1а 1екб1а га§опе1ке,

и Нт 81ибајеУ1та уегоуа!по је и ркапји копгаттасуа):

5егете1 те1

кгаИеу гег;

га угаита бгојп

суеуојке ргоз1. Коуакоуш 1877:130

бегете! тег392 Коуакоујс 1877:130

бегетег кте1 ?>1оуакоУ1С 1877:176—177

бегетега ктега Уикоујс 1890:77

гегет 1е1393 Тезш 1981:34

е§ес! §ес1 Моуакоуш 1877:239

ођеЉете394 бгескоугс 1894:5

такес1оп5к1 рптег:

елбет-бет бгојкоуа 1970:511

Мос1е1 зе осНгауа гаћуаНијисЈ гуикоупот з1а§апји 8а: кгаЏеу ге(.

\Ј аги§ој §гир1 уагуапага тос1е1а за с1епо1а1от 'те11а' гатепа с1епо1а1а 120-

биује, а гипксуа је Јггагепа опотагорејата и ратој копб1гиксу'1 (ир. § 3.1.5.),

прг.:

8ис рис, ра /а уга1а. ИоуакоУ1С 1877:130

5.2.4.17. Мос1е1 2а§опегке за рогајпЦруапјет 'бка' нпа базуип агадасуи

бггакгига гатепе депогага од аги§1ћ тос1е1а гадопегака о 'рогајтуЧуапји'. 1Ј

оуот ргодикпупот тос1е1и га§опе1ке <Јепо1а1 је бкого ођауегпо гатепјеп екб-

гепгуот: тагкјгап је рагаот копбггиксуот, која бе с1а1је гагууа и сђ/а §1а§о1а.

ОепоШ 'бко' тје 1 јесНгп, ро оуот бггакгигпот тос1е1и па бгрзкоћгуатзкот

рго51ога рогајт1јији бе јоб 1 '§из1е; Себа1ј; 1§1а 1 ћискаНса га та51о' (и ро-

1Угс1ата ба Кобоуа):

Роб1а1а те папа,

<1а пн сЈаб зепЛаЊ, репАа1о,

с1а овепЛа, с1а орепАа,

ра с!а Н §а оре1 пагга§ угап. Ре1гоу1с 1948:449

ски писи : оасат, обписат 2оуко 1930:151

11б1е т1б1е395 : роппбНт ТЧоуакоујс 1877:37

392 Оа је оуо тоуасјја и тодек Јуедобј \ шгсјгат 5~егете1, ир. ЕКН8Ј ј.у. $ег. бкок ће1ег1

1 т(еге5апти иротгћи оуе ккзете и јггаги 4е1е $егете1е, аН пе иобауа апај>гат1гапје депо(а(а

'те(1а' које је и51оуЛо 1гћог (игагта га гатепи Јепоша. Ако је оуа рге(роб(аука (аспа, 5уе

05(а1е уагуап(е оуој; тоде1а 5и бекипсЈагпе, а гткоупо 51а§апје Иегете! те/ бћуасепо је као

(уогћеш то<1е1 и пагедшт рптепта.

393 КЈА2ХЈ 5.у. 1егепШе пауош' игујк таа,аг5кој> рогек1а и гпасепји '\тае ва &ао ш 5(уопо'.

394 Уокаиу и гипкспј поттаПуа.

395 Рогти1а 1Ше тШе, сШе пп$1е (1: ПзИ тШ1, <ПзИ тШг, тиН $чз!е, ир. §§ 2.9. 1., 2.9.2.)

јтајисј и уМи депо(а(е '51(о' 1 'тПуо' тоге 5е ирогешуа(1 5а Гогти1от 12 ћабте 2а 'теЈепје

ћ1ећа': кит пе тШг (ир. § 5.2.3.10, паротепа 308).
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снб1е, 1шз1е

сшзпе рибпе

тепс1о-реп(1о

гегше

гепс1о репЛо

бепс1о-репс1о

бепсЈо репс!о

§апс1а1о

§еп§а1о, реп§а1о

§епс!а1о, репс1а1о

8епс1а1о, репс!а1о

§епс1а1о, репс1а1о

§еп1а1о, реша1о

5е11ја1о-реија1о

га81епса1о, габђапс1а1о

(пејтепоуапо)

ос151ат, огтб1ат

осшбпет, офибпет

орепсЈат

12гепс1ат, 1брепс1ат (зе)

огепс!а, орепс!а

обепс!ат, орепс1ат

обепскт, орепс1ат

робапет, роГапет

05еп§ат, орешјат

05епс1а, орепда

§епс1ат, репдат

ргоЈ1апс1ат, ргорепскт

о§еп1ат, ореШат

обеијат-ореијат

габсеШат, габђапЈат

51ггпс, М., изт. ро1угс!а396

бгескоУ1с 1894:6

бкапс 1939:217

КоуакоУ1с 1877:209

Сгтиза 1966:4

МПо8а1јеУ1с 1913:355

Јзуог 1886: 101397

Оеђе1јкоУ1с 1897:1

ИоуакоУ1С 1877:237

Ре1гоУ1С 1948:449

КЈгшс 1899:6

Мп-коујс 1902:13

Воуап 1980:202

РШроуЈс 1949:270

МИеибшс 8.а.:98

^оуакоУ1С 1877:209: рготетет, ргогипт

Моуакоуш 1877:209 ба с!епо1а1от 'бко' ђе1е21 1 2а§опеиси:

Роб1а1а те тата: с!а гсп с!аб

1гез Г кигЛез, \ 1ај уа§,

с1а бе парпе па§.

1Ј оуот б1исаји и рИапји је /а^опегка о 'рогајтЏ^уапји куабса', као бЧо

б1оЈ1 и 2глгс1 Ођгас1оУ1с 1896:38, 50: 1гез / ро1гез / 1о газе; ге$ / киНез / 1ај

уаз (ир. § 2.9. 1.). Шс 1846:230 Јта га гатепи сЈепо1а4а 'бИо' 1ег21'§иг, ђег

гагугјапја и ^а80'-

Ви^агбке 1 такедопбке уапјате оуо§ тос1е1а 2а§опе1ке ропабаји бе 151о

као бгрбкоћгуасбке, аИ скпо^ас шје ођауегпо 'бно' уес \: 'катаг' Ш 'ђискаНса

га таб1о'.

1Ј ђи^агбкјт уапјашата:

кандилце, мандилце :

кандалото-мандалото :

кандалото-мандалото :

кандалото-мандалото :

скандалото :

сандало, мандало :

шандалото, мандалото :

шандалото-мандалото398

посаках, помамках

скандалосам

кандалимо, мандалимо

покандам-помандам

скандалосам, смадалосам

сандалосах, мандалосах

пошандам, помандам

51ојкоуа 1970:433

81ојкоуа 1970:415

51ојкоуа 1970:438

А1екбОУ 1966:5

51ојкоуа 1970:415

5к>јкоуа 1970:433

51ојкоуа 1970:433

пошандовам, помандовам

51ојкоуа 1970:433

396 МНогад Зпшс, 5е1о ОћасН, ЗгеБгетса, за скпосасот 'ш1т> и уоЈетси кас! зе §ош':

Рогајгт пп <л$1е, пи$1е,

с1а ос!$1ат, да опи$1ат

ра си О оре' уга(Ш.

397 12У0Г је ба$орј$ Јачог га 1886 {>ос1ти, 2а§опе(ка је пауеЈепа и оку1ги рпроуе1ке Воке

Јоуапоујса.

398 МоИоуа 1988:39 *а ои§аг$ко $апАа1о-тапс1а1о рге(ро$1ау1ја Сиг$ко рогек!о.
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шандано-мандано : пошандам-помандам 51ојкоуа 1970:433

шеталото, петалото : пошетам, попетам бсојкоуа 1970:432

мингало, шингало : помингалисаме, шингалисаме

б1ојкоуа 1970:415

шандалото : пошандам, помандам б1ојкоуа 1970:438

Иа рге1ро51ауки Аа је ргуођИш 51оуеп5кЈ скпоса! га га§опе1ки оуе бпикгаге

ђПа 'ђискаНса га таб1о' пауос1е ро1јбке ро1\т<1е, 5Уе 5а ОУ1т аепо1а!от399:

Робиа китокка ск> китобк!,

рогусас 5е Аугдозкг,

јак 51е мус1угс1ат,

Хо с\ сгугс1о5ке иосШт. Оизишкг 1893:226

сгугдескј : роаупМт Ои51а\У1С2 1893:226

р1ег<1ииеск1 : рорЈегааиа, рор1егааиа Ошигласг 1893:226

ререга02иа : рорегаиа, рорегаиа Ои51а\У1С2 1893:226

1уПа1ше : роруНат, ргуруПат Оибимкг 1893:226

Казирбка уапјаШа 1екб1а тсегргеига 5е као рогајтИЈуапје 'а1а1ке га рге-

гааи аиуапа':

Рогјб те 1уе§о у'6гсера!а

<1о те§о \>'егфо!а,

јак 5ођ'е п^аАегАдтп

\о ја 1ођ'е осшот. Зусша VI: 133

Огске уапјате га§опе1ке 151е 5иикШге рокагији гагууапје гатепе аепоШа,

и Гогш1 рагпе копбпиксгје 1 иоб1руот геаирНкасцот обпоуе, и §1а§о1е: та

тстш^пчх, та цлт^уа : уа тогт^соо' (бепа 1965:48). Бепога! је 'гагђој',

оуај аепоии4 шм 1 јеапа ђидагбка роПтсЈа (б1ојкоуа 1970:384).

5.2.4.18. Моае1 га§опе1ке 5а с1спо1а1от 'уос!етса' (151а е1ипо1о5ка п§ига

која рокпуа гатепи 1 гипксуи аепоПпа 1 ропауЏа 5е и 5У1т гађекгетт

уапјаШата, обпп коа Шс 1846), кага^сгепбНбап је га 2арас1по-ји2поз1оуепбк1

агеа1, и коЈ1 5е иИара 1 б1оуаска ро1угс1а:

5ит зипи, §гт ^гтг,

ђ'је1а §05ра уап 1еи\ Иоуакоујс 1877:136

399 Мопу 'рогајтЏјуапја 51ара (ћискаНсе)' јау1ја 5е ј и јеапој 1х>5ап5кој 2а§опес1:

Роб1а1а те тоја, с1а 1т с1а§, 510 гпаЈ:

ћита 8°"> оигиа с1оИ. 2оуко 1930:15

МоПу 'рогајшгјКапја' I оћесапје с1а се 5е ро2ајт1јепо \гасш кагаксепЈе 5гр5коћгуа15к1 та-

еџбкј Секб! гет1Ј1 ргес1 рогобај 12 окоНпе багајеуа:

О гетЦЈсе, ро Во§и бебтсе

с!ај тј 1Уоје 5шпе

а еуо (ј тоје игте,

Јпк 5е ја а1а5Јт,

ра си и 1ћ оЛпаћ угаИИ. (Вобапбка уЦа 1886:330)
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§егпа §егпје, гуопа гуопе400 Шс 1846:227

§гот °,пш, бит §шт ^ Иагос1ор15Је 1952:18

бит 8зт1, ћгт ћпш 8абе1 1 Катоуб 1936:38

бит 5ШТ11, 11гт ћпги Боћбтбку 1993:63

ЕшгнЛобка г1§ша јау1ја 8е 1 и гагћгајаНсата, §<1е с1об1ес1епо °,1а§о1 гуоп

јтетси:

8е1а1е $и зе(аИсе,

ргеко ћгаа, ргеко с1о1а Мнахо\тс 1911:165

Тге$ка\1са Хгезка.

Р1језкау1са ргјезка Мгјагоујс 1911:168

Еапсапот еНтошбкот Ндигот тоге да оис!е роуегап 1 сћиш' го1к1огш

ТекбТ, хако кајкаУбка ћа1ас1а:

бЉит бЉоуа1а,

катеп катоуа1а,

ггпот 1гпоуа1а,

тсит ћшоуа1а М. 2§апес 1950:272

5.2.4.19. Ег1то1обка г!§ша тоге с1а бе гес!икије, аИ 1 с1а бе као гопттик

ргепоб1 кго2 гагИбие то<1е1е га§опе1ака. ТЈ б1ес1есет рптега гајшпегке ба

с1епо1а1от 'уоскшса' (1 кагактепбНсшт тгашпепгот гекбга којј икагије па ко-

пзт гЈепогага ро 1ји<1е: Ла тје сг^иНпа и 1и%и), ш је о1ак§апо опотаШрејбкот

обпоуот:

а%иНп сгсх и 1и§и;

с!а шје шсшНпа и 1и°,и,

бУ1 \л 1јисИ па гади. 'тНп' >Јоуакоујс 1877:133

акшт С1СЈ >ЈоуакоУ1с 1877:133

С1р,иггп С1С1 Мшсћадоуш 1914:273

сик шсе >ЈоуакоУ1С 1877:133

аН:

бШр сгјик и 1и§и >ЈоуакоУ1с 1877:133

а^иИја ги§а Ророуш 1897:3

1бН рагететбк1 тг ропаугја бе и тос1е1и гагшпегке ба тоиуот позепја

\'оАе (ир. 1 § 1.7.5.1.):

а§и1јт сш,

С1§а уосш уисе 'с1егат' Иоуакоуш 1877:48

а§и1јт сгт,

сјуга уосш уисе 'ћег ЛепогаЈа' КагасШс 1935: б.у. сг%и1јт

актШ сгсе, а сЉго уосш 81ра 'кгтаса 1 ргабсј' ИоуакоУ1с 1877:105

Ш и пекип 12о1оуашт 2а§опегката:

400 ба (Јепо(а(от 'рсе1е' (оуако ргепеш 1 и: Моуакоук; 1877:187—188) гћо{> гатепе Јепо1а1а

г/аШе рИсе итеб(о осекјуашћ: Ве1а гепа, ке1а ^охра, осЈпојпо 51оуепа6ко§ Ша Јгача \ б1оуаској»

зћаН га 'ћгабпо'.
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СгкшШ сгкси 'заћа*' Вибегк; 1901:5

С1%иИп ке окгесе ЧосПо' бгескоујс 1894:10

5.2.4.20. I и тос1е1и за котр1екбтт с!епо1а1от 'оупоуј кас1 $е ћпи' иобауа

бе зтепа екб1егшје еНто1озка Јг^ига о АеИтгспа рагпа копзггиксгја.

Буа 8е отја оШпјаји,

а У1§ пјт бе оШпј-%ога гге$е. 2оуко 1930:152

РоћПа зе сћ/а оога јапоога

ј па пјјт бе ггеби гепШпје. Оћгасктс 1895:9

сћ/а оога Вје1ооога : бштитја Ророујс 1900:6

Об1а1е уапјаШе оуо§ тос1е1а рокагији бекипскти ггапбгогтасуи (паб1а1и

уегоуаШо ос1 тгагта апгепја Ш §гес12та тапНја) бато кос! гатепе бе§теп-

1а с!епо1а1а 'гапо'401:

геп1апја Оћгасктс 1895:9

бигагшЈа Ророујс 1900:6

бтшшја г>ГоуакоУ1с 1877:147

ћотатја Мккоујс 1887:109

{егиепја Оћгасктс 1895:3

батагтја Мнкоуи; 1887:109

тагшја ТуГоуакоуЈс 1877:147

аШепја Моуакоујс 1877:147

Оепо1а1 'оугкш кад бе ћгји' рогпа! је 1 и гатипбкот Љ1к1ога, аћ би га-

тепе с!епо1а1а рокпуепе ћгојеујта, ир. Оогоуеј 1898:21—22. 5грбкоћгуа1бке

уапјап1е, и кој1та бе с!епо1а1 'гојјоуГ куаИпкије ћгојет (сепп зе ргиХа иАа-

пзе, Мапс 1894:310, бћбпо 1 и: МЈсеУ1с 1952:353), икагији па питепбки

обпоуи еуепгиа1по§ рго1о1екб1а.

5.2.4.21. 1Ј еНто1о§кој пјшп гуогепој ос1 сћ/е 1тешсе, гатепа с1епо1а1а 1гр!

ггапбхогтасгје, бедтеШ с1епо1а1а је б1аћПап. б1гакгиги 1екз1а кагакЈепби тоПуј

позепја ХегеШ, 1ајапја рза \ закгмапја; тос1е1 ба с1епо1а1от 'јег' кагак1епб11сап

је га бгрбко11гуа1бк1 1з1ок (склшз1 §а 1 иоМбајепо пероигс1ат 12уог: Уикоујс

1890):

ВгетепАИја огете поз1;

огетегиШЏ раббас1 1аји,

огетепШја 1е и ћгете. МоуакоУ1с 1877:77

ћгете : ћгетепсШја Коуакоујс 1877:77

ћгете : ћгетепшја МПеизшс б.а. 6

ћгете : ћгетесШја Већећкоуш 1897:5

401 Кизка 7а§опе1ка 5а депоШот 'оуса':

Кутмболка бежит,

все болотце тр^сетси. МЈбгоГапоуа 1968:47

тоге 5е мгиктто рогесПи 5а га§опе1кот и. ОпјПапа, депо№( 'оуса':

01иНја, МиНја,

уоди рце кар!је (51с) ти 5е 1ге5е. Ророу1с 1902:У1Н
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ђгете :: ђгетепаг

ђгете : ђгетепјак

ђгете : ђгетђегја

ђгете : ђгетђи1а

ђгете : ђгетђгеја

ђгете : ђгет ђгета

1§1е : 1§1епсШја

ЈМоуакоук: 1877:180

УикоУ1с 1890:21

бгескоуш 1894:7

Мјјакмс 1913:6

Ог1оу1С 1901:VII

Воуап 1980:101

Уикагкмс 1970:27

Иеке рагетете би потта а§еп118, а опе за гигбк1т биПкзот -аЧНја поууе

8и и тос!е1и.

ЕгткЛобка г1§ига 120б1аје и уапјапгата:

ђгете : кит ђагаНја 'тебес' Вога*еУ1с 1899ђ:120

ђгете : уиартја Ођгас1оУ1с 1895:10

Екбгепгуа 120б1аје 1 и уапјашата и којјта је бе§теп1 кгете гатепјеп

бе§тепгот згира (ј с!епога1 је гагНбк: 'уеуепса; Нбка; когпјаба'):

бкакиба бгири гкш,

бкакиби рб1 уМеве,

бкакиба бгири 1брибН

ра гис и гири. бгескоујс 1894:10

бгира : бкакиба бгескоУ1с 1894:10

бгира : сћпсшра Мгјагоујс 1908:1

бгира : гиг ђађа Јоуапоуш 1899:174

бгира : (1иг ђађа Шггпс 1888:62

5.2.4.22. 1Ј тос!е1и ба сЈепогагот 'гагђој' (V. § 3.1.6.) роугетепо 8е зте-

пјији еНто1обке П{гиге 1 гуикоупа 51а§апја (јег ве и рптеги рагка па 1ира1ки

пе тоге ротШјаН па пагости еНто1ошји):

бјеш' ка^а па ка^апи 2оуко 1930:156

рагка па 1ира(ки Ођгасклмс 1895:11

Вађа зеаЧ па гахеШ,

бУЈпје #нЈе па га%и& Моуакоугс 1877:190

1Ј ђи^агбкот:

Седи грт>к на чакргк бгојкоуа 1970:383

5.2.4.23. Екбгепггја која рокпуа гатепи скпогага 1 пје§оу бе§теп1 тоге

<Ја1је с1а зе бт па бУојбГУа скишћ бешпепа1а: хако и тос!е1и ба уг1о гагНскнп

сЈепогаНта ('оуап; уипа; 1ебтк; мрак; кокобка; кикишг; раби1ј; рор' кс1.) ба

тоНуот јакапја иг ођауегш тоНу ос1есе (кИе, кара);

На1ап јабе па ка1апи,

ћат ти с1о кор1га. >ЈоуакоУ1с 1877:147;26

ћа1ап : па ћа1апи 1ЧоуакоУ1с 1877:147

ађап : па ађапи Муактс 1913:5

беуеп : па беуепи 2оуко 1930:153

беуап беуапо§а копја : беуапе ти кке Клгтс 1888:69
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§1Уеп : па бјуепо бгуепи Кгај&тк 1897:332

бепј : па бепји Уикоујс 1890:71

буИеп : ро зуПепи копји, зуПепа ти кара

Ођгаскмс 1895:10

с1гуеп : па с!гуепи копји, с!гуепа ти кара

Иоуакоујс 1877:52

беуепсшка копја јабе 8е<1от ђгаскнп Огђш 8.а.: 5

аћ:

етеп : етеп 8и ти корке Воуап 1980:99

јетт Вибепс 1901:1

Оитс 5гескоУ1с 1894:9

1Ј розкстје сћ/е пауес1епе уапјап!е гатепа депо1а1а зе ропауЦа: Јетт јабе

копја; па Јетти кпе.

бЈпћгопо бе га е11то1о{пји рагетете На1ап тоЗе ириП11 па ргоћ1етаНспи

ос1гес1тси и ЕббЈа б.у. *Иа1ат>1. МесЈиНт, јтајиси и У1с1и се1окирш шуеШаг

рагетета и тос1е1и, га еуепгиа1по еНто1обко гагјазпјепје рагетета зеуеп,

зе\ап \ с1г. ггећа нпаи' и уМи тх уапјапа1а оуе га^опеске и којппа зе ропауЏа

1811 рпдеу (и пе1ат уапјатата за ге1еп, пета тоНуа јаИапја):

2е1еп гека па ге1епот копји јабе,

гекпа ти кара с1о изци к1ара. УХ.Ј. 1899:88

ге1еп гека па 2е1епот копји : ге1епа ти кара УХ.Ј. 1899:88

ге1еп гес : ге1епа ти кара Ођгасктс 1895:4

ге1еп <1аћа, с1аћа : ге1епа ти кара НасШтија§1с 1900:81

ге1еп <1ика : ге1епа ти кара Ођгасктс 1895:4

гекпгика402 : па ге1епи копји, ге1епа ти кара

Мпкоугс 1887:94

ге1еп гика : ге1епа ти кара МПешшс 1901:32

ге1еп ђог : гекпа ти 1а1а 1л>рнпс 1897:71

Роз1оЈ1 1 пекоИко уапјапаи §с!е је екб(епгог сгуеп (1ако 1 и ђи§агбкот га

с1епо1а1 'бфак'):

Сп>еп §аја па гШоте јабе,

сп>епа ти кара Коб1асшкмс 1980:37

сгуеп раба : сп/епа ти кара 2оуко 1930:154

сг1јеп с1ика : сгћепа ти кара Ођгасктс 1895:13

ЦЂрвен далдал, цЂрвена му капа бкукоуа 1970:169

Оуакуи з1гиктга 1екз1а 1та 1 12о1оуапа га§опе1ка 12 ШЈса за с1епо(а(от

'ре(ао реуа':

Иеуепко бе јауЦа 12 Иеуепа §гас!а

пе^епа ти ћгас1а. 2ипрс 1897:2

5.2.4.24. 2а га§опе(ке о 'рбећ' кагак(епз(јспа је екз(егшја која бе ропау1ја

кго2 сео (екз(, пјепо рпзиз(уо па орЗ(ез1оуепзкот р1апи икагије па з(агоз(

402 Оуако ипе(о 1 као одгескиса и КЗАМЈ.
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оуакуе бггикгиге. Оуај Нр екбгепгуе, кагакгепзНбап 1 га пеке уапјаШе ор1бапе

и ргетостот рагаЈЈгат, 2а гагНки ос1 екбгегшје (1ра гајт јегјш, тга отатеп-

хаћга гипксјји \ пе иНсе па 'кошгапје' 1екб1а. Розгојапје е11то1обке п§иге и

јестој уапјапи тос1е1а за <1епо1а1от 'рсе1а' (ир. 1 § 5.2.5.1.5.) икагије па

рагасНЈипаигат екбгегшја:

Тпупо пеуа и (агпој кГјеи

\ет уеге, гапки ^ојги р1е!е. Коуакоук; 1877:187

8еуо бјесН, зеш §гасН,

ђегђеги уег уеге 8.1897:328

1Ј шбкјт рптепта, прг.:

В темнои темнице КИггоГапоуа 1968:34

Семи девки шли, семи красни шли,

волосник нашли, селшшелком шит,

всему городу узор. Мпгогапоуа 1968:33

II ђи§агзк1т росугаата:

Темна девоика

в темен дкжлн стоеше,

темна ми песен пссше. 81ојкоуа 1970:274

Чудна ми чудна девоика

на чуден камЂК седеше,

чудна ми песен пееше403. бтдјкоуа 1970:27

1Ј уе21 за пауес!етт ђир,агзк1т рптепта зтоје уапјапТе 12 рпггепзко-

птобке гопе:

Ијупа, аЧупа АШјака,

Аптт риТет 1с1ебе,

аЧупа ревпја ројезе. Воуап 1980:116

Бта аЧта АгкНса,

Ахта ри1ет Шазе

Агта резти ројазе. ОеђеНкоуш 1897:7

ТНша тота, Аптт риТет КозНс 1930:134

СиАпа еста сЈеуојка (...) сиАпи резти Клггнс 1899:7

5.2.4.25. ЕНпкЛобка Пјшга рокпуа гатепи 1 ЗУојбТУО сктоТаТа: копбТгиксџа

нпешса + §1а§о1/рпс1еу §1а§о18ко§ рогек1а, 12е1ес1а као геЈирНкасгја ш' као

епто1обка п§ига 1 кагактепзе тос!е1 2а§опе1ке ба гЈепоТатот 'јаје' (рптеп би

12 рпггепбко-итоске гопе 1 МакегЈошје):

ЋА гШохап,

403 Апа1тгајшл ото оиеагеки га{>опе1ки Мо1обпа 1993:205 гак1јибије: „Повторение слов -

вообше оченБ типичнбш прием синтаксическсго соединенил слов в загадке.

Повтор^мтсл не толбко глаголБГ, но и сушествителвнБге, и прилагателБНБге, и наречии.

Зти повторн также производлтсл с целм змфазн".
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ш§с!е дирка

ш репсИега пета. бпшс 1900:VI

21<1 21<1о5ап, уаг уагшап бЈгшс 1900:VI

21(1, 21(1 2Јс1о8ап, уаг, уаг уагозап Воуап 1980:153

уаг уагозапо, 21(1 21<1обапо Воуап 1980:153

21(1 121(1апо, уаг уагобапо КагарапсШс 1893:63

21(1 гагјаапо, уаг уаговапо Ојојглчс 1909:1

сшђ сшђобап, ук укобап Мца1оуЈс 1913:10

о§о о§пет, ги! 21(1ат ОеђеНкоујс 1897:2

^гуа гоза404 2У1гке пета. Воуап 1980:151

бЈШадте упг уагозап \ гШ гШозап уегији зе 1 и агашт ГоШогшт гапго-

ујта, 1ако и КММР б.у. зидоса: соба варосана, кука зидосана.

Туогђет тос1е1: Гтетса + 1грт рпАеч гтмеАеп оЛ с1епотта1по% #/а#о/а405

гађекгеп је 1 и ђабтата: зигта-зигтоза (ђавта 'оа гашака', Кас1епкоУ1с

1982:164), а Јга ј и §оуогпот јегИш 15К>2 агеа1а, 1ако и 2ђ]хс1 гесј га К5А-

N11 12 ^гапја М. 21а1апоУ1са: га*а г/Јозапа 'Гепбка Обођа пес1оНспо§ ропабапја,

соуек та1е угестобп', остзопо: сгска 1е с1ско$а1а 'тога 1е итоп1а' и §гасП

га КбАЖЈ М. Иукоујса 12 РЈго1а406.

Рогрипо 1бги бНки с1аји ђи§агзке уапјаШе оуе га§опе1ке:

Сђс зид зидосано, с вар варосано б1ојкоуа 1970:251

вар варосан, град градосан бгојкоуа 1970:251

дзид варосан 51ојкоуа 1970:251

вар варосано, глеч гледжосано 51ојкоуа 1970:252

блл белосано, вар варосано б1ојкоуа 1970:252

зђд звдосан, вар варосан б1ојкоуа 1970:252

една кт>ша, белосана, варосана 81ојкоуа 1970:251

вар варосан, сђс дзиф дзифосан б1ојкоуа 1970:251

дзиф дзифтосано бк>јкоуа 1970:591

дк)с дисдосано бгојкоуа 1970:591

Оа је оуако копзггшзапа га§опе1ка ђаПсапбкое рогек1а (а 1ако 1 бата коп-

б1гиксиа шетса + 1грт ргШе\ [гчеАеп оА а"епотта1по% ^1а^о1а) роИгаије 5

јес1пе б1гапе пјепо ртшгуо (1 1о ба икпНбшт еНто1обкип та(епја1от) и

гатипбкот го1к1ога, а ба ага§е оабшгуо и пеђа1кап5к1т б1оуепбкпт1 јегјсппа:

^аг уагак

21С1 21(Н1

!ага и§1 гага" Гегебгге. №си1ебси 1991:113

(^аг уагеп, т\А 21(1ап, ђег уга1а, ђег ргогога.')

404 РагегЈгао1о§к1 јгтепјепо о<1: гаг \аго$ап.

405 О депотта1шт §1ај>оИта па -о$аЧ и ђи^агбкот ј рпггепбко-итодкип ј-оуопта V.

ЗгутагШ 1977 1 Вје1е«с 1992ћ.

40* ВгијЈаЈјЦ 51аги5 Јта {>1ај>о15к| тЛкз -о$- 5а рејогаиупот шјапбот и гпасепји, ир.: Вој>-

(1апоУ1с 1984. Робшрак је иомбајеп и такеоопбкјт к1егуата, прг.: аро аросано, абдал абдат-

сан, 8рго5п-апоу 1895а:246—253.
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5.2.4.26. РагасН§таи2ат екбсегшја кагак!епбе 1 то<1е1 2а§опе1ке ба с!епо

1а1от 'каса' (рптеп би 12 1,еуба, рпггепбко-Нтобке гопе 1 Макесктгје):

Угг уггај,

Лио а"иоај,

пиоаХа §а 1езка сЈт.

У1г уггај, с1ић сшђај, <1иђа1а

У1г уггаје, <1иђ <1иђаје, <1иђа1а

<1иђа1о§а

<1иђа 1о§а

У1Г уггаје, <1иђ аЧЉаје,

ујг У1гаја, <1иђ аиђаја,

<1иђ сшђгја, угг утја

У1Г ут <1иђ сшђј

ујг уш, ђог ђоп

у1г па угг, ђог па ђог, кбкоуи 1ебки

уггушс, <1иђ<1иђ1с

угг уггоко, сНђ сПђоко

Ви§агбке рогугск407:

вир вирило, бор борило

двб двби, вир вири, двба го ллска

вар варосан, бор боросан, боратога

г>Гоуакоу1с 1877:108

КГоуакоун- 1877:108

Ророуш 1897:1

Вог<1еУ1с 1899а:42

МШсето 1884:160

Мгшс 1894:205

Оеђе1јкоУ1с 1897:9

Каа1УојеУ1с 1897:31

Ророуш 1897:3

Ог1оу1с 1901:VII

МПобауЏеук 1913:374

51ојкоуа 1970:445

Згојкоуа 1970:445

51ојкоуа 1970:445

5.2.4.27. 2атепа <1епо1а1а ођНкије зе 1 е!1то1обкот п§игот рпс1еУбко§

рогек1а. 1Ј то<1е1и гадопеЉе ба с!епо1а1от 'сшп' (ир. 1 § 5.2.4.6.):

Ии^ Аи%опја, Аи^ <1о пеђа,

а §асе ти <1о ко1епа. РаУ1сеуЈс 1937:41

сш§ сш§опја, <1и§ РаУ1сеУ1с 1937:41

<1и§оугис1 сш§опја Уикоујс 1890:28

сш§ сш§апја КобПс 1930:134

У1б ујбопја, сш§ сш§опја 2оуко 1930:151

с1и§ сшдије, сше Уикоујс 1890:30

1Ј јеапот рптеги 1 рагетета за гесшрНкаслот и обпоуј:

<1ип(1иге1о ВоскЈап-ВпеНс 1924:187

5.2.4.28. Оуакуа еито1о§ка Пјшга кагак1еп§е 1 сћ/е 12о1оуапе га§опе1ке

(ир. 1 тос!е1 ор1бап и: § 4.4.):

5иг зигопја,

оиг оигопја,

оигЂо ко1о икоуапо. 'когпјаса' Воуап 1980:102

Пар-парило,

гор-горило,

краи плета се родило. 'икуа' 51ојкоуа 1980:192

407 О е11то1оЗсој Деип и јес!пој ои§аг5кој уапјапп оуо§ тоае1а 7а§опе(ке, аИ ва с!епо(а(от

'риЈка' ир.: ЗаоЧик 1953:116.
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5.2.4.29. Екб^епгог 12 еНто1о5ке Нјшге која рокпуа гатепи 1 буојбгуо с1е-

по1а1а Лп зе <1а1је кгог 1екб1, 1ако и пек1т уапјаШата тос!е1а га§опе1ке ба

(1епо1а1от 'утоуа 1ога':

1ера кога 1ера\а

1ера бта госШа,

а ипика тапНо$>а. Иоуакоујс 1877:116

1ера 1ерауа : 1ера >ЈоуакоУ1с 1877:116

1ера 1.еро5ауа : 1ера бгескоуш 1894:6

Церозауа 1ерапа : Нера Уикоуш 1890:48

Нра Нроуа : Нјера МоуакоУ1с 1877:116

У11а ујсапа : ука Воуап 1980:71

сгуег сјуепса : сјуег Иоуакоујс 1877:116

аН:

кога јакаба : јака >ЈоуакоУ1с 1877:116

5.2.4.30. ОрбЧебклгепбк! тос1е1 га°,опе1ке којј ор1бије 'б1бапје с1е1е1а' \тг

бп-икили ргозиепе еНто1обке бјтге. Уо1оска 1991:196 оуај п'р га§опе1ке па-

гјуа поттаИупо-а1гН>иИушт иобауајисЧ скнтпапти и1о§и а1пђи1а: „повтор

одного и того же прилагателвного как в функции непроизводного сло-

ва, так и в функции производлшеи основб1 производного имени суше-

ствителвного". Мос1е1 тје и буакој уапјатг ро1рип, 1ако би гатепа 1 буој-

б1уо аепоШа оћауегпо роклует е11то1обкот 11§игот, аН 1 буојбгуа с1ш§1ћ

ођјека1а (осЈпозпо аги§1ћ скпоШа, ако бе рос1га2итеуа котр1екбт аепоШ):

2па ЦуиЏка па гпгој §01шНс1

ггуо тебо Шјп МоуакоУ1с 1877:41

21Уи1Ј1са Моуакоујс 1877:41

21Уи1јак Т^оуакоујс 1877:41

21Уи1јапбе Мапс 1894:309

гтиепсе Ригшс 1899:6

21Уо1епсе Воуап 1980:127

21Уа1а Млаитс 1913:13

21Уе1ја Ророук 1897:1

гтпбе УебеНпоуЈс 1888:134

С1а§о1 гиђЧ (осЈпобпо 2иИ и: Уикоујс 1890:91), иуесЈеп и 1екб1 гћо§ тки-

ја1по§ 2Уикоупо§ б1а§апја, шје оћауегап, уес бе јау1јаји 1 аги§1: 1еј>1аИе, ша,

§иИ, пароН.

1п1егебап1ап еНто1обк1 ргоћ1ет роб1ау1јаји §1а§оН гаћекгет и пагеашт

уапјаВДата 12 Нтобко-шгшбке гопе. От би еуМетпо иуескш и 1екб1 гћо§

2Уикоупо§ б1а§апја 1 сте, «а бИстт §1а§о1от коуе1јаИш, јес!ап оа рагепп-

о1обкШ п120Уа ек5рге51УП1ћ §1а§о1а: Зоуе1ја409, зоуегја, коуеЦа.

408 ТЈ рптега: 2акоуе1ја коуеЏада, ВПјап 1911:151.

409 Вје1е«1с 1994:269 шја1ека(8к1 ј>1а{>о1 Иогеђат '$>и(ат ђег гуакапја' 12 Р1го(а Ј/лхкП јг

5ШОштпо§ ј>1ај>о1а зоуат екбргезјупип зиДкзот -е\ј-.
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21У ггуеНа, г\уо тезо зоуегја.

80Уе1ја

ре1ја410

Ви^агбке 1 такеектзке уапјапЛе411:

живалец

живалче

живелва

живуне

живуринка

живуленце

живуличка

живулине

живулил

живоланче

живолинче

живониче

живуле

живулец

живулБче

живине

живоленце

живоненце

жуваче412

жиуле413

Вого*еук: 1899ђ:118

Мапс 1897:11

Ророујс 1897:1

бкукоуа 1970:290

Оађјоу 1906—7:136

Оађјоу 1906—7:136

Тосак 1900а:67

бшјкоуа 1970:290

бкукоуа 1970:290

бкукоуа 1900:291

Репи§Изк1 1969:171

б1ојкоуа 1970:290

бкукоуа 1900:291

Оађјоу 1906—7:136

б1ојкоуа 1970:290

бкукоуа 1900:291

б1ојкоуа 1900:291

Матс>у 1892:252

б1ојкоуа 1900:291

Оађјоу 1906—7:136

Ојатоујс 1909:1

бкукоуа 1970:291

Тосак 1900ђ:93

РепибИзкј 1969:171

РепизНкк! 1969:171

РепибПбкЈ 1969:171

РепизИбкЈ 1969:172

жувуле

жувуљче

жуваљанче

жуо жуолче

жив жилавец РепшНккЈ 1969:170

Рипксца Јепо1а1а и ђи^агзкјт 1 такеаопбкии уапјашата орјбапа је §1а-

§оНта: к'ца, цђцп, сеца, тегле, пе/ш, запинн, пњрга, потеза.

\Ј гиккјт рогугдата 151е 2а§опе1ке:

Живап живулечка

сидит на живом стулБчике,

теребит живое млско. МкгоГапоуа 1968:52

410 Оуако 1 и ђи^агбкјт уапјап(ата V.: 8(ојкоуа 1970:290 1 Оађјоу 1906—7:136.

411 8(ојкоуа 1970:59—60 и тос1е1и оуе 2а§опе(ке иосауа '(аи(о1о§јји ос1 ерие(а 1 поуоођга-

гоуапо^ па21Уа\

412 Кгог уапјапш Јо51ео!по: жуво жуваче : жуво шсо.

413 1Ј ЈекбШ: жиу жиу жиуле : живо лмсо.
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Оги^е згрбкоћп/аике ј такес1оп8ке уапјап1е, које петаји обиуапи ргуођк-

пи ргобкепи еНто1о$ки Г1§иги, биуаји је Ш скИпибпо Ш кгог гагпе УГ51е гуи-

кочтпћ 51а§апја:

5гса 5етса па то§11је бескЗе

гјуо те$о (езНаЗе. ОеђеИкоуи; 1897:9

С1са, тгса, згтса,

па то^Па бескЗе,

21уо тево 1е§1ебе. Воуап 1980:127

5Шса тазтса,

па то11и414 зескЈзе,

21уо тебо 1е§1еЗе. КобНс 1930:136

Сгса сгса стИе,

па то§Ј1а зесЈебе,

И\о тебо 1е§1езе. Ега 1900:VI

Кшо, кшо кипДаГе Тосак 1900а:67

Тгирсгс, 1ирсгс,

1е§Н ђађи га рирбиз. ВибеНс 1901:6

5.2.4.31. бПсап рге1ћос1пот је тос!е1 2а§опе1ке 8а скпоШот 'ргабас! 1

кгтаба'. Мес1и11т, оус1е еНто1озка Н§ига рокНуа гатепи ргуо§ (1епо1а1а, пје-

§ОУи гипксуи 1 зуојбгуо гатепе ски§02 с!епо1а1а:

21уопс1 ичоге,

Иш к1ас1и ођоге. Ођгаскмс 1895:4

гјуопсј ОђгасЈоујс 1895:4

21Уогб1С1 21Уоге 21уи ИерогпаН 5.а.:9

21Уапс1 Ођгасктс 1895:4

21уоНс1 Ођгасклас 1895:4

21Уи1Ј1С1 ггуиНе 21Уи Уикбап 1893:156

иУоНсЧ 21Уо1е 21Уи Уикоујс 1890:91

ТЈ кајкаУбкој уапјапН:

Сеп>о1еШ сешоИјо,

кккНпко ргеуаНјо. Ко1агб1а 1918:47

Мос1е1 га§опе1ке рогупкп је па гарас1и 5грбкоћгуа1бко§ јегјбкој; ргоб1ога.

81оуеп8к1 1 ћа1капбкј јегил рогпаји 1 с1ги21 шос!е1 гадопеЉе га 1811 скпо1а1

(ир. § 5.2.2.2.).

414 0{јјЈ1е(1по родгеЈпо Сиапје ите$(о то%Ии. 0\&) ћарах 1е$>отепоп је ргуоћкпо ек5сегр1гап

— поттапу је и %с&&\ тл КбАЖЈ гекоп51гш$ап као топа, аН је оћгатуаб иобш с1а је и р|(апји

бЧатрагбка (ЈгеЈка, ра је 1ек5ета !го5(ау1јепа \г гесшка.



5.2.5. Ек$(еп21ја Ира 1ајт јегт

1гуезпе екз^егшје и га^опегката то§и зе рогешЧ1 за розгиркот ите1апја

Ш с1ос1ауапја з1о§оуа и пе1ат (ајтт јегкта41* (а 1акУ1 зи па згрзкоћгуагзкој

1еАопЈ1 прг. и Уикоуот Кјебтки з.у. ро$1оука ор1зап ро$1о\1сН јег\к; ко-

гагзН јегЈк и: 2оукоуа 1890; §оуеаагз1а јегјк, ор1зап и: Тгојаштс 1925-

26:225—226; рп/и иисџаНуи га рор181Уапје зуШ (ајтћ јегјка рокгепио је Р.

Кгаизз и ћебкот базор1зи Ат 1/г-^иеП, и ботбНта 1891—1895).

5.2.5.1. 1тсца1па 1окасјја екз^епгога

Моуакоујс

>ЈоуакоУ1с

Уикзап

МПеизтс

1877:ХУП

1877:ХУИ

1893:341

1901:120

5.2.5.1.1. Туогћет розгирак ро тос!е1и 1ајтћ јег1ка тоге зе ргозтН 1 па

се1и га§опе1ки. Мос1е1 §с1е је с1епо1а1 ргакхјбпо рогрипо уапјаћПап ('§ајае; угб;

ћагс!ак; зогја; кеза; ко1ао; киса; сгкуа; уосЈетса; раип; зугака; с-еШс; гићип;

сига; кикигиг' 1 зЧо је уг1о гпасајпо, гћо§ 1с1еп1!бпо§ 11ра екзгегшја као и

з1ес!есет тос1е1и, к 'гтџа'):

Са$1а кога сара1а$Ш

са па ћоки багепа,

са па ј>гск1 §оуоп,

са па ргзги 2апоз1.

савШ кога сара\а$Ш са па ћоки

сазга кога сагаравШ, сај па ћоки

савШ кога кагаразШ, сај' па ћоки

сара кога сарогазШ, са па ћоки

сара кога сарагазШ, &а па ћикуи

саш кога сарапса, са па ћикуи

Остозпо, за ргозиетт екз^епгогот:

Сгтег кога сгтепса,

ро ћоки зага,

атег ро гери 1зк1сепа,

81ас1е сгтег сгтепп с1т,

а1 пе с1ас!е Во§.

сгрег-коха арегазШ, сгрег ћоки

сШа кога сп>еге$1а, сг па ћоки

СЈуег-кога сг\епса спег зта

ИоуакоУ1С 1877:203

Мгја1оУ1с 1908:3

Мца1оУ1С 1913:48

ОМоћсШја 1922:16

Ргегаскмс 1895:106

М11озау1јеУ1с 1913:374

КагасШс 1935 з.у. спег-кога

415 Ргеј>1е<1 па 51оуеп5кот р1апи даје Јај>јс 1895.



208 ВЦјапа ЗИшшс

спег кога сг\епса, с7, ро ђоки

спег кога сг\>епса

сп>ег кога смегоза

кога сгуепса, с7 па ђоки

С1\ег кога

скег уета с7г

кога стНса, 6И па ђоки

кога схчепса

когЈсе, ауепса

АИ\ег, Ш\епса

сгуог кога сггогиза, сгмог сЈгуо

СЈуег кија с\\еп

аН:

кога к1ја51а

Уикзап 1893:341

Ођгасктс 1877:12

Иоуакоујс 1877:203

Иоуакоујс 1877:5

УикоУ1С 1890:25

Ођгасктс 1895:12

СикоУ1С 1890:215

МиНс 1901:88

Ођгаскмс 1896:41

Мца1оУ1с 1913:46

2ипј1с 1897:3

ОђгасЈоуЈс 1900а:421

Уикоујс 1890:45

5.2.5.1.2. 81о2еш тос!е1 га§опе1ке ккого 1бк1јиС1Уо ба с!епога1от 'хтпа' (и

јестот рптеги 1 'тотак 1 скеуојка') нпа пекоНко росШроуа.

Са ја 1с1ет сасриПсет,

са ја падет са ајеуојки,

са ја пји ро %\&у'\ сас. Раујсеујс 1937:38

а ја рооођ сг-риНсет,

сг те 8ге1е сг-уопса,

с7 те бсабе сг-мопзаг',

сЧ пи Во§ СЈ-ротоге,

с7 ја пји сг-УоНзаИ. >Јоуакоујс 1877:62

а рос1о, с7 робе1а,

с7 те 8ге1е с1\еНса,

С1 ја иге с1гуо ђпва,

1е пји а\еНза. 81.М.М. 1900:15

а ја рос!о,

с/ ро рииа,

с7 гагрит,

с7 те бкоШ а\еНса,

с7 пи Во§ с7'уег с1аде,

с7 ја пји сг\его$а. МПозауНеуц; 1913:355

ат рос!е ри4ет.

сгт вге1е атапси,

сгт ја атаНси,

ат тепе сгтаНса,

с7т пе ааде Во§.

Кете 5ге1е кетеПса,

кете 1ебе кетегозе,

кезг Воге, 1а рото/е (б1с)

1а ј ја пји кетегоза.

Ророујс 1900:6

Мапс 1897:12
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Ке те 8ге1е кетепса,

ке те 1ебе кетегозе,

ке$1, ћоге, 1е ротоге,

1е 1 ја пји кетегоза. Когећас 1989:71

Макесктбке уапјате рокагији кга рга\ Ппоб1 1 ЈзН аепоШ 'гппја':

Л&ем-ода, к&ем-патем,

кћел*-зедоф, к&ем-камче,

тем го-удриф по-глаа-сЂрц. А1екб1еу 1900:360

Кке одам, к\>е патам,

кве земам кве камче,

к&е удрам, кће мЂрци. Копеу 1 51оПоу 1895:244

Ће одам, ћеф патим;

ће стретам ћеф Марче;

ће зеам ћеф камче,

ће удрам ћеф Мара по глава;

ће ми сторит, ће барч. Уагалг 1887:119

Ке одеф, ке пвдеф,

ке ме нате к\>амула,

ке му нишчо не сториф,

ке ми коски искЂршит. 'таска : гт§' Масоу 1891:256

АпаН21гајис1 оуаклга 81гикгиги га§опе1ака па ћиј»агбкот та1епја1и, 81ојкоуа

1970:66-67 рптесије аа ве опе оапобе 1бк1јиб1УО па аепоШе 21Уо1тје, 1 1о

бресуато па 'гтуи'. бсојкоуа 12ауаја 1 з1еаесе 8е§теп1е („сричкови части-

ци: ке- кем, ке- кеф, ким, вер, шар". Меаиит, згрзкоћгуа1б1а рптеп а"о-

гуоЦауаји тоЈшспоз! роуеггуапја оуо§ зе^теМа ба копјипкспот сг (ЕКН8Ј

б.у. а, па Кобоуи, ћа1капбк1 гаппгат регзцбкоб рогек1а). Мојшсе је аа је

оуај, и §оуогпот тгбкот је21ки себ* уегтк, 1бкопбсеп га итпгапје тгбке

гебетсе. 1Ј рп1ој» оуој 1ег1 §оУоге гибке уапјате коЈ1 пе рогпаји оуакуи угзш

ггапбгоппасуе (V. § 5.2.5.1.4.) 1 згрзкоћгуасзке уапјаМе га^опегке за с1епо1а1от

'ггтја* које рокагији Гта1пи рогкгји екз^епгога 11ра -пт, гагзко§ рогек1а (V.

§ 5.2.5.2.). Ва1капбкј окућ оуо§ тоае1а екз^егшје гагуагаји гитипбке гацо-

пеисе 8а ЈбНт аепо1ак>т ('гтуа; §ибЧег'):

Ма аибе1 ш рааиге

за саи1 аоиа гез1е1е,

пи §азп аоиа гез1е1е,

Ј»б8п скшб оиб Ас НесИеа оесНеа,

НесМ «а 1е 1аи НесМ зб ти 1е 1аи

НесМ тб 1етш с1е НесНеа оесНеа. №си1езси 1991:122

('ОиЗао бат и бити аа иагип сћ/а $(ара, тзат пазао сгуа §1ара, пазао

зат јаја ћеке ћеке, ћекј с1а ш игтет, ћекј аа пе игтет, ћек1 ирк&ћ зе ос!

ћеке ћеке.')

Арисај р-о Нага, тб тшт с-о На1а,

зсозеј о ћага

ка с1а Тп На1а
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Иша јп1гб 1П Нша,

51 еи гбтазеј си Ш. Оогоуе1 1898:365

('МаЈбао бат па ћаји, бгео 8е ба ћајот, јгуашо ћаји с!а ис!ап и ћаји, ћаја

и1агј и ћаји, а теш $и 0б1аН 1ии.')

5.2.5.1.3. бато сјећгшспо обиуапа је ек$1еп7|ја и «1ес1есе &че бгрзкоћгуаг-

бке уапјаШе тос!е1а га§опе1ке га сЈепосас '21шја' (ир. 1 § 5.2.3.8.):

Иет ри1ет рпршкот,

бге!о табки саи таски,

саи §1ауи бугк. ОИоћсШја 1922:16

Роа*о ри1ет кпорИет (бк)

бге1о табки саипуи

\ х&л је сареНсет. ОЛнс б.а.:5

5.2.5.1.4. 1Лојш екб1епгога и бкс-есој јпир1 уапјапа1а оуо§ тос!е1а ргеиг1-

та пе§асуа416. 2атепа с!епо1а1а 'гпија' оћауе/по басгт пе§асгји (ир. §

5.2.3.8.):

РосЈоћ бат пе роз1ап,

паа*оћ б1ар пе Шап;

\еИ Во^'. об1ау' 1о,

1о је тој роигећаб. Моуакоугс 1877:62

паа*оћ §1ар пе гегаХ,

т и гике иггтаХ Моуакоујс 1877:62

РосГо бат, пероз1ап,

паск>' Ј»гас1 пегНап411,

и пјет §1ар пеаЈеђап41* Кгај1бшк 1897:332

81агоб1 уапјапа1а ба пецасуот је уеНка, јег 18Ш бггикшги доб1ес1по ипаји

1 гибкј рптеп ха с!епо1а1 'ггшја':

Среди леса, леса лежит шмат железа,

ни взитк, ни подннтћ, ни на воз положит\>. МЈи-огапоуа 1968:33

В чистом поле, на воле,

стоит конб воронои,

ни проехатк, ни пропти,

ни рукоп провести. М11гоГапоуа 1968:33

Ни взлтк, ни погладитћ,

ни на воз положитк МкгоГапоуа 1968:33

416 ТЈр. МхШо 1981:435, ро коте је "атја 5(ар, а 1ај је Ј(ар пеЈ(о ћоИје".

417 ТЈр. 1 12о1оуапи га$>опе1ки:

РоЛоћ $1ап пероз1ап,

пасЈоћ р-ас{ 5ато%гаа',

ођаЛоћ, 1ира,

изкосш па ргогог. 'Лрак' Кагипс 1895:93

418 Ро5(оје 1 агиее уапјаше (екма и: Уикоис 1890:64, КагасШс 1897:363, 373, КИЈТсоујс

1866:562, Кааотс 1867':206.
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Иеке 8гр8коћгуа1бке уапјаШе 1таји 1 па$1ауак, осЈ§1ес1по ипег и тоа*е1 па-

кпасто, отатепга1по§ пра4*9:

гесе Во§: оз1ау' 1о,

1о је тој ро1геоас. №>уакоуш 1877:62

с!отШјап Оћгасктс 1895:9

резЧетагј Уикзап 1893:341

роћобтк бгескоујс 1894:8

рофјгаб Оеђе1јкоУ1с 1897:10

росшртаб Уикоуш 1890:55

ротодаб БеђеЏкоујс 1897:5

ротостк КагасШс 1897:363

роб1опјаб ОИођсШја 1922:15

розгеђас 3. 1897:328

робигоак К.ас1ошс 1867:206

рогрјегаб Коуакоуш 1877:62

роггеђоуапје Казшгепо 8.а.:9

го је тој бЧар МЈбкоуш 1866:562

1о је тоје Суепсхтс 1887:1

5.2.5.1.5. 1Ј пагесшот тодеш га§опе1ке, рптагт скпоса* 'рсе1а' казшје је

ћиегргепгап као 'ггшја; аагскупјак'. Ргета габро1о21Уој §гасИ, 1екб1 је уего-

уато рпшђкпо ђго ггапбгоптбап ро тоаеш 1ајтћ је21ка, а коЈ1 гест1агпо,

као 1уогђепе тоуасуе зтепјији екб1е1шје ира уаг уагожп ј/Ш рагпе коп-

Мгиксуе Ш пе%асуа. Оуа зтепа рагетш1оТћ еГека1а ргаН бе кгог зтепи

аепо1а1а. На12§1ес1 пеоћјабпјјуа рготепа с1епоШ1а 'рсе1а' > 'ггтја', ођјабпјауа

5е коШаттасуот за тос1е1от 2а§опеисе га с1епо1аг 'гтуа' којј гакоае баат

5е§теп1 и гике пе НгаШпо.

5.2.5.1.5.1. 2а аепо1а1 'рбе1а' кагак1епбПбпа је бћбпоб! ба тос1е1от га§о-

пеисе 12 § 5.2.4.24.

Уег уегепо, чег рјзапо,

\ег и гике пе ит/асепо. Коуакоуш 1877:187

Таупо пеуа и 1агпој куеи

\ег уеге, (апки §ојш р1е1е. Моуакоуш 1877:185

уег уегапо, уег р1бапо Вогс1еУ1с 1899а:42

ш уегепо ш гебепо Ргедгб! 1934:276

Кибке ро1угс1е 1таји с!епоии 'басе и кобшс1':

Писано, переписано420,

рук не притБжано. басшугпкоу 1959:175

41'„№гоа1 рако и Згћц1 рпрј$ије иргауо си<1о(Уогпи тос опоти Ј(ари, кој1т је 1ко о51оћоаш

Јаћи од пје/те кгуорШсе [ггтје], а Ш је тос б(ари тој>ао дап 5ато Со5рос1, јег т оп пе (гр1

лтпје (...) Кад зе гепа Ш Ггуоипја пе тоге аи§о га$(ауШ 0(1 рогоаа (...), опс1а о1ж;иајц и бгћу!

1ај>апо иаагаи тибетси ро кгеита (ак\тт б(арот" (Магеис 1882:184). ХЈр. V. МсхШо 1981:434-435.

420 №ротепа и: бааомпкоу 175:309: „Писано, переписано". В. И. Дапв отмечает такои

смбгсл слова „писатћ" в народннх говорах: узрочитБ краскои, резбои, плетенћем. Гово-
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5.2.5.1.5.2. 'ггтја; с1агс1еупјак; когпјаба'

Уег уегепо, \ег рјзапо,

и гике зе пе игјта.

уег уегапо, уег рјхапо

рј$апо, багепо ргерјзапо

Рјкапо, ргерјбапо гикот тје парјзапо.

багепо тагепо

Јагепо, уегепо

бИбпо и ђи^агекјт 1 такесЈопбкЈт уапјапсата:

вер везено, вер писано, вер

вер везано, пис писано, писна

шар шарено, вез везано

пила пилосано, сребро сребросано

пила пилосано, лустро лустросано

Макес1опбке уапјап1е 5а скпоШот '51ауиј/5Угака'

вер везено, вер пишено

ким шарено, ким везано,

на ким дрво стоит, кикикимска

шар шарено, шар везано, шарапански

Ким везено,

ким шарено,

на ким дрво стоеше

киракимска песна пееше.

Ким, ким пиленце.

на ким дрво стоеше,

ким си песна пееше.

Воуап 1980:94

ВопЈеуЈс 1899а:42

Уикоуш 1890:64

МПо8ау1јеук 1913:375

Ко$ис 1930:137

Итбапас 1905:Х1

5к>јкоуа 1970:264

б1ојкоуа 1970:272

51ојкоуа 1970:527

бсојкоуа 1970:264—265

бгојкоуа 1970:264—265

УебеНгкмс 1888:127

РепибНзкЈ 1969:211

б!ојкоуа 1970:260

Репи§Нбк1 1969:180

РепибНзк! 1969:210

5.2.5.1.6. Је<1ап ос1 тос1е1а га^опегке /а с1епо1а1 'когпјаса' рокагије Ш1С1-

ја1т ро1огај екзгепгога и тги поттасуа га ро5ис!е (сЈгиде тос1е1е 5а оунп

скпоШот V. и § 5.2.4.28.):

Са уа^апбе,

са НикПја,

опа гебе:

„Ја ват §гска соуапја" Воуап 1980:101

8Њик1ап, зЊикИја,

Ш%гско, кпгапја. Ко2е1јас 1989:76

Ћ пи И%а,

И тт уа^а,

И пи 1из, (оуагих. Воуап 1980:101

Зата&ја $ата%апја,

вата §гбка 1оуапја. Мапс 1897:12

рили: „писатБ лапти" — проковмратв в узор („Толковни словарв" III, 112). Именно в

зтом смнсле здесв и говоритси о сотах".
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Као уа§ап, као ђикНја,

као ^гбка !оуапја. 8Ш.М. 1900:15

Чи ми тахче, чи ваганче, чи ми гврчко товаренце. бкукоуа 1970:273

Ти ми таган, ти ми ваган,

ти ми ггрчка товаричка. бкукоуа 1970:273

Тими талан тими ваган

тими гарчк торичка. (бк) бргози-апоу 1897:149

Тими, тими тиган,

тими грчка товаричка. РепибНбкЈ 1969:208

Роита*епе би 1 бфбкоћгуа!бке уапјап1е ћег екб1еп2ога:

Иа ђикНсе, па уа§апсе,

бато §гђко 1оуап8се. Уикапоујс 1970:26

Уадап па уа§ап, §гска к>уапја. Клгшс 1894:264

бгрбкоћгуа1бк1т екб^епгопта: са, 51-, Н, зата- то^и бе рпкПисШ 1 ћицаг-

бк1 1 такеаЧтбкг- чи, ти, тими, а тогаа је и1о|ш екб1епгога и §оге пауеаепој

уапјапН ргеигео 1 уегшк као. буе гаћекгепе бфбкоћгуа1бке уапјаШе би 12

рпггепбко-итобке гопе. Оиекто икагјуапје па еиик Огк и оуот бшсаји пе

ротаге га 1аеп1Шкасуи еНтопа екбктгога.

5.2.5.1.7. Екб^епгог каХа јауЦа бе и пекоНко тоае1а421 јигпоб1оуепбк1ћ га-

цопе!ака ба аепо1аНта: 'ЈјшН кас! па §1аб гуопа 1с1и и сгкуи \ побе робкиге';

'соћат 1 оусе и ро1ји'. 'Соћат 1 оусе' рогугскт би и уапјатата ба тоНунпа

огапја пеко§ и 1екб1и п-апбГогпшапо{> Ј11отта { ре\апја/рго12\оПепја гчика па

оагеа*епот 1окши. УапјаШе би ро1\гс1епе и Сгпој Ооп 1 Негсе§0У1т:

КокоШп роје

па Цераг — ро1је;

каШпгг ћпи,

кашШје ђеги. 'сођап 1 оусе' >ЈоуакоУ1с 1877:238

коко1ап : ка1ап21 : ка!аћПје Моуакоугс 1877:238

кокоит : ка!ађПје Кагааг1с 1897:350

касапге пге : каишПје ЈеНбаубЈс 1893:116

кокоил : ко1оп§е М1сеУ1с 1952:352

бпикиипо бе и пауеает тос!е1 га§опе1ке ик1ара 1 роигаа перогпа1о§ га-

р1б1УаСа (кабшгепо б.а. Е389/9):

КагађПје ђуе

12 рос! §оге ђне,

!апс1ауПје ђеге

и итђиги тесе. 'оусе раби !гауи 12 роа ^оте'

Рага1е1по бе и пекјт уапјапиипа јаууа 1 еито1о§ка П§ига:

§1ђ1се бЉе Когаипаб 1896:146

421 Мовиса је 5екипс1агпа уега 5а §гес1гтот каш, и ргПобкој 51и21п 2ађе1еЈепо§ ко(1 Е1его-

ујса па Ковоуи 1 и јес1пој ро(\гси' а Рагаста (КбА^ЛЈ), као 1 и такескиикот: катпа ден 'буакој;

Јапа, геаоупо' (КМ>1Р). 2а е11то1о§јји V. Таћоу$1и 1951:20.
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О(1по8по, (1а1је ргета 1окизи:

Коко1ап роје па Гјерап ро1је Јоуапоујс 1898:100

па Нрап ро1ји МЈсеуш 1952:352

гагууаји екз^егшји:

Ро1ји роЦерап, роЦи рокШп Је\\$а\6\6 1893:116

Оги§1 тос1е1 га§опе1ке кагак1еп§е то^у позепја, а гајес1тск1 га оћа то-

с!е1а је рпл зедтеМ 8а шоПуош реуапја/ргоггуоДепја тмика. Агеато је одга-

тбеп па бгђуи, Макесктуи 1 1б1оспи Ви^агзки.

Ка1а ђап ђуе,

ка(а ГС1 к1и

каХа тгуе позе. Коуакоујс 1877:124

ка!а гс1 : каса тп/е >ЈоуакоУ1С 1877:124

ка4агас1 : каШтгуе ВизеНс 1914:2

касагасг422 : ка1а81П/е423 Воуап 1980:255

I пеке такесктбке 1 ђи^агзке уагуаше, бу'1 зе <1епо1а1 зуосп па: 'сгкуа',

ппаји 1га§оуе екз^егшје Нра: ка(а:

Кукурумпе потром, постои,

како лани идат, како мрави носат424. 31ојкоуа 1970:523

Чурулум поие,

под лопен поие,

каталанки ида,

като мравки носу. бхојкоуа 1970:523

Роугетепо бе и пек1т уапјашата гагууа 1 епто1о§ка Пјшга:

пупунец пупат : шарено бгојкоуа 1970:522

зеика зеет : шарено Зкукоуа 1970:523

чучурум чучи Зкукоуа 1970:522

Макес1опбке ро1Угс1е 1окиза под лопен попе, под лепун с1о2Уо1јауаји с1а бе

рописи' е11то1о§уа ос1§оуагајисШ згрзкоћгуа1зк1ћ бе§тепа1а као: 1ориН ро!је.

8а а\ги§е зггапе, такедопзке уагуате изроз1ау1јаји уеги ба <1ги§от §гирот

сгпоеогзкјћ 1 згрзкШ уапјапа1а ба 1б11т с1епо1а1от и којппа је иј»1а\тшт гаг-

ууепа 1 екз1егшја ира гоАИеЦ: ро1отси

СШг роје рос! 1орић

С1стс1 с1оћос1е,

1 тп>гсе с!опозе. Коуакоуш 1877:173

С1С1Г : С1стс1 : тгосе >ЈоуакоУ1с 1877:173

шсег : с1сепс1 : тплси 1х>рЈС1с 1896:567

422 Мо^е 5е рге1ро51аут рагоштбка 1гап$1огтасНа ргета ка1ага%е 'то1ке' (Рбшја, К5А>ПЈ),

ћиј>. катарахци 'бШћоуј'. 2а (Шји ептоШјНји V. ВЕК $.уу. катарахци, катарига \ ОгЉШб

1990:83—84 1 123.

423 Ро^геЈпо бкапје ргета стНСпот: катамрве.

424 Бги§абме о оуоте и Те1а1оуа 1986:363—368, аи!огка оуе рагетете уегије га еиик

Каталан.
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сгсег : асепса : тплсе Воуап 1980:115

сјриг : С1рипса : тгуе Уикапоујс 1970:124-125

сисепсе сисеге : сисепсН : ћађипсе >ЈоуакоУ1с 1877:87

сисепсе : сисепсе : ђаћиНсе КагасШс 1897:373

бИсап розШрак и ђи§агбкој 2а$»опес1 га аепоШ 'тгаУ1':

Чучуреви деца по чучур ода,

чучур си бера, на купче туреа. 51ојкоуа 1970:278

5.2.5.1.8. Уегоуато је 1 и бкаесет, бшћгопо перпштот 1екб1и (којх 12-

§оуагаји осћабИ кааа 8е па В021С 'коНкаји па ђајате') и р11апји шсцаћп

ро1огај екбхепгога:

Ро коНко МпкоНко втЛеИја зтЛезег, којј по81 81о 1 аебе1.

АгааНс 1902:242

5.2.5.2. Рта1па 1окасца екб^епгога

рјпата 1окасца екб1епгога роагагитеуа екб1епгог бипкба1по§ 1јра. Акити-

1асгја 1бНћ бипкба и 1екб1и тасе шје (геигапа као екб(еп2гја ако је осекјуапа

га ааид обпоуи (ир. § 2.1.1.). Месшит, и пагеашт рптепта, гасИ бе о вш-

ћгопо пергосшкНутт бипкбЈта, о бипкбта пеоа§оуагајист1 га ааги обпоуи

Ш о рбеиаобипкбЈта.

5.2.5.2.1. Ртата 1окасца екб1еп2ога кагакгепбе тоае1 га§опе1ке ба аепо-

Шот 'гтца'. Оа плаћић 1окасца екб1епгога па рипи обпоуи гагНкије бе п-

па1па 1окасца екб1епгога па кгпји обпоуи. Оуа аги§а је еНто1о§к1 бкого пе-

рго21гпа, аН бе робшрак јабпо У1сН 12 оуе гибке га{;опе1ке, §ае би рес, каш

1 %оз1 рокпует екб1еп20гот — пАа: (V. 0б1а1е гибке то§испобН и § 2.2.1.3.):

Бршдх\ Не лази в пенду,

в пенде канда про хонда.

'Кот, не лез в печку,

в печке каша длл гостл' М11гоГапоуа 1968:48

оапобпо:

Бринда не ходи в пенду,

в пенде канда,

канда прогожда. Робкмсе 1961:225

бгрбкоћгуа1бке 2а§опе1ке ба скпоШот 'гтца':

Ја роаоћ ри1от1$,

бизге1е те ШгкотИ,

оп па те рокгсити;*25,

а ја па пј рооаШтИ,

ја роаоћ ри1отШз,

а оп обса 1ергбајис'. >ЈоуакоУ1С 1877:63

Ја родоћ рШотШп,

бибге1е те Шгко-тШНс,

421 Оуа рагетета уегоуато 5е уегије $а рокгбитаН $е 'као робирап $е 8 к1те' (КЈА2ТЈ

8.у.), кгситаН зе 'ћоп1л 5е' (К.5АМЈ 5.У.); и ЕКН8Ј 5.у. кгситаИ $е \жг еито1о{>1Је.
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оп па тепе ^аујбкот,

а ја па пј ђаНтбкот. Уикоук 1890:40

1Ј оујт згрзкоћгуаикЈт уапјатата јзкопбсеп је гигзИ зиПкз -тгз, без1 и

§оуотот гигзкот јегИси426, као згеазгго га епка^гије ЈНГпгапје 1екз1а. 1Ј тпо-

§1т уапјаШата беб1о је 1 10гта1по уегКапје /а е1шк Тигст (1ако и §оге

пауеаетт уапјапШта Шгкотгз, Шгко-тјШс. оопозпо и пезЧо агшзабуЧт уа-

пјаШата оуо§ то(1е1а: Шгзка пакага, Роро\1с 1897:2 \\ Шгзке гикауке и

Уикоуот Кјебтки з.у. рисе).

Ви§агзка уапјап1а зааггј екз1епгог и ођа ро1огаја:

Отдолу вде проклетче —

чмна нему, чина мене,

джобри кости кукушин,

та на тврне метнашин. 51ојкоуа 1970:265

Рглакш ггапзГогтасуа §1а§о1а 1 и гизкој га§опеа за аепоииот 'гтуа':

Из-под куста шипулл,

за ногу типулн. Розктсе 1961:229

5.2.5.2.2. Туогђет розтрак зНбап Гта1пот ро1огаји екз^епгога тоге зе

ргегрозитН 1 и тоде1и аебуе ђгојатсе (аН је оуае геб о екз1епгу'1 зЈпћгопо

ргоаикпупо^ зипкза па пеоа§оуагајиси озпоуи):

Оп пе тоге уебегаН,

ш ро кис1 ро§1еааН —

$Ш2,1ачас, тафауас,

зкоб! ђађа офауас,

12§иђ1 1огдо\ас. КбАМЈ з.у. та%1ауас

Ја пе то§и уебегаН,

ш ро кис1 ро§1еааН.

8ш%\ас, та§1ас,*21

кист го^\јас. КбАгЛЈ з.у. та%\ас

N111 тоге уебегаН,

ш ро кисј ро§1еааН,

5\а%а\о, да§а1о,

зкосј ђађа и јагап,

\ ро{шђ1 1года\аА. МесНс 1884:57

5а%ауас, да%ауас

зкоб1 ђаса и јагас Мшага80У1С 1914:235

5.2.5.2.3. бНбап розгирак уес је иобеп и роз1оУ1сата:

МахШи ро рипШи, а ШсИЗи ро рои/им428.

Иагша та%аги5а, пеАагжа та^агиза. К5А>Ш з.у. та§агша

426 О (игекот 5иПк$и -тШ-тИ ир:. Адатоук 1976:294—295.

427 ТЈр. 5а%1а та%\а и: Мгја(о\ас 1913:31.

428 КаЛс 1973:130, апаНгкајисЧ оуи ро51оУ1си, гакНибије да је „8 јеЈпе 5(гапе рп5и5(Уо

коп5опап(а / и ро5С51Упој гатеша, а $а с1гице бетаписка (Јотшаспа 0(1§оуагајисе ргесНкакке
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Тако 1 и ћи$;агзкој уапјапН оуе роз1оуке:

И недарули — магарулк и дарулл — па магарулл

ВЕК б.у. магарут

Оуакау робПгоак 1екбЈко§гаГ8к1 је орјзап и К.ЈА21Ј з.у. геризИ као

„121Ш51јепа пјес, а §га<1епа ргеша раггкпри сгкуепо§ јегјка и пагос1пој 8а1руој

рпроујес1 и Угсеујса (113), {>с1је (1о1а2е 1 оуе 1б10Угзпе коуашсе: §1а\>из1а,

ро$>1еАиз1а, згеДиз1а, ДораДајизХа" .

5.2.5.2.4. Еекз1ск1 ћаракз1, пабгаћ Нпа1тт 1ос1гапјет екб1епгога, кагакге-

пзи з1ес1есе 2а§опе1ке42':

2е1еп аЧрШоз,

ћаја" па §гапа(оз

\ око1о ћа(,

1 па ћаги §го2(1. '§гаћ {асказ' КагасШс 1897:342

РоЉабЈ бе касгкога

с1а гј.оћуаи' (е\(егога

12 сшћока оипагога. 'гепа кас! уасћ кириз 12 касе' 51.М.М 1900:14

Рагетета касгкога тоге зе епто1обк1 штасШ ро тос1е1и коггсакгле зто-

гшшје, §с!е ћј и с1ги§от с1е1и ћПо гиг. кесг 'кога'. буе рагетете и оуој

2а§опес1 рогек1от зи гиппггт \ бетапНШ 8е 1ако оћјазпјауаји: (е/(ег 'кпрца'

> 'кириб' 1 оипаг > 'каса'. Тшглгат *касИ*кес[ шје рогупЈеп па згрзкоћг-

уа!зкот 1егепи, аИ јез1е и Цјпот јегЈки и Вгас1§оуи: кечка 'кога' (М1беу

1894:186 1 ВЕК з.у. кечка).

5.2.5.3. 81ес1ес1 сћш 1екз1 га§опеисе засћгј и зећ! 1гг зресуата ггапзГогта-

сшпа робгирка, рогес! 'бтпсЈагсте' еНто1оЈке п§иге (изсиИ си1е, (зкеГЏ ке1је),

шшгаг-гесетспи ипакгзпи гатепи гесј па тогГо1озкот 1 зетапПскот р1апи.

МогГо1озко-81п1акб1ска теШега430, иггокије 1екб1ко1обке 1 еПто1озке ргоћ1ете

(*каз, *\-икаН, *гагерШ, *г%офт:

Гогте и којој је (акос1е рпзШап оуај §1а8 Џајез (рипо) -» рипИ) с!оуе1о Јо бгуагапја (1апа8 ћа5

пе баблат гагитћдуе \%ге гесјта".

429 О^ај робгирак 8е бгесе 1 и баугетепој итеПибкој роегф, (ако и ребпи 'Уапјасгје', На-

сктс 1983:99—100: Вга(е 1 кшгш/и / 1тај па ити/н / ТеЈки Е>1шпи/и (...) Ка<1 је ОНтШ I Уиак

1 биш// / Тгагш М1тШ (...) Вк> је ћгоЈо/от / ТЈ јапх>1 {јгото/от / Иа ђгоЉ 1ото/от (...). Оус1е

је екб(епгог (-/и; -//; -1от) иб1оу1јеп азопапсот ј аН(егасуот.

430 Оуакау паст косНгапја 1ек5(а пауедеп је и Кгаибоуот рорјби (ајшћ јегИса (Кгаиб

1893:77—78) па икгајтбкот та(епја1и: „Ете Ап Оећеппбргасће 1б( аисћ ше ће1 К1е1пги5беп

тапс1ипа1 ићНсће 1штоп5(15сће ТЈпшеНипв с!ег ^0ПЛуигге1п, \Уос1игсћ Јег [Јаиге 8а(г еш §го(езк

51Пп1обеб Оерга§е ћекотпи. 8о Гтдеп шјег ће1 Огаеотапоу (Ма1оп15бк1ја ргес1апца 1 гогбкагу)

Го1ј»енс1е8 Оебргасћ (...): Су пе 1е1асу1у уу тојсћ оасамЛР. Те1асу1у, 1е1аСу1у. РМ пабут посот

51оћига1у. Намка1о гахооасуч, а Ника1о робо1о\псух, (о уопу гасЈеггу Шу \ роћШЈу V с1п>ог!у."

На\ес1еП1 икгајјпбк! (екб( и роб1ес1пјој геЈешсЈ баш^гј 1 5т(ак51Ско-бетап(1с:ки те(а(еги.

431 ТЈбтепа роитс1а оуакуос» косћгапја (екб(а 1 и 5ф5коћгуа(бкот јегјки: РНоа пга = 'пћа

рИуа' МИогагЈ 811шс, багаогпк 1п5(1Ш(а га бгрбк! јегјк и Веовгас1и.
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Е)уа каза ри1от гикаји,

ја зе уаН 1огое \га паАгака,

ра јес!ло{> гагерг ујзе 2%оАа

а оп иМсиИ си1е \ 1зке1ј1 кеЦе

а ја роТеко паТга^,

кас1 Н рао ри( ргеко газИса,

ја ргезкосј §асе \ 1$рага рапј. 'уик' Оћгасктс 1896:119

бстапНско-бтТакбЈбка те1а1е2а, робТирак 12 §огпје§ ТекбТа, јаућа 5е пебТо

себсе и Го1к1оги, Тако и гаеопетката:

2арНуаћ и Каг1оуси,

18рНуаћ и Вапоуси,

12пе$оћ гагапј хта

\ сиШги теза. '§го2сГ Каскмс 1867:206

остобпо:

1 Јгпећ гегапј ута \ сШиги ро§асе 'сигак: лгат 1 Тек>' 1_ј.М.Р. 1866:835

5.2.5.4. Оги§и угвти иисаја Тајтћ јегјка па га§опеске (рогајтЦјуапје §о-

ТоуШ текзета), тје 1ако сЈокагаи, рге 5Уе§а гћо§ пергоисеповН 1ек51ске §гао*е

12 хајпјћ јехјка и бгрбкоћгуаТбкот окгигепји. Розтојапје ТакУо§ иПсаја тоге

зе сшкагап па такесЈопвкот 1о1к1огпот таТепја1и43-. ТЈ б1ес1есој га§опес1 с!е-

поТаН 5и 'тивко, гепбко с!е(е 1 исшуас', иг паротепи 2ар151Уаса с!а $е кор-

дален јаугја кос! Ри1јсУ5ко§ и ЧабТоуескот јегјки'.

Коде имат, коде немат,

енуш мош и жсна, ено петле

ено пул'че

и едсн кордален. РороУбк1 1976:207

Оћјабпјепје 5ТшкТиге оуе 2а§опеТке с!аје Ојсгпмс 1909:2: „бет л'жа оуе

угбге (оћ[спе га§опе(ке) ниа 1 сЈги^ћ а то 5и опе које 5е Пси ројесНшћ гштпНја

и 5е1и. С1апоуј јесгпс ГапиНје оуип 5е ипстта гоуи: XVI огепјет корбаби

(корбаб), а гепе корбабици (корбабица), тибка с1еса петлиња (пстле), а

гепбке пу.нки (пуљка). 1Чрг.:

Шо сн им'м да си им'м:

Иден корбаб, две корбабици, две петлиња."

I и 2а§опетката 5а котр1ск$тт гАепоТаТот којј ор15ије 51(иасгји 1оуа (V.

ЗЈктис 1991) робгирак поттасуе Нсј па ро51ирак 12 Тајшћ јегјка433. То1бТој

1984 и пекни уапјапТата Те га§опеТке ујсН охТаТкс пТиа1по§ сНја1о§а.

Оуај Нр Тгап510ПП15апја ТекбТа рогпаТ је 1 с1га§1т ћа1кап5кнп пагошта. ХЈр.

штипбки с1есији ј§га ргр<цИи1 и којој 5и ргразог 'тшкагас', ргразоаге 'гепа',

ргра$и\ 'сксак' ј ргразЦа 'скуојска' (Созте 1 Ооска 1990:104—105).

432 2а ћи§аг5ке 1 (Јгиуе шакесктзке рптеге V. 81ојкоуа 1970:64—66.

433 ТЈр. МигоГапоуа 1966:88: „В них предмет, о котором ндет речћ, заменен

подставнБш словом, то еств одно условие жанра соблгодено. Но второго - - нет:

качества, признаки предмета загадивании, которвге должнбг помочб отгадБтаниго, или

не названм совсем, нлн ■'.../ они слишком обтие... Возможно, что загадки с подстванмм

словом ^влнмтси персходнон формои от нносказателБнои, таинои рсчи к загадки".



5.2.6. №§ас|ја као екзгегшја

РагашдтаНгаш434 рпћНгауа пе§асгји с1ги§1т екб1егшјата, розеђпо екзгеп-

21Ј1 ира 1ајш јегјсј. 2а уести тос1е1а га^опегака з1гикШгпо §гаа*ешћ пе§а1о-

пта ргегрозгаууа 8е уега 8а гикорјзпот 1 кпјиеупот хгашспот435. Хазопеске

за пе§асгјот и{»1аупот пе загМе 1екз1ко1о2ке ргоћкте436 ра је и тЧта ра-

гегшо1оЗка ккзјбка ргосмксгја озкисша, ир. прг. газргозггапјепи 2а§опе1ки (V.

1 § 1.4.4.2.) за г!епо1а1от 'бпе§':

Ро1есе 1аћш1 оех кгЛа,

раЈе па сшђ оег §гапа,

иђ1 §а саг оег гика,

а 12јес1е сапса оег гиђа. Моуакоујс 1877:312

5.2.6.1. 81ес1ес1 тос1е1 га^опегке за пе§асцот уош' рогек1о 12 аШЈске гга-

сНаје437. Оепогаг, ргуођјто (1а1 и Гопги рпсе, казшје је иргозсеп 1 роз1аје

рго12Уо1јап: 'ко1отђос; куобка 1 рШси; копј 1 зешо ос! кођПје коге':

Ја зјешт па пегоЈи;

ризШе тл бта,

та1еппа тига. 'га^опетЛа пекакуа гепа саги кас! с1ојаћа1а па копји

коЈ1 бе шје огапјеђш, 1 тоН1а §а с1а јој 12 (аттсе ризН оса, које§а је

опа кго2 ргогог бУојует тНјекот ћгапПа' КагасШс 1897:345

Репја бе гапАт па пегагкНи^

434 1Мх)епје пе^атга ипа 51ибајап кагак(ег, ир. 1~еуш 1978:292: „Введение негаторов

(дополнителБннх злементов) не лвлиетси обнзателБнмм зтапом синтеза загадки; можно

считатБ, что оно имеет случаинми характер: именно, вопрос о том, вводитб ли

негаторБ!, а если да, то куда и какие, решаетсн случаинБгм образом."

435 1Јр. МкгоГапоуа 1978:53—54.

436 Ро рппсјри котрепгааје коЈ1 је ГопгшПбао \-е\т 1978:303: „невБфаженностБ нлн

слабал вБфаженностБ одного вида рот('а часто компенсируетсл силбно вБфаженнБш ро-

ш('ом другого вида; и обратно, наличие одного вида ротГа снижает веронтностБ

присуствил других видов", ра (ако, па рптег „между наличием рифмБ1 (показателБ фо-

нетическои организованности) и антитезм (семантическал организованностБ) имеетсн

отрицателБнаи коррелнцил".

О Нроујта пе§асНе и 51оуеп5к1т гај»опе(ката V. Уо1оска 1982:87-88.

437 Ое(а1јтје о оуој гајшпеа и: МПоуапоуЈс 1986:130—131. ТЈр. 1 ро1Ј5ки га{;опе1ки 5а

депо(а(от и Гопм рпбе 'боуек је иош 5ирга5пи 5\тпји, 1гуадш [г пје рга5е, 5(аут па {Пауи ћизеп

1 рорео 5е па ујбоко дп/о. Ти је ројео пегобепо ргабе, ћш је 1гпаЈ бите, а 15роа гепПје':

2јаа1 гууу гууејш, па 5Ч\»1а( шепагоогопецо, род иетц, а пад 1а5ет (КоПзепЈ 1962:248).

438 Капага је (уогепо ргета пегагиИа, аа 01 5е оаггао оало5 гоА : пегоа'. 5ато пегапсИа је

рагеПто1оШ (гапбГоптбапо *пегоЛа.
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сгагј 8Јпа та1еппо§а тига. 'ко1отђос'

N8 пегоДи јабе,

Гзрогепа уооЧ

Иа пеоди гоа*и

па пегоди оа*и

Беђе1јкоУ1С 1897:4

КагасШс 1935: 5.у. пегоа*

М1ја1оу1с 1908:2

Мца1оу1с 1913:26

КагасШс 1897:346

бшис 1902:VIII

5.2.6.2. Уеота бНбап ргетостот је тос!е1 2а§опе1ке §с1е би с1епо1аи

'ка1ис!ег кор јабе па та2§1 1 ж>51 зо'

Иегос! 1с1е па пер1о(и,

петк по81 га ргос!аји. Моуакоујс 1877:220

Јабе гос! па пегоДи

\ 1га21 петкН.

02с1о 1с1е пер1ос1а

па беђј по51 пекгки4^9. (б1с)

ЧЈбре бе па оеНДоп

ро§1ес1а па рокојтк,

аИ 1с1е Јбргес!

аћ' поб1 пепек440. Оеђегјкоујс 1897:2

Текб1 га§опе1ке бе гпоге ирогешуан' ба такесЈопбкот уапјаШот 12 Кебепа

и којој 'катИа побј бо':

Се качиф на берокукник,

се опулиф кон никопошица,

шчо видоф: ни плода носеше, ни ника. Ма1оу 1892:255

ВЕК. 5.у. бера ђекгј берокукник 'скнпаст' (РгПер), Мбоко теб1о §с!е 5е

бкир1јаји кикауке' 12 пауескпе 2а§опе1ке 12 Кебепа, бероктцник = беридом

'с1ођаг скмпаст'. Оуо ђ1 ијес!по ђПо га кас!а јесИпо еито1обко ођјабпјепје га

Оеђе1јкоуЈсеуо кегШоп. бк> бе исе рагетете рокојтк \г 1б1е уапјаше, пји

1геђа роуегаП 5а, кос! Оегоуа пауесктт, никопопница \ покоп (Оегоу б.уу.).

Ма1оу 1892:255 котеталЗе рагетети никопотица \г гебепбке 2а§опе1ке као

б1ођодпо 5аб1ау1јепи гес, која бе скошасгјс пе копбп, ба уегоуаигпп гпасепјет

'ро1ок, гебша'.

1пуеп1аг рагетета 12 ђидагбкјђ 1 такес1опбк1ћ уапјапа^а оуоц тос1е1а га-

§опе1ке:

нерода : неплода :: нениче Оађјиу 1900:357

нерода : неплода :: неница Машу 1892:225

неплода : неника 51ојкоуа 1970:224

никово поле : нсплода : нерода : неника бкукоуа 1970:344

нерода : неплода : нениче 81ојкоуа 1970:344

неродовит Сасагоу 1893:209

^9 Рптег је 12 РгПера.

♦*<> Огиј>асуе сиа Воуап 1980:100: кгШап. рокајтк.
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неплода : неника Згојкоуа 1970:224

нерана : жежико441 Репи§И81а 1969:210

РозШуЦа зе ргоћ1ет гекопзггикспе погтпаНуа и ћи§агзк1т уапјапсата,

тааа ш Оегоу гекопзггшбе б.уу. неника, нерода, несел.

Рогео*епје пауеЈепе гоШоте §гаа*е ба 1екб1ко§гаГбк1 оћгаа*епот вгрзкоћг-

уа1зкот §га(1от, ргобјгије игуеггсаг бфбкоћгуагбкЉ рагетета га огЈ§оуагајигл

аепоОД, сако прг. га 'зо' и оуот тоскш (за аз1епзкот зи Лорипе 12 пабе

§гас1е, об1а1о ге§1б1гије РЈА21Ј 1 уес оћпшепа §гаа*а га РбАМХЈ):

'зо7'1атјап'

*пек!ка, раготтбк1 ггапзгоптзапо ргета *петка: Огс1о 1с1е пер1ос1а па

зеШ поз1 пекјки. (5итс 1902:VIII)

*пепек, рагоштзк1 ггапзготизапо ргета петк: аН Ие 1бргеа\ аН поб1 пе-

пек. (Беће1јкоУ1с 1897:2)

петк т. и паг. 2а§опеа о гатјапи: 1>Јегос1 Ше па пер1оги, пешк шш па

ргосЈаји (Моуакоуш 1877:220).

пешкао г442, (оуако и РЈА2ТЈ б.у., уес оћгас!епа §гаа*а га К.8АТ\ПЈ пе

ћекгј оуи рогугаи) Јабе гоа" па пегос1и, а 1га21 петкН. (КагаогЈс 1897:346)

петс и 1§п геб1, и паг. рпроуеа, опо §1о пе шбе (о зоН): Ргос1е пегоаа,

уосН пер1ос!а, а поб! петса. (КЈгтс)

МогГо1о§к1 ттегебаппн оћНш §1а{;о1а зеАеИ \ оАап и ро1\тс1ата 12 1,еуба,

остозпо тогаубко-кгибеуаскод 8гега (Мпагоујс 1908:2 1 1913:26), то§и 8е

гитабШ као тогГо1о§к1 агћајгпи443 бце је обиуапје ото^исепо гуикоушт б1а-

дапјет ргета пегоа*и :

1^а пегоа*и ос1и, па тагеп беди

1 с1а1је {хапбГотибапо:

N8 пеосш гоа*и, па тајки ти бест444

5.2.6.3. №цасца бе јауНа као екбгепгог и тос1е1и ба пајбебат скпоииот

'таоДа', аН 1 'озјеп; бипсе; тгак; зјеуег'445:

Мезиз ргоск кгог §оги а пе Зизпи. ИоуакоУ1С 1877:125

441 0<иц1е<1гш Латрагека §ге§ка ите«о *ненико, уегоуато ргиге(а \г јтуога: Сабагоу

1893:209 8<1е шасе $(ојј: ненико.

442 ТЈр. и К5А№Ј аткао, -кН 4 га5(. 'опо 5(о је Јгшк1о па ћијс1 Ш 12 гегшје'. Ро(рипа

рага1е1а а 15(о§ гестка је 1 о<1ге<1шса ктк т гав1. а. V. јгписао (Рагбјс). ћ. 'ћПјка која је (ек

12тк1а; ргокНјаго 2то'(Рагб1с). РЈА21Ј ос! 15(е 05поуе ге§15(гије 1ек5ете ткао, ткН, г*. 1 роткао,

роткЧ, {.

443 5шнс 1972 и <Пја1ек1о1о5кој 5(ишј1 јгоуога 1.еуба Јаиак пе ће1е21 оуакуе оћИке и ргуот

Нси јешипе ргегеп(а. О 5(аго5(1 па$1а\ка -т и ргуот Иси је<тте V. ВеНс 1973:57. 5(ап па5(ауак

-и и ргуот Нси јесште ргегеп(а коЈ §1а§о1а 1—V ВеНсеуе \т5(е обиуап је и тгкоуккот шјаккги

(Уијоујс 1969:254—256) 1 деИппгпо и Угапји 1 око1ш1 (ВеНс 1905 11:510).

444 Оепо(аН 5и 'куоСка I рШсГ 1 'копј ј 5е<11о о<1 коћНје коге'. Аигог 2ћ1гке оуај <1ги§1

<1епо(а( осепјије као пе(абап.

445 N12 е\тор51аћ 1 (иг51аћ 2а§опе(ака које 5е ћа21гаји па ИеЈ1 пебијпо5(1 апаНгш1 5а<1п1к

1953:45—47.
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Вгојпе 8и уапјаШе оуе гаеопегке ћег пе|пгапо§ §1а§о1а:

Л^5М5 нЗе ро $1ани. Оћгасктс 1895:7

Л/еч^ ро ројаП ћоси446. Уикоујс 1890:56

Ве1ош5ка ро1Угс!а оуе га^опеЈке (с1епо1а1 'зипсе') пета рагетети, бато

песЈиаш @1а@о1:

В6§ ро б1оппе сћоо/ј 1 пе згеШсг. Мобгушк! 1968:796

15пд бгшкшги 1та 1 1е1оп5ка уапјап1а 5а с1епоГа1от 'бУеПобГ':

М схапкзг, «1 %гао,

а рј Ш{ш да-Ј1. ТЛапо^зка 1892:(215)

('N111 бшП тП бипи, а Ао ргогога с!о1а21.')

I 5гр5ко11ГУа15ке ро1Уп!е ћег педнапе ппешсе:

Мг Иизпи, пИ оизпи, а и киси ис1е. ИоуакоУ1с 1877:138—139

ба оапспот гатетсот тко:

5шП ргбп

ћгго §ош ра5а

тко §а пе уШе. )1ор1С1с 1898:149

5.2.6.4. Отатеп1а1по51 пе§асгје кагакГепбе тос!е1 5а с-епоШот 'пећо, г\е-

гс-е 1 тевес' 1 5а ггашГоптпбатт ро51Уегћа1от (ир. 1 §§ 1.7.3 1 5.2.3.17.):

Иергетег ро1је,

пергеогој оусе447

ргес! пјтга је Магбе соћапбе,

га пјјта ШсН Ви^апп. Моуакоух 1877:217—218

МесшНт, 5ус 051а1е уапјаШе јшаји педггаш Прш рпаеу, као и ргпнеги:

Ро1је петјегепо, оусе пеогојепе Оћгасктс 1985:9

Рптагпоб! оуо§ с1ги§о§ паста ро1Уга*ије шбка уапјаМа:

Поле не мерпно, овцм не считатл,

пасхух рогат. МитоГапоуа 1968:20

446 Оу<1е је пезиз (гапзГопшбапо ргета пезт. НКН8Ј 5.у. зшкаН пеИиЗ уегије га опопиио-

рејбк1 §1а{;о1 ЗтакН: „ОЈПОУпа је тешГога &«?-, која 5е пл1.т и пе$и$ т 'опо б(о \Аис\ пе

зибка'".

447 Наракб! ро КЈЛ21Ј.



5.2.7. Екхгегшја се1е Гогти1е448

КЈегуа, сисЈепје 1 па§гас1а зрасгаји и тегагаеопегзке е1етеп1е ('метазага-

дочнБ1е злементБ1'), ир. Г-еут 1978:291. К.а21Ш5Тјајис1 о га§опес1 као 4§п'

Торогоу 1994а:44 гакГјибије сга гекзг 2а§опегке ођесауа копкгеше копзН 2а

изрезпо ос^опегапје 1 перпјагпобН — га пеизребпо. Ккгуа 1 Сис1епје ропауЦаји

озпоуш 1ек§1 га^опетке 1 гако екз^епгмгаји сеш гоптшш, па§гас1а га гаспо

ос^опегапје пегаујзпа је ос1 озпоупо^ 1екзга гадопеЉе.

5.2.7.1. К1егуа449 ропау1ја загЈггај иуосто^ (1е1а 2а§опеЉе 1 ропаза зе као

е11то1о§ка Идига: и тос1е1и за с!епо:а1от 'уеп§е'450 (ир. 1 § 5.2.3.20):

448 Ро1к1оп81Ј 8и иоСШ такго ропау1јапја и паго<1пој роегпј, (ако га гаугбе(ак 81го(е, Ко1-

ракоуа 1958:82: „Иногда строфа и синтаксически и музикалБно ограничиваетсн одним

стихом.

Книзб по городу ходит,

кннзб невест вмбирает.

Зтот стих может 6бггб с повтором последнего слова:

Как во городе царевна, царевна.

или:

Как селезенћ по реченБке сплавливает, сплавливает.

Итп., может повторлтБсн дваждБ! с неболБшими вариантами:

Дрема дремлет за куделБК),

дрема дремлет за шелковои

или:

Поди, утица, домои,

поди, сераи, домои.

но и музикалБно и синтаксически законченнал строфа укладмваетсн в одну строку."

449 'К1е(уа' и гај>опе(ката о<1{>оуага 'кагш' и отијгдт (ек5(оуипа таНћ Го1к1огшћ к>ти. ХЈр.

и (от 5тЈ8ш 'кагтГ риги ако пе ри5(ј гој>ОУе (ујЈе о оуоте и: Вог<1еУ1С 1958:206—207):

Ако песеЈ ри$т1,

ја си (еће ићМ

1 8и<1оуе гагћШ. 8капс 1939:255

ако песеб риг«, ја си (еће (игк. 1л)Уге(1С 1902:80

<1а (I Шги пе ргодат 1л>уге(к: 1913:370

51оуабк1:

Ак пеуу1гб15 уоп,

браИте (1 дот. Воћзтзку 1993:89

Ро1Ј51а рптеп пауедет 8и и: СЛебИкошбк! 1967:136—139. Китипбке Јебуе ребписе 'риги

<1а ри8П го§ОУе' пе 8аЉге и 1ек$(и 'кагпи' (ир.: Сопибе1 1982:138—139).

450 ТЈ е(по{>га($кој Н[ега(ип брогао је роб(ојапје геаНје 'уеп§е' и ргаб1оуепбко <1оћа, ир. Са-

уагг! 1978:14.
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Оцшг тг§иг

:%г&ик1ја1а п зе спјеха

аок1е пе и§опе(а§.

§г§иг тгјшг : 2§г{шк1ја1а

/а§г§ик1ја1а

§гбПо, тгбПо : §гбПа

§гбПо тгбПо : 2§гбПа

дгбепо тгбепо : §гсПа

2§гбепо тгбепо : гсјгсЛа

здгбепо, 12тибепо

ба ЈзНт с!епо1а1от, аН ђег к1егуе:

Сгпо спјеуо 12 пеђа У131.

Сакага §ога 12пе1а сага

12 Огјшга §гас1а.

ба с!ги§асуот екзЈепггјот:

Тип ШсПо, %гп %гс"по,

кој се §а родосШ

сгеуо се ти г^гсЈГ451.

§гп §гбПо, гип 1исПо : гцгсПо

ст §гсПо, раип ШсПо : 2§гсПо

ип ћпбПо, §гт одтпсПо : 2§гсПо

сдп §гпбПа, сгп стбПа : 2§гбПа452

§т §гса1о, 1гп 1гба1о : рге|>гса1о

ггп 1гса1о, §гп §гса1о : г^гбПо

Шп гисПа, гип §гбПа : и§гсПа

2{шгса па 2|шгс1 : гјшгЛо

зропа па зропи, кика па кики : кика1а

КагасШс 1897:338

КагасШс 1897:338

V. 1867:400

УикасНпоујс 1886:319

ВПјап 1911:149

Иоуакоук 1877:18

з§с1ап-ВгјеНс 1924:187

Уикоук 1890:71

Ођгасктс: 1895:13

Шс 1867:339

Воузп 1980:153

Веђе1јкоу1с 1897:1

Воуап 1980:177

бгескоУ1с 1894:4

Воуап 1980:177

Уикапоујс 1970:61

Уикагктс 1970:61

УикапоУ1С 1970:61

МПеизшс 1901:30

Раујсеуш 1937:39

Уега %гта \ 1гпа јау]ја зе 1 као та§гјзк1 1екз1: 2а ^гт, га 1гп, ките!

(ка2е зе и Спш кас! расЈпе 2\'егс1а, ир.: Ре1гоУ1с 1948:334).

8а Иегуот 1 екз^епггјот, аН ђег ропауИапја 1екз1а и к1е1уј:

Сгпо-сгпИо, Угапо-угапИо,

ако пе ро°,ошз сгсуо Н зе г^гсПо.

сгпо сгбПо; угапо угсПо: 2§г6По

сгпа, сгбПа : г§гсНа

Вег ккгуе, за аги§асгјјт с1епо1аНта:

Сгпе §гс1, 1гка 1гб1. 'уапуо'

Тгп 1гс1, а сгсуо зе §гсг. 'тгауј'

Макес1опзке 1 ђи§агзке уапјаШе за с1епо1аНта 'уепде

ЦрЂнчиле, цргнчиле,

цревата ти се сгЂрчиле.

бШ.М 1900:15

Мпа10У1с 1908:3

Мцатук; 1922:40

Воуап 1980:176

Мгја1оУ1с 1922:39

кап1аг; 1апас':

81ојкоуа 1970:491

451 ОепоМ1 је 'јаје'.

452 Ке сгеуа као и оЛаШп уапјапШта, уес сгкуа.
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ЦрЂН ЦрЂнчил

црева зггрчил. Аккбоу 1966:3

Гургуле до гургуле,

коде наиде, сгургули се. РегшбНбк! 1969:160

Гургулк до гургулк,

три-девет гургули. б(ојкоуа 1970:491

б(ојко\а 1970:60 ЈбНсе аа је аепо(а( гатепјеп за цргнчил гћо§ буоје сте

ћоје, а оуако рокагији 1 пеке 8грбкоћгуа(бке уапјап(е. Меаиит, б(гак(ига екб-

(епггје икагије аа је оуакуа поттасуа бекипаата. 1б(и б(гик(ига 1та у1а§ка453

2а§опе(ка га аепо(а( 'уеп§е':

Сгси-тгси:

каге пи уа §кп,

тасЧјг-п је1 ба уо 2#гс7. ОигИс 1984:98

('С1к родосУ: ко пе родоса, сгеуа ти бе 2§гбиа.')

'Сгехо' бе јауЦа ик1ор1јепо и к1е(уи 1 и дгајрт 2а{»опе(ката454, (ако и

б1еаесет пејабпот (екб(и коЈ1 је тогаа обатоб(а1јепа 'к1е(уа':

Па б(о пи (1 (1а 51о.

Сгјеуо 11 (аб(о,

и сгјеуи тбЧа,

ао §ака 1и§а,

%опПа 1е 1и%а,

453 УапјаМе 12 Китишје ропауПаји Гогтиш о '{»гсепји сгеуа', аН ппаји 1 агиј>е депо(а(е,

прг. 'влгсЈао':

Ое-а1 џ)з1с1,

џх-И1 фк\,

тап'1е (1 5-ог гфп. №си1езси 1991:88

'бигига':

СЈпе пи 8>се5се

(геј та(е 5§агсе5се. СогоуеЈ 1898:295

ТЈ рокиЗаји иглгшуапја рогек1а оуе га§опе(ке (гећа јтап и уМи с1а је §1а§о1 з&га и гитип-

бкот јегјки 51оуеп5ко{> рогек!а (Сшгапебси 5.у. $фгсг). Ро51оје гитипбке 2а§опе(ке 15(е 5(гикшге

— ба Иегуот 1 дгарт §1адо1от 51оуеп5ко(> рогеИа зис1 'зикап' (Сшгапевси 5.у. тсг), иг с!епо(а(

'Паба':

Сте п-а В1С1,

§!Ш1 1-01 5ис1. Оогоуе1 1898:364

('Ко пе родоШ, ег1о ти 5е и5ика1о.')

454 ТЈр. 1 2а§опе(ки о 'тасИ 1 ггиби':

0(ис1 Ме И&а Вгко,

по51 јаге тгко;

ако пе ро$оа"Н

шг21о И зе ргкпо. ОгаДа 1934:83

Уегоуато је к1е(уа и 2а§опе(ката ргаЈггпаПбкој;, те(а(ек5(иа1по{> рогек1а. N8 оуакау га-

к!јисак пауОсИ 1 Вибепсеу ор15 оћгеагЈО(> (,,ос1 Воггса гјо ВеНћ Рок1ааа") 2ај>опе(апја и окоПш

Тг5(етка: „Ко пе роЈскИ гај>опе(ки, обиде §а гЈа ил&е ргегЈ киси 1 У1се пеки гепи, која је

пај^агЈшја и 5е1и: „Еј (...), аосУ аа рор15аЈ 5е 5(еУ1 га \та(, сЈа 5е јггшје. I кас1 рогЈеЈ да 5еге§,

20У1 ј>а с!а једе" М." (Ви5е(1С 1908:5).
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Ао саге\а хиа"а

ако пе оЛ^опепио. 'ргео!а' НеУ1пкоуЈс 1869:732

УапјаШи с1опоб1 Мгјактс 1913:43 иг скпоЈ.М 'сНтпјак ј сасГ, с!ок пеке

уапјаШе оуо^ 1екз1а пе бас!г2е екбрНато Мегл^и. пе§о бато:

бго гт је, сЈабЧо т\ је,

спјеуо Ш1 је 1аз1о,

и пјет сИака ро ргкпи к1ара. 'гуопо' ВПјап 1911:152

РојесНпе уапјате и тос1еНта и којјта к1с(уа тје иоћЈбајет зазгаут део,

јрак је басггге, као и тос!е1и за с!епо1а1от 'ћгауа' 12 § 3.2.6. КЈегуа је ос1§1ес1-

по зазгаут <1ео тос1е1а га с!епо1а1 'уеп§е', ра пазхаје ћЉпсгт гекзг:

2акикигепо, гатитигепо, гаћићигепо,

ако пеосИсикилб, пеосгтитипб-,

пегаћићипб га\ега\о И зе. 'уеп§е' Шс 1846:232

бНспо, 12о1оуапо и бато јестој уапјаггН, ропоуо уегапо га екзргезјуап

/опотагорејзкј ^а8°и 2а <1епо1а1 'кагапас':

2а181егаћ рега, гакаШапћ јега,

гарикоћ, гасгкоћ,

ако пе оа^опепо, гасугИа Н %иггса. 2оуко 1930:152

С1а§о1 к1егуе 1 и сгги§1т тос!еНта ропауЏа пекј зе§теп1 12 ргуо§ с1е1а

2а§опе1ке, прг. гипксгји с-епогага:

СШк(а1а јагеНпа,

сШкгаГа сггуеЦпа;

сШк(а1а Ц сгиза,

ако пе и§опегао455. '§ајс1е' >ЈоуакоУ1С 1877:28

01а§о1 ккгуе екзгегшујга зуојзгуо аепогаха:

Ргоа*оћ кгог јести ћаШси,

1е пас1оћ гШи сИпјки;

рогШе1е Ц 1 по^е 1 гаке,

док је пе ро§осНб. 'сНпја' Моуакоујс 1877:44

Ргос1оћ кгог §ога ћјеНси,

паДоћ кгабки гипси;

сгиба Ц рогисе1а,

ако пи пе родосНо. 'јаје' >ЈоуакоУ1с 1877:75

МГГУ1 П081 21У0§а

ргеко ро1ја перост-роЦа,

пе ростио, с1ок пе ро@оаг§. '1ас1а' Иоуакоујс 1877:110

01а@о1 ккгуе тоге с1а екбгегшугга 1 гатепи с!епо1а1а, гако и пектг уап-

јапгата тос1е1а га^опегке га '§1ауи' (ир. § 2.1.2.):

рос! зорот ргоча\а;

ргошТа Ц зе §1ауа, ако пе родосНо. >ЈоуакоУ1с 1877:100

455 ТЈ с5ги§ој уапјап(1 с1%1ка1а.
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ргоуаИо 1е Во§, ако пе родосНб 1ЧоуакоУ1с 1877:99

ко 1о тјебк) пе ро§осИ,

тјеб:о ти зе ргогаШо. Коутбк1 1994:413

К1е1уа и пекгт рптепта гипкстгмбе уегапа 8ато птот за обпоутт

4екб1от га§опе1ке, а ролтетепо је ба^чт пе2аУ1бпа. РасЈа и осЈ с!а зе засЈггај

к1е1уе и 2а§опе1ката беб1о оскшбј па пек! (1ео 1е1а, ир.: о(ра1е изг, кгуаго Н

згсе:

Ргке1е-кПе

па тоги 8е У11е.

Рокој (1иб1

о1ра1е из1

Аок пе ро%оА1з. 'ргереНса' Ођга<1оУ1с 1896:49

ТЈгебе ратгак

зтос и тгак

иг опо ђгбсе,

П12 опо ђлзсе,

кп>ауо Н згсе

ако пе оА%опепез. 'бипсе' Моуакоујс 1877:219

ТЈгесе гш киђаб

иг ђгс1а;>се шг ђпЈабсе;

ко Ш1 песе кагаН,

кп>ауо ти згЈазсе. 'гес' Моуакоујс 1877:61

5.2.7.2. Рогес! к1егуе, и 2а§опе1ката бе као гесшпс1ап1ш бе§тепи' јауЦаји па-

§гас1а 1 бшЈепје. Сискпје ропауЦа заЉгај обпоупо§ с!е1а гадопегке иг гагНске

бе§теп1е 1 ођауегпо је и тос1еНта за гЈепо1а1от '§иб1е' (ир. 1 § 3.3.4.7.):

Вегтђог ђобсе, Реггођога 1§га;

5УО зе зе1о сиаЧ,

како Вегтђог ђобсе, Реггођога ј§га. Ророујс 1891:43

бат бе Во§ бисН МиНс 1901:121

зат бе §оброс! биш Уикапоујс 1970:1 18

СшЈепје је уегоуато гЈео 1екб1а га§опе1ке о 'бУггаН' (га кој1 роб1ојј та1о

рогугсЈа; УикоУ1с 1890:29 асЈарНга >ЈоуакоУ1сеуи уапјаппд). 1Ј ргуој уапјапН

јг: КоуакоУ1С 1877:ХХП (ба КисЈтка Ш 12 УаИеуа) сшЈепје шје екбрНскпо,

аН језхе и уапјапН 12 Шка (2ипЈ1С 1897:3):

Сиууа ууа ро ђгсш бе уца,

о си\>(јо, кигуо,

како Н зе 1еро упјаВ. 7>ЈоуакоУ1с 1877:ХХН

Сиуце ууе, пе сиИт зе како упје

по сиј кије как' итуе. 2ипј1с 1897:3

СшЈепје кагакгепбе уеНк1 ђгој уалјапа1а тос!е1а га§опе1ке ба еНто1о§кот

Лдигот р1и%от р\иИ, с1епо1аН би уапјађПт (тос1е1 је ор18ап и § 3.3.6.1.):

Иаб Јапко гЈеуегепт р1и§от р1и21;

зат зе Во% сиШ
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како Јапко <деуе1епт р1и2от р1и21. Ј>ЈоуакоУ1с 1877:208

зат зе Во§ 5 пеђа биол ВопбауИеУШ 1892:126

Вое бе биал БеђеИкоУш 1897:8

5ау ти 5е бУгјег. биаЧ 1уапбеУ1с 1900:155

5Уак 5е бисН Моуакоугс 1877:ХУШ

5Уа 5е бида биде 7ипЈ1с 1897:2

а 5Уе 5е бисН Јоуаштс 1899:174

Тако 1 и такесктбкјт рогугаата:

Ообро (51с) бе бшН КжНуојеуЈс 1900:93

сам бог се чудит РепибНзкЈ 1969:154

СиДепје је Гаки1Ш1Упо и агиј^т тоскНта га^опе^ака, гако 5е и тос1е1и

за иођјбајешт гЈепога^от 'о§1ес1а1о' и беНп уапјате гесшпгЈатпо гагууа тоНу

биаепја, аН ђег екбгепгпе гогти1е (ир. 1 § 7.1.1.):

ТЈ Нјебсј 1гоНје5С1 о§апј §оп

а и пјети боујек 51оЈ1,

ја 5е сишт како пе 12с$оп. 'сЉик 1 С1§ага' МиНс 1901:124

1Ј обгаНт уапјатата с!епога1 је 'о§1ес!а1о' (1ако 1 и: КагасШс 1897:352 1

бкапс 1939:217):

0§апј §оп, а и о§пји боуек вгојј,

1 бат 5е Во§ бисН како боуек пе 12§оп. КерогпаН 2 5.а.

Сиа*епје, оапобпо е1етеШ 'биаа', кагакгепбНспо је га та§у5к1 1екб1, прг.

и ђабгт ос! 'Нбака':

боко 1с1е и јегего,

уик Ие да §а §и(г)пе.

5уе зе сисИ, / та1о ј уеИко:

буекаг бпа'и јабе. Кас1епкоУ1с 1982:233

5.2.7.3. 2а гагНки ос! к1егуе 1 биа*епја, па§гааа456 и 2а§опе1ката ођјспо

пе ропаугја бааггај иуос!по§ 5е§тепт. I па§гааа бе јау1ја и 51оуеп5кт1 гек-

51оУ1та та§1Ј5ко§ кагак1ега, прг. и с1ебгјој ребгт 'сЈа о§геје бипсе'457. 1Ј 120-

456 Октег 1 СогГат С1а21ег 1976 ргоисауајиа ргосеб 2а§опе(апја и КетЈ1 иобауаји Тогти1и

гагтепе' ('ехсћапве Гогти1а'): тешГопбко р1асапје ро$(ау1јаси гај>опе(ке га о<1бопе(ки. Ме(аГо-

пбко р1асапје 5е оћау1ја и уМи <1уа1о§а ј ргасепо је Гогтшот — ђ1ај;о51оуот.

457 ТЈ 5ф5копгуа($кот Го1к1оги:

Сгеј, бипсе, јоЈ

па (1 ^гоб.

Сгеј и §тсе,

па (1 рго50 хгпсе ТгећјеЈатп 1960:75

8уај, $1јај $ипСесе,

<1ат п г1ашо јајбесе 1.ап§ 1913:242

и бебкот:

Бај, Воге, $1пса

<1о поуећо ћгпса,

уеС п ћо ту <1ате КоИаг 1952:201

$1оуабкот:
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1оуапој уапјапи' га§опе1ке 2а аепо1а1 'рсе1е' (V. § 5.2.5.1.5.2.) па§га<1а је

ос1§1ес!по тоуасуа, паб1а1а ро игоги па рогпаи' тосМ гадопеисе 12 § 3.2.6. 1

З.З.6.6.:

Уег уегапо, уег рјзапо,

кој §а тоге гагуегаи, газрјваи,

си ти Лат Ае\е1 тпа уоЛетси

Г ЛезеШ гираугси. ВогсЈеуш 1899а:42

На§гас1а зе јау1ја 1 и габкип га^опеЉата, прг. га с1епо1а1 'ројаз'458:

Днем как обруч,

ночбк) как уж,

кто отгадает —

будет моп муж. Роб1оУ1се 1961:191

I и гатишкој гадопесј за поуџип скпоШот 'базоутк' уега па§гас1е и

иуосто^ зе§теп1а ос1г2ауа зе птот:

Ра1а таге тт1е п'аге,

к>1 итШ §1 пи бе'пуа$;

Ае-г ф1с1, {ј-ош <1а о га{5. Оогоуе1 1898:69

('УеНка сЈеуојка пета ратеи, зато 1(1е 1 пе исј, ако ро§осИб, ааси и'

ра1ки.')

12иге1по, екзиггшја и 'па§гас1и' ро1уго*епа је и газкој 2а§опес1 о Чопси'

(ир. § 5.2.3.10.):

Пајге Воге б1пка

до поуећо ћтка;

уед' 11 ћо (а дате Ооћ$т$ку 1993:89

УупсН, уупЉ $1шебко га тадоуб ггшеско Ооћ$т$ку 1993:89

икгајт$кот:

Сонечко, сонечко,

прииди пш вјконечко (...)

дамо горшик меду. Тегебсепкоуа 1928:133

1тајис1 и ујди $(гик(игпи $Нспо$( пауедешћ уапјапа(а 1 е11то1о§ки родидапк>5( 5ате 'па§гаде'

(бћ. цгпсе 1 тогда, рагеПто1оШ %го$; б. Нгпес, 5к>уаб. дуа1. Игпок I ик. горшик), тоге 5е

рге(ро5(ауМ рга51оуеп$ка $1аппа оуов (ек$(а. 2а е(ш1о1о§Ни ир. прг. Ра$тег $.у. горшок, Е8ТЈМ

5.у. горшик 1 Е88Ја $.у. *#бглбс(>. 2аједт21и ор§(е51оуеп5кЈ е1етепи и оуот (е5(и јоб $и: р$1.

*п>гпо \ *тес1г.

Иаегада '$ипси' ирјбпа је 1 га гитипзкј деајј Го1к1ог 1 \егапа је птот $а §1а§о1от '$паи',

прг.:

1.ис1, $оаге, 1ис1,

са и-01 да ит ритп де писг Сопн$е1 1982:146—147

('Змај хипсе, 51Јај, даси и Јаки огаћа')

1Ј а1ћап$кот деСџет ГоНдоги па§гада бипси је 'робида 5а ћгаЈпот' (ир. Кепде 1983:31—33).

'Вгабпо', а1ћ. тпхеИ, ос1§1едпо је 1/аћгапо Ооо% пте $а а1ћ. сЛеИ, '$ипсе' 1 5(оЈ1 и рагошт$кој

уегј $а 'тед', а1ћ. тпјаШ.

458 Медшгт, уега иуодпо§ $еј;теп(а 1 па§гаде и оуош рптеги осиуапа је Гогти1от, обекј-

уапот и т$кот Го1к1оги. 2а га$кепо$( $јгеа муж-уж, V. Тетоу$ка 1993:47. Мо^исе је да оуа

га@опе1ка рпрада 1 деуојабкјт §а(апј1та о ћидисет т1адо7.спј1.
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Что стом вито,

обвито, повито?

Кто то отганет,

тому сто все. Зааоушкоу 1959:66

5.2.7.4. Месшзоћпо гипксшпашо ђНзко и 1екз1оу1та пагос1шћ га§опе1ака

з1оје 1 гесшпаатт 'ћ1а§оз1оу' 1 'јасћкоука', Шко и уапјатг 2а§опепсе за <1е-

по1а1от 'бођап, оуап, бак1аг':

КокоСап роје па 1јерап ро1је,

каШп21 ђгји,

ка(ађНје ђега,

1>1а%о 1ој аиИ, која 1о бије. Јоуапоујс 1898:100

1Ј 1екзги пагосте га§опе1ке роугетепо зе јаугја 1 геоЧишапгш шоггу 'јасћ-

коуке', 1ако прг. и тодеНта 12 § 3.2.9. 1 3.2.1.:

1е§ко 1оте сш 5тгН ко 5е § пјоте иргН КагасШс 1897:378-379

јао тет с1о Во§а ИоуакоуЈс 1877:133

1е1е пјети зас! с!о угјека Ророујс 1891:43

Оу1 гес1ипс1апгт 5е§тепН (игсегроНгаш 12 сћиЈпћ таНћ 1о1к1огтћ 101x111) пе

ек51еп21У1гаји озпоупи Гогти1и 1екз1а гаеопеисе.



6. ЕТ1МОШ5КА МАС1ЈА

6.1. Ке§гез1Упа тотлуасуа агмшсувкш 8шта§гт Нс1 па туогђи та§у'зке Гог-

ти1е и ђазтата ј текбТоуша та§у-8ко§ рогеИа459. Екз1еп2ог је и пагеатт

рптепта уегап га аепотаТ ђазте 1 ге§гез1УПО зтуага рати копзтгаксуи с!о-

аауапјет иисуашш Гогтапга §а-/$и- \ оа-Љи- па екзТепгог:

5ако, оако\ §оупо Н па око. Чзкга па оки'460

8игИо, ЂигИо : гИо 'каа гађоН п1о'

8апап, ЂаЛап : сНап "каа гађоН а1ап' Ои&с 1931:519—520

МесшНт, оуа та§у'зка Гогтик робТоЈ! 1 и аги^т ђазтата, и којппа екз-

Тепхог шје аа1 и затот текзти461:

8ака, Ђака, гоуе 1е кита па габак! 'Тгип и оки' РаУ1сеУ1с 1937:2

8ака оака, гШа кгаза462;

росјеИуа1е бе сђлје гтуе 'ргоНу ијес!а гтуе' РауЈсеуЈс 1937:2

6.2. 1Ј та§у'зкот текзти, као §1о је ђабта ргоНу ки§е ба Вгаса, јау1ја зе Меп-

пспа Гоггтиа као и аесуој ги§аИс1 опот 'з ккп зе ајеса песе аа 1§гаји'463:

8икоАаг, ЂикоЛаг,

пауг Вгаса ткаЛаг,

сок, јок, пе аа буеН Кок. ВотГаск: 1963:330

8икаЛа, ЂикаЛа,

б папп N. ткаЛа!464 К1апс 1912:184

1б1а ГоШогпа Гогти1а ротугаепа је 1 и 2а§опес1 ба аепоТагот 'кгНса':

Е1егоуо јипе и гмпи аиђе,

зикаЛаг ЂикаАаг а јипета ткаЛаг. 2ас1е 1900:100

6.3. 1тсу'а1пе тгапзГогтасуе рагпе копзсгаксуе робТоје и тоде1и га^опеТке

за скпоТаТот 'сгериуа':

459 О рпгмприпа тај>у'5ко§ тШјепја ге1еуап(гтп га шјаћгопи 1ек$1бки $етаппки ир. ГЧетес

1990.

460 Оуако 1 и Јгидпп ро(лгс1ата, прг. Уикоуа цгас1а 1934:11, Мибјс 1902:136.

461 ТЈ оуот $уе(1и (гећа гагтШјаи' 1 о ештн>1овдЈ1 пагјуа ћићке СосстеИа 5ер(етрипс(а(а:

!ака кака, која је 5ге<т5(уо Јеуојабкјћ угасапја о и<3ај1. Вгојпе роглтде 5асгггј ј>гас1а га К8А>Ш

5.у. закакака. Коп5(гиксуа је \г та§ц5ке гопгш1е ргеЛа и јегјк Го1к1ога а кавшје ро5(а1а аре1аиу

и {»оуогпот јегИси. Мг5еу1с-Кас1оУ1с 1994:335 икагије па тојгиспобТ (иг5ко§ рогек1а оуе Гогти1е.

462 Еито1о§1Ји јигпо$1оуеп5ко§ кгаза V. и: Вист215ге\У5ка 1991:77—78.

463 ТЈр. Реихтс 1991.

464 ЕКНЗЈ 5.У. $и-ки 1 Ретгоујс 1991 рге(ро5(ау1јаји (иг$ки е(1то1о§уи.
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8ој>апј, бао^апј,

гип опи 2§оаи па Ој>апј. МоуакоУ1с 1877:234

5о§апј, ђао§апј Моуакоујс 1877:234

бао^апј, рао§апј Мпа1оУ1С 1908:3

ба о§апј, ра о§апј ВшеНс 1914:6

баб^апј, раз^апј 81.М.М 1900:15

§а и§1јеп, ђа и§1јеп Уикапоујс 1970:88

Шбауаји зе 1тсгја1ш ГогтагШ за-Ља-, а ек*1еп20г је аа1 и 1екбги. Оги§е

ро1\гае отодисауаји аа бе уапјата зазј>апј, раз%апј бтагга га 1арбш са1атј

(151оуе1ап гарјб 151о$» аи1ога 1 и: МиаКтс 1913:47). Оуакау гуогђет робгирак

уегоуато је 5екипс1агап и 2а°,опегката, а рптагап га гуогђи тасрјбке Гогтше,

као бЧо буеаобе пауеаепе кгагке ђавте. Мо$шсе је 1 аа је пауеает тоае!

га§опе1ке та§гЈ5ко§ рогек1а (ргуођјто уегап /а о%апј, — 'уагга'), а (1а је

аепо(а1 'сгериЏа' бекипсЈагап. Моае1 1екб1а 2а§опе1ке агеа1по је о§гагпбеп

па сепгга1пи бгђџи 1 Кобоуо.

6.4. Рагпа копбггиксца ба шшасуот беб1о 5е јауНа и окуи-и та§у$ке Гог-

ти1е465. Тако и уапјатата аебуе ребпнсе риги га који еШодгаГбк! роааш

икатији аа је геб о ргуођјто та§убкот 1екбги:

Риг, тиг!

Риш го^е уап К1апс 1912:184466

Риг, тиг, каЛ годе уап 1-ап§ 1913:370

Риг, тиг, ћо<Н уап467 Јајпсегоуа 1898:97

Жужеле, пужеле\

Пушти баби рогове, рогове! 5(.ојкоу 1891:262

81еаеса уагуапга ипа па12§1еа геаирНкоуап тоаег468, аН је герНка ппре-

гаНу §1а§о1а ригШ469, еито1о5к1 151о§ рогек1а. Иа 05по\01 оуо§ рптега, тоге

5е рге1ро51ауШ аа раготтзка уега 1ек5ета риг [ ризИИ, иођјбајепа и аги§1т

465 Цр. Кааепкоујс 1990:284—285.

466 Тако ј и: Јајпбагеуа 1898:97, 1.агн> 1913:370, КаоегЈнтс 1982:375.

467 Оуе кајкаубке росугде 5СгикСигпо зе 51аги 5а 51оуепаб1ит сек5Сот којпи деса 'тате

сугбка да 12ас1е 12 гире': Зип (бип) тип, ројаЧ (ргШ) уеп (Јапко 1930:6). ЗсокаУбке ропгае

секбса којјт 5е тагш с\гбак (рорас) јтаји агијсабпи ЈСгикиги:

1гајш\ ро1е ргед оце1е дуоге!

ТуоЈ1 копјј, тојс уоК,

ројеаобе 5У0 Усо. Мотиг 1896:202

ОЈ5 Јаг! Ојб ј>а1!

Огг' 5е роре га гаИсе

рпдо1аге Могаујсе. ВибеС1С 1908:1

ЕсткПоЗка апаНга 5Ш. тип, тигеп 'с\гсак' то$1а 1)1 да 51есИ 1ој>1ки еСЈто1о5ко§ Ситабепја

51п. тахпса Ми§а', захта-тахга 'И' (РеСгоуЈс 1994:115), тада Сакуо геЈепје пе 5и§еп5и 5а51а-

у1јаЛ ЗбКЈ 5.У. тигеп, ипајиа и У1ди 5етапс1ки 'ст' (уВе о оуот ЕКНЗЈ 5.у. Магаг \ Вег1ај

5.у. тиг). Вег1ај 5.У. сип-тип Ситаб1 5ато рати копбСгиксуи, а 51п. тип, тигеп пета о<1гес1п1си

и оуот гебшки.

468 Како је Со прг. и 51оуабкот со1к1оги:

ЗНтак, бНтак! Уусгб гоИсу ОоћЛпзку 1993:8

469 ТЈрогеш' и дгиеипа уапјапсата иосмбајепо:

РшН, риге, годоуе Мцасоујс 1907:210
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роПгаата аебце ребипсе риги, оагагауа пеки оа екбгепгуа која је кагакгеп-

за1а рго1о1екб1.

Риг, риг, гоцоуе па ђађте с!о1оуе,

ако песеб ригИ, ја си 1еђе гп2Н. Ј_оуге11с 1902:80

ЕКН8Ј з.у. ршН, иобауп ргосез ргекбка 12 јегјка Го1к1ога и арекиЧг %о-

уогпо§ јеггка (V. закакака и § 6.1.): „Ос1 хе пјеб1 (риг) бгуага бе опотагореја

гесшрНкатЈупој; Нра, која је 12агуапа Нте §1о бе сЈјеса 1§гаји_ пјппе, тгајисН

§а. Тааа оп бакпуа го§оуе: ригтиг (уокаНу, Јазка, Кпгеусј, 2К). Ос1а11е ро-

јтетсепје ригтиг (јигпотогаубко пагјесје) 'риг'". ТЈ гизкот Го1к1оги Гог-

ти1а је муж-уж, ир. § 5.2.7.3, а и гатипбкот птоуапа арогкнзка зт1а§-

та: Мек, те1с, соАооек, бсоа1е соагпе ђоиегебН 'ри/и, ршш, рибН Уо1оубке

госјоуе' (аги§1 гитипб1а рптеп пауесгет би и: Сопи§е1 1982:138—139).

Оуакуа тоиуасуа кагактепбе 1 Гогтиш и аебцој ђабпи <1а бе ргота§1 и

18п470:

АМ та$1 Аа рготаН. УЦрс-РороуЈс, Ј. ибтепа роигаа

6.5. Ап1гороштбка котропеШа је гпабајпа и еНто1обкој та§п1, 1ако и

ђабпи 'ргоиу §гас1а'471:

810), 5(оја ј 0$1оја КасЈепкоун; 1982:363

6.6. ТЈ ђазтата га 'рготепи угетепа' поттаспе би тоиуаспзк1 уегапе

га буоји гипксци. ба еНто1обко§ з1апоУ1§1а и рјхапји би ге§геб1Упе тоНуасгје.

Како бе оуај розгирак и 1екб1и тотЈлпзе рокагије кајкаузка уагуапта, оз1а1е

згрзкоћгуагзке уапјаШе заагге бато поттасуе ђег ођјазпјепја:

51аш, зиип §осИпа472

таН 11 је 1опи1а (...)

1п зшка §ојПа.

Јесшоти је 1те

Аа §оШпа тте,

сЈга§оти је јте

Аа $ипессе $те,

1ге1јети је 1те

а"а $е пе гагтте. ВотГаб1с 1963:330

ТЈ оуој уапјапи' розгоје 1п јтепоуапја473 то/аа ро ГоШогпот тос!е1и игга-

јапја. Ргехрозгаука је аа је ргуођкпо ђПо ђтагпо јтепоуапје 1 1о уегоуаШо

гагНбко ргеГ1§папа 1з1а §1а8о1зка озпоуа, тогда и аШоттзкот оопози: га-

аН гуисш еГека( гедирНкасме осшгап је игаЈГортт ропау1јапјет ЈП1с1ја1поц б1о§а ри-.

470 ТЈр. аП-каП '\т$1а <1есје 18те 1ор1от' (Вапа1, К8АНЦ). О тте МоПоуа 1982:64 „се то«

зегаи етргиме аи шгс, 1е рго(о(уре ауес се 5епз поиз п'ауоп$ рав ри (гоиуег. II 8е сотрозе де

(с. аа „§гапд-Ггеге" (бОО) е1 1с. каа „аеиг; Јгапде-веиг".

471 Рипксци ПспШ ипепа и 51р5коћгуа15кЈт та§у'5кип 1ек5(оу1та, розеђпо и оуот 1екбШ,

апаНги-аН 5и N. I 3. То151ој 1981:79.

472 Кајкаубко: %о<Нпа 'ИЈа'.

473 ТЈр. 1 П12е пауедепј рптег а бкорбке Сте Соге.
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/гаг-, ђо§а1о робУеаобепот и га§опе1ката. Кагоапа еНто1о§ца бекипаагпо је

ипе1а и 1екб1 Нбпа јтепа Уева \ Тога, аН је бкого и бујт уапјап1ата б1пћгопо

осиуапа еНтошбка Н§ига:

па јеапо Јте Уеза,

па агај>о Ргегеза,

ргеуегг зе киае паб

Тога уога — ргехегЊ §а пеђо

јеапо' 1те Зиско,

аги§о' 1те Уиско.

5исг, $ис1 8иско,

аа висето угсе

јеапо ујбе:

„8исг, бискоГ

Оги§о У1бе:

„ Уисг, Уиско,

аа зшсето ђе1е копсе

Јеапот 1те 51апко,

ати§от ргеугШпко.

Ргехгпг зе, пеђо

Јеапот 1те Иаога,

ага§от јте Ргеога.

Ргемгпи ве пеђо

Ргуот нпе А/ауога,

аги§от ше Ргеога,

ргечгпг зе пеђо

Јеапот 1те пауога,

агијЈот 1те ргеуога

ргеугпг зе, пеђо

јеапот 1те ИаЈога,

ага§от 1те Рге/ога.

Ргеугпг зе, пеђо

јеапо гоуи Уи1е,

аги§о гоуи Рпш1е;

ргечти ве пеђо474

Ргуи1оУ1С 1964:69

ВогаеунЗ 1983:37

Кааепкоујс 1982:381

КааепкоУ1С 1986:72

Мшага§оуЈс 1914:168

КбАКТЈ х.у. паога

М1оага§оУ1с 1914:168

КагасШс 1973:78

Коут8к1 III 1994:304

Кгсше резте 1926:67—68

Ргета пауеаетт бгрбкопгуа1бк1т уапјатата тајпјбка Гогти1а 'га рготе-

пи угетепа' то§1а је ђШ бабхауЏепа оа еНто1о§ке П§иге који би бшН 1те-

474 Моиу 'ргеупапја пећа' кагак1еп$(1Сап је га Јос1о15ке ре$те, ир. 'кад јди ргеко ро1ја', 12

Ка<ЗеУ1пе:

па \г' је1е ђје1а уПа,

па кп1и јој 0(>1е<1а1о,

окгесе (>а, ргежсе ј$а;

ргеугпи $е чеАго пеоо,

\ идап го$па кЈ5а КЈсте ре$те 1924:25
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шса — поттасуа 1 гагНбгсо ргеГ1§1гаш §1а§о1 којј је шпе рокпуао робе1ак

1 кгај буоје гастје. Рптеп пе <1аји <1оуо1јпо §гаа*е га <1а1ји гекопзииксуи 1ек-

8(а.

Уега за гипксуот зе и пскип уапјаШата §и1>1, аИ зе биуа гуикоупа уега

12теа*и поттасуа:

Итко \ Маппко Ка<1еш«мс 1982:382

како Н опо ујкаје:

је<1по Сгијо, <1ги§о Вгијо.

бкобј Огијо па Вгијо,

1§б1811 зе пећо РороУ1с 1959:552

Оуако 1 и такесктзкој рогугхН \г Оећга, и којој је уес и ргуот зНћи

ропоуЦеп обпоуш ј»1а8°1 8а ргеНкбот475:

Вгрни, Боже, превгрни] (...)

— Едното Груго

другото Буио.

Скочи Груш на куква 1копотоу 1890:223

Ма§у'бк1 (екзкт га 'рготепи угетепа' и ћи§агбкот 1 такедопзкот го1-

к1оги и§1аупот петаји поттасуе га '<1еси', а 1о тоге <1а гпабј <1а зи опе

и згрзкоћгуатзкт уапјапгата тоуасуа. Розкшуа, ћи$;агзка уапјаШа, ро1уга*ије

ргегрозгауки о §1а§о1и за сћ/а ргеНкза:

Мајка 11 8е тоћ:

8'х гп <1еси %о\\,

8'г <ћ/а копја ћеН

8'г гп 1ећа сеН. (бкорзка Ста Оога) Реичшс 1907:233—234

Вг>рни, Боже, ВЂрни!

Мажа ти се моли

со два леба цели,

со два конва бели,

со две деца голи. (РгПер) Оауагоу 1892:109

на беал камеан сидеашеа,

две деачинки даржеашеа,

адно-ту беа пувиту,

другу-ту беа развиту. (Аћг-Секћузко) 51зкоу 1889:149

Розећпо 81оЈ1 ро1Уг<1а та§узко§ 1екб1а 12 окоИпе Ја^ошпе <1а Иза ргезгапе

и којој тајка 1та зато је<то§ зта за ћпзсап8к1т јтепот Шја, аН бу'1 агпћиг

сиуа 81апје зитје:

Ргезсап кјзо, Ибке,

ргез(а1а и' 1аН таи

га §огот га уодот.

биге гош, зта гош.

475 Оуо тје $1исај и агч^Јт такесктбкјт ро(уг(1ата, и којипа $(оЈ1: Кт/, Воге, угт (Ре-

(гоујс 1907:233—234) Ш: В*рни, Боже, <п>рни (Сауагоу 1892:109).
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Како се ти 1те пааез1?

О, Шја РгеугпНја\

Ргеугп' пеђо аа је уеаго МШсеуЈс 1876:215

6.7. Ке§ге81Упа тоНуасца а^и§о§ ае1а пто\ апе арогкцбке бт1а§те јауца

8€ и та§ц'бкот 1екбги и туокасцј:

Ој, Шја ргеугпНја,

ргеугп пеђо аа је уеаго МцаКтс 1911:164

Ро 181от тоаеш, јте Шја ик1ор1јепо је 1 и аесце ги§аНсе (!о1к1оте ро-

1угс1е 8а агиј^т Нбшт ипепипа V. и § 5.2.3.31):

О Шја дуиНја

дуи И ве уабе 2епе? ВибеНс 1920:43

О, Шја, галтНја,

гагг1а Х\ ко/а коз' Мшага§0У1с 1914:341

Кедгезјупо тогмбапе птоуапе арогкцбке 5т1а§те и ћабтата 'оа 8ека-

уте':

Зекауто, \гека\то,

векагто, гавШчто,

гагугекај ве, гавШуг ве 21а1апоУ1с 1982:234

Бекагто, дгекамто,

пе бггесај, пе дгесај 21а1апоУ1с 1982:235

81оуабко Ниђаупо угабапје ђПјкот аиђабас (Теисгшт сћатаеагуб):

Хшапка вкидапка\

Јако ја 1ећа вкидет:

ађу та 1ак сћ1арс1 вкидаН. Но1иђу 1921:93

бНспи еНто1обко-та8Убки гипксци и бгрбкоћгуа1бкот го1к1оги ипа огуо

^гад (Сагртиб ће1и1иб): па Вигоеуаап деуојке бе кираји па §гађи Ш §а јаби

'аа бе тотсј %гаде га пјгта' (Сајкашмс 1985:81). ХЈр. 1 та§ц'5к1 1екб1 па-

уеаеп и § 7.1.3.: %гадоута ^гадг.

Пготт гаптса (Апетопе петогоба) па 1511 паст и пагоапој ребгт ге§ге-

б1Упо аођца атђи.1 дапШса:

КапШсе дапШсе,

гапо Н б1 дапи\а К5АМ1Ј б.у. дапШса

6.8. Екб1еп2ца је робгирак Нрјбап /а та§ц'бке 1екбГОуе: — ЈеНтгспа рагпа

копвггиксуа (и пеИт уапјаШата рагоштбк1 ггапбГОпгпбапа) и ђабгт којот

бе '§ош Шт'476:

Тато Ите, кагаШте,

(ато би Н уга(а

0а§0У1с, 8., Ргуа, 8. Вегије, §гааа ха К8А>Ш б.у. кагасНт

476 Китипбке де&је ћабте 'шти да Јгаде 12 кисе' заагге бНбпо ириЈЛУо, аН пе 1 ек51еп21ји

и попипасц1 Лта: Ои-ге, /итиЈе, 1а тиМе ЧсН, сНте, и р1ашпи', ос1по5по: Ри&, /ити\е, т тз

'ВеИ, тте, па воге' (Сопи$е1 1982:143).
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Тато сЧтпе касЧте Каскпкоуш 1982:378

Тато <Нта, 1ато Лхта ВизеНс 1920:26

1<Н §оге, Лте, КопзШпИпе Мшс1га§ОУ1С 1914:167

Тато ДШе коШаЧте Котезагоук: 1900:676

Тато Ите, ргоШте Репчтс 1948:459

Тато Ите, вакаИте Рау1оУ1С 1921:149

1ат дхт, 1ат је ри1 V УагаЛт ВошГабгс 1963:330

— еИтоЊзка Јг^ига411:

Вазта ргоНу 'та§1е':

Вегј та§1а $ та§Нсипа,

ек> рора 8 роркнпа,

побј 21%и па оге%и:

8<1е 4е зНјти с1а оге^и МгосНаеоуЈс 1914:172

Вазта ргопу 'сгпод оМака':

а рорј бађаг уос1е, 1 рогођа бађаг боН,

паитак пагагтак, гагтакпг зе ст ођ1ак. Ве§ОУ1С 1887:257

Вииагбка ђазта ргоНу '§гас1а' и рагеНтоПбки Гцшги иУосН ћа§ттт

Вт>ртулумег.

Вгрти, вгрти ВЂртулумег,

6и1 Германе,

Кутлвува нива да увардиш. Стојков 1890:140

Оуа Го1к1огпа гопгш1а рогпаШ је 1 и згрбкот гоНсЈоги, 1ако јггека „УШ

УпоЈпте, ис!п буеи' Вегтапе". №гос!по ипе оуо§ буеса (УаПоЈотгја, УаПо-

1г»па, УгаШотгја) рагеНто1о§к1 бе роуехије ба уг1о&1а\1сот, уг1от, уггипот

\\А. ир. ИескНкоук 1990:47, 58.

Оебуа ђазта '<1а зе гагуесћп':

СакИ, сакИ сакШо,

уесЈп, уесЈп чепгпо НасШ-Шзис 1925:483

УесЈт, ^едппа, бесН па копја Вотгабк 1963:329

Матап и' татас 'каге бе пђаги и ге1Ј1 с1а ти 1оу ђис!е дођаг, изребап'

КбАЖЈ б.у. татап

Вазта 'с!а бе гагдоп уа1га':

Соп, га1га, %огсот,

иђк си 1е косот! К1апс 1912:185

Соп, \а1го, %огсет,

его ђађе косет МЈос1гао,оУ1с 1914:166

О б1агобН оуе гогтик јгоуоп 1 гарагапје МПке 1у1с 1954:218 о тбИитеп-

1а1и ђег ргесИо^а: е(о оаое косет.

— тоаопа екз^епгуа

Ка<1 сЈеса ргекЈсЦји \%т:

477 О е(Јто1обкој Лцип и Гипксф е(Јто1о§ке та§1Је па 8гр5коћгуа(5кот Го1к1отот та(епја1и

V. Зјктис 1994а.
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N8 пјети 1ја%а \ (Ја^апас

па 1еђј ки§а 1 ро§апас. К5А1чП[Ј б.у. 1ја%апас

\Ј 181ој 51(иас1Ј1 тојшса је 1 птоуапа арогкцзка бипа§та:

N8 1е 1ја%а \ 1о1ја%а,

па 1е ки§а 1 јЈгогтса Јипс 1908:275

— екз1епгуа (1еттис1опо% Ира

Вазта рго^у 'та§1е':

Вегј та%1а $а тафста,

е1о рора 8 роршта,

по81 21§и па огеди М1оага§оУ1с 1914:172

В1је21 та%1о 5 тафста, е1о рора б поггсииа

Оа§ОУ1с, 5., Рјуа, б. Вегије, §гаа*а га К5АК1Ј б.у. И^пиН



7. ЕТШОШС1ЈА ТЕК8ТА

7.1. Ка гекопбггикснј рга$1оуеп8ко§ (екбга

7.1.1. V бгрбкоћгуагбкот &1к1ога 2а§опегка ба шоНуош 'ојтја којј §оп'

1та пајсебсе скпогаг 'о§1ес1а1о', аИ бе оп тепја и бшбаји с!а бе уапјапта

ргобггије гесшпсЈагптт бе^тепНта. Ви§агбке 1 габке рогугде оуоц хекбга и

Гопт га^опегке икагији па бгагти тоНуа и 1ој Го1к1огпој Гопгп. 8а сгги§е

бггапе, робгојапје оћгесгшћ гекбгоуа 1б1е бТгакшге икагије па ГоШогпи Гогтиш

1 рага1е1пи е§21б1епсгји пауес1епо§ тоНуа. Екбгепггја 1евка, 1г1езка (оћгасЈепа

и § 5.2.3.4.) уегоуагпо је бгрбкоћгуагбка шоуасгја ипајшН и У1с1и с!а т јеста

с!ги§а б1оуепбка рогугаа пета екбТепггји. 2а ргаб1оуепбки гекопбггиксци гпа-

сајпе би бгрбкоћгуахбке рог\тс1е ћег оуе екбгепггје (Оћгасктс 1895:8, Оћгас1о-

У1С 1895:12, Г\ГоуакоУ1с 1877:150, бкапс 1939:217, КерогпаН 2 б.а., МиНс

1901:85). Рпа бе§теп1 скпотага, 'гат 081еоа1а', и бгрбкоћгуаТбИт уапјапхата

рокпуеп екб1еп2џот, и габкот рокпуа: ступа, стут, аН роб1оЈ1 раге1шо1обк1

ргоМет ројауе сћи^об бе§тепга, рокпуепо§ г. огород и коте је пек!- тотт:

трава, лебеда, аћ у. грлда, стрела. Ашкт и котепгага и гШпН 5аск>ушкоу

1959:272 пеиуег1Ј1УО рокибауа аа оћјабт 1 га2сћ/оЈ1 оуе бе§тегпе. 1Ј Ггесет

бе§теп1и 'осћаг Нка', и габИт 1 ћи§агбк1т гекбфунпа јаугја бе о§апј, 1ако

с!а је бћ. уагга бекипдагпо га гекбТ, а јаућа бе 1 као бетапНска гесшрНкасгја:

о%апј \а1га.

Згрбкоћгуагбке уапјапхе робгаугјаји ргоћкт 1окиба, и гекбги 2а§опегке бе§-

тепга с1епо1ага 'роугбта о§1ес1а1а':

Пјезка, 1г-Ије$ка,

и Ијевсг о§апј §оп

а и ојтји соујек бГ0Ј1. Оћгасктс 1895:6

и ИјебС1 1гаНјебС1

о§апј уагга 8°п МиНс 1901:85

и ИјебС1 1гоНјебС1

одапј §оп МиНс 1901:124

и ИјебС1 о§апј §оп Моуакоујс 1877:150

и НјебС1 уагга §оп Воуап 1980:160

и Нјебсе о§апј §оп МоуакоУ1с 1877:150

и ИбС1 оцапј §оп Иоуакоујс 1877:150

и тјебеси о§апј §оп (бк) МПеибтс б.а.:42

и 1ебке о§апј §оп Воуап 1980:194
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1 и 1ебки о§апј §оп

и Нјезки оцапј ^оп

ј и 1е5С1 о^апј 8°Н

о^епј §оп и 1ебка

и 1е8к1 уа(га

и 1јебк1 о^апј {>°Н

и ћНјебки ра оНјебки о§апј §оп

и ћНебки о^апј §оН

и Нр1 0{»апј §оп

и пји ој>бпј §оп

о§апј уа1га §оп

Оеђе1јкоУ1с 1897:1

Рау1сеУ1с 1937:41

Ргегасктс 1895:105

УикапоУ1с 1970:82

УикоУ1С 1890:47

МПеибшс з.а.44

№уакоУ1С 1877:150

Уикоу1с 1890:21

КагасШс 1897:353

Коге1јас 1989:7

Моуакоун: 1877:150

бкаНс 1939:217о§апЈ §оп

бато јескп рптег (и Уикоуот Кјесшки), а оп је 1 паЈ81апЈ1 оус1е пауес!еш

12уог, заскгј рге1роб1ау1јепо орб1еб1оуепбко је2§го тос1е1а 1екз1а: 'и згес! пеке

уоЈе о§апј ј>оН"*78.

1Ј НјеЗсе раНјезсе,

и Нјезсе ^оАа 810Ј1,

а и \осИ о§апј §оН. КагасШс 1935: 8.у. раИјезсе

МоНу је обиуап ргепес па гесепнш геаНји ('капсШо'):

ТЈ бгес! тога о^апј §оН. Моуакоук; 1877:215

Тако је 1 и такеадпзкјт 1 ћи^агбИт уаНјатата, аН 8а гесепиит депо-

1а1от 'капсН1от', уегашт га ћНбсапзИ ки11. Роб1ес1пја пауес1епа уаНјата ипа

сЈепоШ 'бипсе':

На срет море огон гори.

Всред морето огђн гори.

Сред езеро огбн гори

и водата не го гаси.

Сред езеро огбн гори,

вода и ветвр не го гаси.

Кибке уаНјаме га§опе1ке јтаји с!епо1а1 'о§1ес1а1о':

В ступе вода, в огороде лебеда,

за морем огонв добро, лсно горит.

В ступе вода,

в огороде трава,

за морем огонек горит.

В ступе вода

в огороде грида;

за морем огонв

добро лсно горит.

В стуле вода

в огороде стрела;

ВШоузИ 1967:197

бсојкоуа 1970:499

51ојкоуа 1970:499

81ојкоуа 1970:116

МигоГапоуа 1968:110

Робкмсе 1961:238

баооушкоу 1959:54

478 1уапоу 1 Торогоу 1965:117 и ропауЏапји оуов 1геа1по§ топуа (на синем море у нас

овин горит), уегапо§ 8а Н1иа1пот уаичнп 15роП зиЈаге, уМе (гајЈОУС з(апћ оћгеЉ.
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за морем огонб

добро лсно горит. басЈоушкоу 1959:54

Науес1епа Уикоуа 2а§опе1ка, као ш гибке рог\гс1е за <1епо1а1от 'о§1ес1а1о',

пета ггеси зе§теп1479, којг је уегоуато бгрбкоћгуа1зка тоуасца:

1 и Ојтји боујек з1оЈ1 >ЈоуакоУ1С 1877:150

и о§Бпј 21У боуек б1оЈ1 Когећас 1989:71

и о§апј боуек зеш' Оеће1јкоУ1с 1897:1

а и о§пји бе боујек У1сћ Коутбк1 1994:415

и уа1п боујек Ушсоуш 1890:47

Оуај бедтепг 8е и пекјт уапјатата с1а1је гагууа:

а и шс1 с1ика1 аггј Коуакоујс 1877:150

а и гиђе сшка1 от КМ. 1897:217

Моггу со\ека гагууа 1 сиЗепје као геаипаашап бе§теп1 (ир. § 5.2.7.2.):

бат 8е ђо§ сиш'

како боуек пе 12§оп Воуап 1980:160

ја 8е сишт како пе 12§оп Миис 1901:124

Моггу Ојтја обиуап је 1 и аги§ип Го1к1огшт угзигта:

— и ћазгш 'ос! ђ1а§и гапи':

Иа габкгбје о§апј §оп

1 и о§апј (...) б1ојј Кас1оуапоУ1с 1989:57

— и ођгеапој резпи 12 Огаге која бе реуа1а и ко1и иоб1 бУ. Јоуапа 1,ешје§

(ир. 1 Реихтс 1938):

Ој, и еоп о§апј §оп,

око о§пја ко1о 1§га РеШтс 1948:248

— и уапјап1ата ћгуа1бке пагоале ђа1ас1е '1Јт1ШС1 јипак', прг.:

1Ј 1ој бгаој §оп

гагкј о§епј §оп:

око1 пје§а б:оЈ1

1ећ гЈуапајб! јипакоу Ва1ас1е 1951:102

— и кајкаУбкој ђа1асћ 'Тетпа пи је поска' о^апј бе иђипга и \осН:

бпи агишт јипакот V \оИ јо%епј %оп,

тојети јипаки па ђге§и у^азије 2§апес 1950:114

Кибкј 1екб1 1з1е б1шкшге Торогоу 1988:18 аоуосћ и уеги за 1екз1оуппа којј

рга1е пша1 рппозепја гпуе рпћкот бтепе б1аге 1 поуе |;осћпе:

Во тех лесах огнн горлт

Огни горлт горгочие.

479 Вег 1гесе§ 5еј>теМа:

ТЈ НјеЈсЈ (гаПјебС!

о§апј уатга ј>оп. Мипс 1901:85

1Јра (гоНра и Нрј оеапј јоп. КагасШс 1897:35
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Вокруг огнеи лк>ди столт,

Лгоди столт коллдагот Торогоу 1988:18

МоНу 1ос1гапја орца \ аа1је ккпгапје соуекаЛјисН иг о§апј, и јигпоб1оуеп-

бкш 1 гибкјт Го1к1оггит 1ек<*0У1та, аогуоуауа гекоп51гиксНи ргаб1оуепбко§

1екб4а: рб1. *о%т>, *%ог?Н \ *-1"јаИ.

7.1.2. 2ајеашбк1 ектепм бггиктге з1еаесе§ тоае1а гацопепсе би: саг \

пје§оуа ројрђПа/икорауапје, 1окиз *Нроу рапј \, га га§опе1ке ге1ко ка1епааг-

бко угетепбко иђклгапје *Вигаеу а"ап. Оепо1аН би гагНскк 'јаје па Ве1е Ро-

к1аае; ји§ икорао 5пе§; Иба; рбе1е'. Кизке уапјагие ск>51еапо орјзији кобепје

5епа 1 кГјибпЈ 8е§теп( је угетепбка иђјкасца: Ре1гоу Аап, кој! ђ1 бе, гђо§

уеге за ћпзсапзгуот, то^ао зта1пт' га зекипаагап, рогеа 1о§а и гшкЈт уа-

пјатата пета сага као гатепе аепо1а1а.

1Ј 8гр5ко11ГУа15к1т уагуагИата, аШегасца /-/' кагак1епзе рагпе коп51гаксуе,

оапобпо 12о1оуапе рагетете као прг. рШрИј:

СЉИе би/е480,

јааоуке ђи1е,

сага 12§иђПе

8Јпос па рок1аае,

а ји1гоб икора1е. 'јаје па ђе1е рок1аае' г>1оуакоУ1с 1877:75

СМ1е, сгре1е,

багоуке ђи1е,

сага икора1е,

уебег па рок1аае к1јисе 12§иђПе,

и тоге ђабПе. 'јаја 1 кокобке; га тезојеае пе 0б1ау1јаји т јеапо јаје

га је1о' КоУ1Пбк1 III 1994:416

Оопозпо, ба 1ос1гапјет икорауапја гзроа" Ироуо% рапја, угетепбко иђклга-

пје је ЕУиг&ех Лап, МИгоу <Јап Ш УИо\ Лап:

8аге оиге сага икоразе,

па У1аоу аап, роа Нроу рапј. бгојагктс 1879:189

зЈрПе уПе МоуакоУ1с 1877:88

роНрПа >ЈоуакоУ1С 1877:212

рШрПј481 Иоуакоујс 1877:186

Рагпа копз1гакспа као гатепа аепо1а!а шје ођауегпа :

480 ТЈр. вНбпо гуибапје 2а§опе(ке 5а (ЈепоШот 'џлјде'. ТЈр. 1 уапјапги:

ИрИе у;7е,

Јјрке 1е Ме 'кјба' Коуакоу1С 1877:88

ТЈр. 1 12о1оуапи га§опе(ки 5а гЈепоШот 'ћо§тје':

Сјко рПе,

Јага1е(а 1т1е,

сага роЏиђИо. МмаКтс 1913:4

481 Ријјс 1981:432 ирогетуе 5а 51оуепбкт1 ћогап5(уот Регеркпот.



Епто1ој21Ја \ та1е Го1к1оте Гоппе 243

Кика1а пеуа па У1с1о\'-с1ап 'јаје 1 кокоб' Микоујс 1902:3

1.ат \>и1а гакора1а корПе

па УШоускп, роД 1\о\ рапј (51сЏ (ђег о<1§опе1ке) 2ипЈ1с 1897:2

1Јтге саг па Мкгоу-сЈап 'кагап га ребепје гакуе' Вибепс 1914:4

Ч зфзкоћгуаиЈат уапјашата га^опеЉе ђег сага као гатепе 4епо1а1а 1

ђег 1ос1гапја, аН ба угетепбкјт иђкигапјет па Реггоч Јап, <1епо1а1 је (зНбпо

гизИт рптепта) '§иупо; бИгпбЧе'. Ргасћ§таигат угетепзке иђјкасуе 1апе :

1еН : па Ре1го\ Лап зато је рпа б1ап ге1асуе 'пекасГ : 'засГ:

Шап ђап па Ре1го\ а"ап

1 Аапаз зе гпа. Уикзап 1893:156

Р..е \тап

па Ре1го\ Аап,

\ заа" ти § гја. >ЈоуакоуЈс 1877:216

Ро^те 1,ађис1ап

па Ре1го\ Дап;

јо5 ти 1дЉта гја. >1оуакоУ1с 1877:216

^апе ргс!е, а јоз ти дире гја. Коуакоук: 1877:216

1е# ргс1о, а јо$ пи дире гја. Оеђе1јкоујс 1897:5

51ес1есе сћ/е 1го1оуапе га§опе1ке, ђег \тетепзко§ иђкпапја, заЈгге пеке

ггајппеп^е Еоге пауе<1епо§ тос1е1а:

Ооде Вап и саге\> з(ап,

1 патасе р1аз!

иге саги у1аз1. 'тјебес 1 зипсе' Казтгепо з.а.:9

Ро1еН ре1 уаг482 роЛ оико\ рапј. 'уа!га' Ођгаскмс 1896:118

Мос1е1 га§опе1ке уг1о је газнеп и гизкот ГоШоги:

Летел енБ,

сел енБ на Петров денг>,

на елов пет,

стал снб стукотатБ, брлкотатв,

с СБфои земле припадатБ МпгоГапоуа 1968:77

Прилетела тенБ483

на Петров денв,

села тенБ на пен\>;

стала тенБ плакатБ,

что волосБ1 влнут 8ас1оуткоу 1959:146

ВБпиел пет

на Петров денг>;

стал пенБ плакатБсл баскптнкоу 1959:154

2а еуепгиа1пи ргаз1оуепзки гекопзИтдксуи, уагпо је иосШ аа зфзкоћгуа&ко

саг, оап као гетепе с!епо1а1а тзи ргаз1оуепзке 1екзете. Мо§исе је с!а оап

482 О агћајбпот оћПки §ептуа тпо/те шг V. ВеНс 1972:76.

483 Ро Ашкши „Садовников толковал как звук смолинки о лезвие косбг. Петров денв

упоминут потому, что с зтого днл, 29. икжл, начиналск покос" (и: $ас!оуткоу 1959:301).
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биуа гуикоупо бесапје па ргуоћкпи 1ек$ети, га који зе ргета гибкпп: тенв,

енк тоге рге1роб1аут *СћЛб. Оуи 1еги ро1кгер1јије јеапа .го1оуапа роп/гаа 12

с!ги§о§ тоае1а 2а{>опе1ке (ба аепоШот ЧИсуа') аН ба 10гти1а1бтт 1ос1гапјет

Гзроа1 Ироуо^ рапја:

Ја робејаћ апј

роа' Нроу рапј Коуакоуш 1877:221

МосШо 1981:417—418, па обпоуи оуе гадопеЉе 1 Гга§теп1а аебуе гагћга-

јаНсе (апј, рапј, уеЈ1 ћапј), гитаб." апј као 'гт о§апј'. Рогугае 12 бфбкоћг-

уагбкјћ ћабгт4 , бУеск>бе о рагасћЈзтаНгти какпаагбкШ ргагтка. (Оуај рага-

ш^таНгат је обекјуап и гибкот ГоШога гћо^ уеПкЈћ кНтаКкш гагНка, ир.

1о1к1огпЈ Мебесоб1оу коЈ1 сктобј Ва\ј II 1989:338-364):

Робеја 1ап, 1ап па УШоу-Лап,

Јгшбе 1ап, 1ап па У.с1оу-с1ап,

оћга' 1ап, 1ап па УјсЈоу аап К.ас1епкоУ1С 1982:206

остобпо:

робеја 1ап па Рду/оу Дап КаскткоуЈс 1990:698

роога1а 1ап па Јо\апо\ с?аи485 Кааепкоујс 1990:698

бфбкоћгуакке уапјаШе тадјјбко^ 1екб1а ирисији 1 па ргаб1оуспбко *1шђ као

то|шсе ро1а21бЧе га гекопктдксуи с!епоШа и гадопеа: 1екбета бе и гибкој га-

§опес1 12§ићПа јег баугетепо гибко лен4^6 пе отодисауа пти за пенк, дет.

Кекопбггаксуа а1пћи1а иг 1екбети Аап об1аје о1Уогепа: тоб1о ћј бе рге1-

роб1ауШ аа је и ркапји пекј рпбУојт рпа*еу, аН тоге ћкј 1 пека од, и бР

б.у. *<Л>лћ, гекопбггшбашћ ргаб1оуепбк1ћ бшШјпм, прг.: *ое/г> Л>лћ, сгпђ А1>т,

бжЂ Ат\>. 1Ј рп1о§ оуо§ роб1еапје8 Јс1е јеапа ибат1јепа рогугаа 12 га§опе1ке,

ба сктоШот 'ћасћдјак':

484 Торогоу 1990:247 као Проуе '1апепе' Ггагео1ој>ме и ћако51оуеп5кот агеа1и гекоп-

51гш8е:*$е- & *Нп '$еја1ј 1ап' ; *гаи-1*ги- & *Нп 'ћгап 1ап'; *тт- & *Нп 'бпјест 1ап'; *§а1у-

& *Нп 'ј»1ауа 1апа'; *(а*)Иј>- & Нп 'дш»1 1ап'. О та§И5кот гпасепји бејапја 1апа 1 копор1је V.

Сајкапоујс 1985 5.у. 1ап \ Кадепко\ас 1990:696—704, V. што 1 1ап и дгиит оћгедтт (екбГОујта.

Зејапје 1апа је уегапо га ки1г р1одпо511, о^ај топу ге^бШуи 1 5гр5коћгуа«5ке га^опеЛе га депош

'гепа пего1ктја':

Ја роз10 ге1еп 1ап

па Нуади пегадап

ш 5е 1ап ге1еш,

ш Нуас1а уебеН. Коујпбкј 1994:413

одпобпо:

Рохуа' 1ап се(ап и Пуаде Егсе§ Уикапоук 1970:40

Ја розхјаН бекгк зјете

ро ИуасЦ ћегсе§-Ре(га Коуакоујс 1877:142

§с1е је (екгк-зјете уегоуашо ра1епто1обк1 ргеоћНбепо ос! *6е1еп зете. Оуај топу ('зејапје

па Нуаои') па1агј 5е 1 и ргуот с1е1и Уикоуе га§опе(ке 5а с!епо[а1от 'бпуе^ кад рапе, ра кад

идап 1аЈа 1е %& га51ор1' :

Ја шуаН *лттг,

род НуаЈи рос1 бшЛг КагаЈИс 1897:346

4» Џр. ј § 1.5.4.3.1.

486 о оуакуот бресЈНСпо тбкот гопе15кот гагуоји V. Согбкоуа 1 Наћиг§аеу 1981:85.
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Кас1 8јес1е ћап, па зјајт Аап,

зуа сНесгса гарјеуабе,

а б1агс1 га^габе. УикоУ1с 1890:43

бе§тепН бгрбкоћгуа1б1ић уапјапа1а га^опегке, коЈ1 баагае рати копбггик-

сџи 8а аШегасуот, уегоуагпо зи пекас! сишН габећап тоде1, ГЈНгак тос!е1и за

скпоШот '§ајс1е'. Ргуа пауескпа уапјаШа (СЉПе ои1е, / јаАоуИе ои1е..., N0-

уакоујс 1877:75) 1<1е и рп1о§ оуој 1е21.

7.1.3. 2а ројесНпе гекзгоуе то^иса је гекопзггиксца пеИћ бе§тепа!а 1 па

ћа1капбкот шуои. 1Ј тодеш 2а§опе1ке ба с1епо1а1от 'к1за' иобауа бе пекоНко

зе§тепа1а: 'ирисмапје рогике јесме гепзке овоће с1ги§ој, а озоће бе па1аге и

ге1асц1 §оге : а'о1е\ 'задггај рогаке' 1 'гаг/о^ га ирисгеапје рошке'. Рт

бе§теп1 (ириспуапје рошке) је ћа1капзк1 (&т%\ зе§теп1 бе па ћа1капбкот р1а-

пи гагНкије, а 1 <1епо(а1 је гагНбН), а с!ш§1 ('баскгај') 1 ггес1 ('га21о§') би

б1оуепбк1.

(I) РогабПа с1опја пеуа §огајој пеу1:

(II) робЦЈ теш зуа$а1а та$а\а,

(III) бУа бат бе јасша га$ра\а. >ЈоуакоУ1с 1877:60

ба1а таба1а >ЈоуакоУ1с 1877:60

за1а тага1а УикоУ1с 1890:59

ба1а ба1акба1а487 Коуакоујс 1877:60

ба1а баба1а Оћгаскуук 1895:8

окба1а, такба1а Моуакоујс 1877:60

бабка1а 1 табкак ТезЧс 1981:32

ба§ ба1а, такбиг ба1а Мккоук 1887:95

бУаба1а, таба1а >ЈоуакоУ1с 1877:60

бакЈбе1о паИбек)488 б!ојапоУ1с 1879:191

ба1а 1 таб1а 1уапсеУ1с 1900:156

та1о ба1а Уикоук 1890:29

баћап таб1а 2оуко 1930:156

таз1а бабгауке Оћгаскук 1895:3

буга!а1а Мккоук 1902:9

8оН Муа1оУ1С 1908:2

гкте биге Уикоујс 1890:65

Уеги за бкуепбкјт гадопеисата га скпога! 'Иба' шроб1ау1ја шзка га§о-

песка ћег ргуо§ бецтеШа (ргепобепје рогаке), аН ба гатепот скпоОДа 1б1о§

ира:

Суслено, маслено, до лесу протануто. МЈггоГапоуа 1968:25

О рпраскпји ргуо§ зе§теп1а, Мопја 1 §отја §озра', ћа1капбкот окујга

зуесксе ћгојш гатипбкј 1 агитипзк1 рптеп (ир. 1 и скијрт тоскНта гатип-

бкЉ 2а§опе1ака Оогоуе! 1898:201; 204; 253; 315):

487 КЈА21Ј 5.у. 5а1акза1, т.: „и 7а§опес1; пјеб паргау1јепа о<Ј за1о I та1ак$а1Г.

488 АН и памауки обиуапо: с1а $е гатрадпе од за1а.
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М-а 1птеб доатпа с1е биб

1а сеа с1е јо8 ЧесГ №ј1оуеагш 1988:417

Мј ркпки скгатпа алп биб

1-асеа сћп {Ј°б 'рпаука' Иабгеу 1980:34—35

('Роз1а1а те {»огпја 805Ра <1опјој')

1бН 1шс1Ја1п! бе^тегП и ђи^агзкот !о1к1оги јауЏа бе и пекјт уапјатата

га^опегке о 'рогајтгјгуапји' (V. § 5.2.4.17.):

Ходих в горна лелл,

ходих в долна лелл бсојкоуа 1970:433

Допрати ма горната царица до долната бсојкоуа 1970:415

Т>та§,\ бе§тепс 1екб1а, и 2а{»опес1 — гатепа (1епо1а1а 'клба', тоге бе ргасШ

па б1оуепбкот р1апи. Како би-икгига бате га§опе1ке (сНгекто ођгасапје гетЈје

— пеои), гако 1 сЈепогаг 'кгба', икахији па тодисе пгиа1по рогек1о 1екб1а.

То1б1ој 1984:18 орјбије рогјбкј пгиаћи шја1о§ коЈ1 бе па Всшс уосН 1гтес1и

с1отас1се 1 с1отаста којј с1опоб1 уосш:

— Со шеб1еб2?

— \Уу5о1ае р1апе, §еб1е бпиегапе, окгиту кеб таз1а, гећу ^агсггта б1е

$раз1а.

бНбап сћја1о§ бе па Вастје уесе уош' и гарастој Ви^агбкој јгтесш сгуе

гепе 12 кисе ос! којШ с1ги§а поб1 уосш:

— 1До носиш?

— Сребро и злато. А ти гцо носиш?

— Мет и масло. (То1б1ој 1984:19). То1б1ој аа1је пауосН 1 0021СШ шја1о§

12 РороУО§ рогја 12те<1и ро1а2етка 1 аотаста:

— Себггсо Н Ваапје уесе 1 бигга Воис 1 бУ1 с1ат ро Вогши! Еуо ја уаИат.

— А §1а го уагјаб?

— Уагјат згга г таз1а \ бУако аођго, ако Во§ с1а!

— Уагјај, уагјај (ргета: То1б1ој 1984:21)489.

бНбап ођгес! је рогупЈеп 1 и Мегоћф, §<1е бе па рИапје „б(а го уа1ја§?"

оа^оуага ба: „Мес1 1 таз1о, ћ1ај>о 1 ђгабпо." (КасшпоУ1С 1982:24-25).

ТЈ ђе1огабкот Го1к1оги §оуоге бе б1ес1еа гекбкт иг ко1еаагзко ођНагепје

бе1а ба когот:

„Даите коз1 сира, гцоби була сива,

даите коз1 масла, шоб сл коза спасла."

„Даи казе сала, штоб каза стала" (пауеаепо ргета: Уто§гааоуа

1993:27).

Ођгеапа резта се§1аћ рабНга па ргагшк БићоУ1:

489 О 'уаЏапји' и п1иа1и р1оапо$и V. \: Капсис 1987:37—38.
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Раш тато кгавпа,

аеј1е пат кошек тгз1а,

аћу зе уат кгаујбка раб1а Вогатс 1902:416

Иа габапдата и б1оуабкој 1бргеа б\'аке кисе т1ашс1 реуаји:

Ља га Нмбки таз1а

геђу за јпп кгауа зраб1а. Оођбтзку 1993:114

Тако 1 и кајкаубкој ођгеапој резпи роуоскнп ге1епо§ Јшја:

Оај1е Јигји таз1а,

аа уат бгеса габ1а Коис 1908:37

МоНу таз1а јауЦа 8е и бфбкоћгуа1бкот Љ1к1оги и ђазгш 'аа пе раапе

к1ба':

аа кфјто пеђо,

аа пе угпе к1§а,

с!а тиНто таз1о,

аа тагето пеђо,

дл пе лгпе кгба. КааегЈотс 1982:381

Маб1о 1 т1еко би коа Јигшћ 81оуепа 1 ргеате! 2а§1ке. Тако бе и Бга-

§асеуи ио& Воиса §гађј §гађи1јата око ко§аге:

Ја ^гађјт таз1о \ тНјеко,

81Г 1 кајтак

аа Ме тНјеко к'о пјека

аа ђиае 81г к'о рапј,

а бкогир к'о 1га1јеНпа.

бНбап 1екз1 бе и Бгацабеуи 12§оуага 1 иосј Угабеуа:

Мет таз1о \ тНјеко,

бтШсата ђуеН 1ик 1 баа*. МаппкоУ1с 1982:11

1Ј ђи§агбкот т*о1к1оги га§Н1а т1ека 1 таб1а уегије бе га кикапје кикауке,

иг пгиаћи ш'ја1о§: „Што кукаш?" — „Откуквам млеко и масло", — „От-

кукаи го!" (брабоу 1900:219).

Оуа к)1к1огпа Гопгшк рогугаепа је 1 и ћабпп којот гепе и Викоукј Чг-

§опе таб1о' (О оуот тоНуи и пагоапој рое2Ц1 ир. Вога*еУ1С 1936:209—210):

Кирта кир1,

^гађоујпа §гађ1,

Уагуоае уагПе,

бтгаегје 1асШе.

бипсе шшш,

таб1о ђапи;

зе1о раз1о,

тет таз1о;

ри§(л, с1со, таз1о

ка тоја р..а уоаи. АгааНс 1915:47

I га оуај ташјбкј {екб4 шсикаНуап је тоНу 'уоае'. 2а гагНки оа аги§1ћ

§оге пауеаепШ 1екб1оуа, рп/1 аео оуе ђабте кагак1еп§е Шоштзка е(1то1о§ка
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та^ца. Ргтсћпа рагетета уагуоЈа (КЈА21Ј б.у. пароттје зато: 'перогпага

гпабепја'), 1ако бе оћјабпјауа као ђикоу1бк1 ојкотт Уап\оДе, ргета, и ЈЛЈА-

21Ј гејрбггоуапот ојкошти БтгДеЦе: „Кос! Уапуос!а 1та зе1о 8тгс1е1је"

(РЈА21Ј 8.у. 8тгЈе1је, ир. 1 МШајклчс 1992:32). Ро51ојеш ојкотпи ик1ор1јет

би и 81апји Го1к1огпи Гогти1и уегоуато апЛоттбке з1шк1иге (ир. прг. бгрбко-

1ига1бки роб1оуки: Уап>апса тп, а баугса \пааЧ, КагасШс 1935 б.у. Уап>а-

пса, \ гибки: Варвара заварит, Савва засалит, Т)&Ц II 1989:359).

Моге бе ргегробШуШ с!а $е бгрбкоћгуа&ка тоШогпа {огти1а буоал па за1о,

та$1о, 1ј. па арогкцбки бннајтш 8аб1ау1јепи ос! с!уа бтотта. Ргаз1оуепбка

гекопобггиксуа, *8ас11о таз1о, па обпоуи пауес!етћ б1оуепбк1ћ рогугс1а490, га

ба<1а је пајјес1по51аутје гебепје 1 батот буојот 51гикгигот икагије па ташЈбк1

1екб1.

Тгесј бе§теп1 га^опеЉе ('га21о§') га бас!а пета еНто1о5ко гебепје, тоге

бе раге11то1обк1 роуегЈуаН ба га21о§от пауедетт и ро1јбкот пгиашот сЦја-

1о§и 1 ђе1огибкој ођгестој ребпи (*$гразН зе), а раге11то1о§к1 бе па 151о бУОсН

1 §оге пауескт бебк! рптег:

с1а ђт бе 1 оре1 баб1а1а Т>1оуакоУ1С 1877:60

пе ђ1 Н бе та1о баб1аН 1уапбеУ1с 1900:156

пе ђј Н ти гапа та1акба1а491 ТЧоуакоуЈс 1877:60

с1а бе пегаграсте ос! ба1а УикоУ1с 1890:35

габторј бе о<1 ба1а,

пе Н Н бе 5а51а1а МпкоУ1с 1902:9

§о1оуа бат бе ггуа габра1а,

пе ђ1 Н бе како орег 5аб1а1а. 2оуко 1930:156

буа ват бе габра1а,

с!а \п бе оре1 5аб1а1а. М1бкоУ1с 1866:561

21Уа бат 5е уес гагра1а Уикоујс 1890:29

8Уа бат бе габа1а Моуакоујс 1877:60

5Уа бат 5е јаста габра1а Моуакоуш 1877:60

габраскт бе буа ос1 5а1а Микоујс 1887:95

5Уа бат бе га2бапи1а Уикоујс 1890:65

буа бе габра Воуап 1980:54

с!а гагаб1е риб1а гапа Мгја1оУ1с 1908:2

7.1.4. Еугорбке уапјаШе тос!е1а 2а§опегке ба сНја1обкот Гогтот 1 кагак-

(епбНбшт р11апјет о 1окиби, 1таји и§1аупот сЈепогаге 'гека 1 Нуас1а'492. Ва1-

490 Оуи {огти1и уегоуато 5а<1п9 1 гивка 2аЈ>опе(ка 5а <1епо(а1от 'коЈшса':

На горе Астраханскои

стоит столп сталмнскои,

в нем сосла-масла

а смертв недалеко. Ро51оу1се 1961:202

491 31аеапје ргета: т1а т!а1аа1а.

492 ТЈр. баашк 1953:164—166. К1ај§ћап5 1925:30 и 5Уојој 5(иШј1 о бгедпјоуекоушт 1а(ш5к1т

га§опе(ката, па Обпоуи 1а(ш5ке ро(угс1е:

1)15со1ог е( 1оп§а, се1ег ипс1е уетв Пшша?
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капвке уапјаШе кагак1епбе с1епо1а1 'уагтсе, о§апј, уеп§е' 1 ођауегт иуоски

<1ео коЈ1 ор15ије бизгет: скпогата, а гатп з1еш" ШЈа1о{;. 1Ј сЦја1о{ш ибебТлагји

(1епоШ1: (1) 'уагшсе'493 1 (2) 'уеп§е, бегеп'494. 2атепа ргуој> с1епоТа1а па

Ва1капи зе опотагорејхјга, а пеке бгрбкоћгуаТбке уапјапТе гатепе аш§о§ с!е-

поТаТа заагге и беђ1 ТгапзГоггшбап с!епоТаТ (сегепсИвспо). Оуа1о§ка Гогта је

табе ио&бајеп розгирак и тајијбкЈт ТекбТоуЈта.

Ро1есе1е репбек,

8ибге1е ш бепбе1е,

р1Та1е т репбе1е,

киаа сете бепбек,

кис! 1еТ1то с1а 1еТ1то,

уата шбТа пе бтгто. Касктс, М. ибтепа ротугск495

1. 'уагшсе'

ТаТагап ЈШбка ОЈпиТпјеуЈс 1908:49

ТаТапп ^ибка496 МгјаТоуЈс 1908:3

ТапгЈап {Шбке НасШ-ИбНс 1925:466

Т1Ттп-§ибке ЈЧоуакоуЈс 1877:14

ТтТт-јШбке Ј>1оуакоу1С 1877:14

тНтп §ибке Оеће1јкоУ1с 1897:10

ТиТиђт-јШбке Вопбау1јеУ1с 1892:126

Ттпбка497 ТМоуакоук 1877:14

§ибка Ттп-јШбка >ЈоуакоУ1с 1877:14

§изке ТтшЈизке НасШ-КЈбТк 1925:466

ТтТт §ибке Воуап 1980:183

ртп-§изке Ођоаашп 1897:383

рекпјшбке ОеђеЦкоуЈс 1897:7

рт§т {Шбке Јоуапоук 1898:101

шИп-сИбке МПозау1јеУ1С 1913:375

ки81 ра1ап<1гс1498 Иоуакоук 1877:14

РгаГо ГеП ипаа. N011 сигеб, сгеопхше гава.

5та(га сЈа је оуај тос)е1 га;>опе(ке кпргеупој; рогек1а.

493 О ргајегЈСкој тешштјј %и$ка : уатгса V.: МосШо 1981:78—79 ј 1.ота 1988:42—46.

494 1,ота 1988:42 $та(га с-а 5е и гатепата оуоц депо(а(а кпје бегфеп Чеба у15е ој>пјИ(а

и $еобк1т кисата па којој 5е 15кге и§а5е, ро1е(еуЛ $а уа(ге иУ15 ргета о(уоги па угћ кгоуа'.

495 ТЈзтепа ро(\гс1а МШсе Касктс-Тебк; (Сгкујбко Ро1је, Ргуа), багаскмка 1п5(1(и(а га $гр$к!

јегИс, Вео§гад.

496 О опота(оре1спо5и есшка Тагапп V. и: ЗЈктис 1992.

497 ХЈр. то^иси раге(Јто1о!>ки уеги 5а и КЈА2ТЈ пауедетт ИпМа '51(ап котас! песе§а, Ј(о

$е тоге гаг1ира(1 Ш родега(ј' (Ога§асеуо), НппНка Ч5(о', НппПпа 'бикпо Ш осЧје1о 5(о је Јгпе-

5епо, ропобепо' (ЗсиНс), НппНшса Ч5(о', Иппје Чапепа кгра, Ј(о 5е тесе па гапи' (Вје1о5(епес),

га које ЕКН8Ј 5.у. Нг 5а о§га<1от рге(ро5(ау1ја да1та(о-готап5ко рогек1о.

498 ЗаЉик 1953:166 га е(1то1ос;ци о\'е рагетете ирисије па ра\апЛга 'Јепбко које 5к«а ро

5е1и', ика (КЈА21Ј 5.у. рге(ро5(ау1ја т1е(. ра1апЛгапа 'рго5и(и(ка', ЕК.Н8Ј пе ђе1е^ј оуи 1екбе-

ти). Уапјап(а гавопе(ке гађе1егепа је 5ато и ЗЉцЧ, (Уикоу1с 1890 уегоуато је ргеигео \т.

Иоуакоујс 1877), ра је рагетета раЈапЈгсЈ бекипдата га тос!е1. Е(1то1о§1Ји (геђа (гаг1(1 и ра-

гоштбкој уег! се!е 5т(ајт1е кшг раЊпДгсх и којој је ри- > киз-.
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кшаН ра1апага Уикоујс 1890:65

бапаалб МпкоУ1с 1902:12

а\мје јШбке г4оуакоУ1с 1877:14

{Шбке Уикоујс 1890:65

диака Уикоујс 1890:65

§шке ^ипциИсе КбА>Ш 8.У. %ип§иИса

беНјШбке Уикоујс 1890:48

(кНјшзке УикоУ1с 1890:48

бе1е, §ибке Коуакоујс 1877:14

рјртп(1ге б1атс 1991:з.у. ргртпсИа

оребепбе!е499 б1атс 1991:з.у. ИпИппсе

бепбе1е Каскмс, М. ибт. рогугаа

1иреп§е1е УикапоУ1с 1970:56

2. 'бегеп'

бегепалба1о ИоуакоУ1с 1877:14

оребепбка >ЈоуакоУ1с 1877:14

орепбеј>а1о (бк:) ИоуакоУ1с 1877:15

РебепбПо НасШ-ИзНс 1925:466

оребеп-бе1о Иоуакоујс 1877:15

биребеп-се1о Коуакоујс 1877:14

ре1еп бе1о ОеђеНкоуЈс 1897:7

ребеп бе1о Мца10У1с 1908:3

оребетса УикоуЈс 1890:61

ребепсгја Мккоујс 1902:12

керебепбек Кагаагш 1935 б.у. кересепсек

ребебеп-бе1е >ЈоуакоУ1с 1877:14

репбе1е Касктс. М. изт. ро1угаа

рбе1е ребепјабе Ророујс 1891:61

рбе1а о§оге1а г>[оуакоУ1с 1877:14

беНђап Коуакоујс 1877:14

6!еИђап, деНро1коуап Уикоујс 1890:48

рбе1е Уикоујс 1890:65

сагеујсј Ођоаапт 1897:383

(ктп§е б!атс 1991 б.у. ИНппсе

\ бгатс 1991 з.у. ШтпсИе

теп{>е1е Уикаштс 1970:221

12о1оуапа рогугда500 га§опе1ке за аепоШот 'бпе§' то§1а је паб1аН роа"

иНсајет пауеа!епо|», агеа1по бјгоко габггепоо, то(1е1а:

Ро1еНбе сеп%е1 се1е,

цДје згааобе ги 8е габраскЈбе501. МЈгкоуш 1887:108

499 Ч оћа рптега 12: 5(атс 1991 гатепе депо(а(а 5и рготепПе тела.

500 Г)гица Јуа рптега и пероигдапот јтуоги: МПеи5тс 5.а.:71 1 1901:92.

501 Оуо је уегоуато когПаттасма 5а дш§1т то4е1от 2ај;опе1ке 5а (1епо1а(от Чбкга'
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1Ј пекјт уапјаШата гарага бе екб^егшја осЈ ргуе ка с1ги§ој гатет скпо-

1а1а:

бе1е, јшбке : беНђап ИоуакоУ1с 1877:14

беНјШбке : беНђап УикоУ1с 1890:48

сЈеИјШбке : сЈеНђап, сЈеНрогкоуап Уикоугс 1890:48

ре1еп§ибке : ре1еп{Шбке бе1о БеђеНкоуЈс 1897:7

Ш 81а§апје:

НппСка : оребешса Коуакоујс 1877:14

рјртпсЈге : Нппп§е бсашс 1991 б.у. ргртпсИа

репбек : бепбек КасЈоУ1С, М. штепа ро1угсЈа

гирешје1е : теп§е1е Уикапоу1с 1970:56

1Јр. 1 екб1еп2ци:

Ро1е1е1а ШШпп {Шбка,

ргеко ШШпп ро1ја МпаКмс 1908:3

ИекоНко ђи^агвкјћ (о<1побпо такесЈопбкт) уагуапа1а502 ибугбсији јигпоб1о-

уепзИ агеа1 тогЈе1а:

1.

чингури гуске503 б1ојкоуа 1970:487

куса Канделина504 Серепкоу 1896:229

куса Календина УапЈаг 1887:119

каракенда Стојкова 1970:487

2.

печено чело бгојкоуа 1970:487

препечен Куља УагсЈаг 1887:119

Препреченко Серепкоу 1896:229

печен кокал бкукоуа 1970:487

2а еуеп1иа1пи еНто1о§пи рагетета Штп §изке 1 гопе1бк1 бНбтћ уапјапаШ

Неђа 1таП и У1сш 1 гатипбке га^опеисе ба сЈепохаНта Чбкга' 1 'рес' и којииа

бе рагетете 1 Гопегбкј рок1араји ба пекпп 8грзко11ГУа1бк1т. Китипбке га§о-

пеисе петаји шја1обкЈ паз1ауак:

ЋпЏп^а-п ги§а

1ого1рапи сјира еа. Чбкга' №сикбси 1991:143

(Ттст^а ђегј, га пјот 1оја§а.')

СтфИЦа ттфИЦа

р!с рТс ппскЦа. Чбкга' №си1ебси 1991:143

('СлшЈШса тт§Шса, рхк, рИс ип1аса.')

КкосЈ бгаа ргеко (гаа,

§сЈје $е иупје, ш итпје. УикаЈтоу^с 1886:31

502 Уапјате оуо{> тосЈе1а пауесЈепе и: 5(ојкоуа 1970 5и \г Рп1ера, Тта 1 Ве1оегас1с1ка.

503 ЗасЈшк 1953:164 и оуој рагетепи ујш' ШгзИ пагју га СлЈ>апа: Ип%апе.

504 5агЈгик 1953:166 1 и оуој рагетепи \[<И Јетагтски уеги $а е(шкот О^апка ргеко (епшпа

ка/ајЛгјка, ха овгасЈи сЈа је тогсЈа и риапји те(а(ега огЈ §гес1гта КапЛеИпа.
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Оогоуе! 1898:122

Оогоуеј 1898:122

Уеш ННпдИе,

1иа ргрт%Ие,

гатабе аопога1 §о1. 'рес'

('Бобк штое, иге1е рјртск, 0б1ас1е с1ок1ог §о.')

Ует ргрт&п,

1иа Шт%и1,

гатазе ј;о1 сисип§и1. 'рес'

(Ооа*е рјрјпсј, иге ННп§а, 051аие тапзагиа §о1а.')

Оа је тоде1 тогс1а 1 ор§геб1оуепбкЈ зуесЈосе габке уапјапсе 1бк1јибгуо и

Гоптп сИја1о§а, тас1а 8и с1епо1аН гагНсШ ('с!уе гагНсПе робис1е' : 'чугун и

корчага'):

ЧерБип-загарБпп!

Куда поехал?

— Молчи, кручено-верчено,

там жс будешв.

1.

черв1ш-загарБ1ш

чермш-огарБПИ

чернБ1ш-огарБ1ш

чернал гагара

чернБИИ-гагарБии

чернБш огарБ1ш

2.

кручено-верчено

проверчена ДБгра

продолбанал

гагарБ1Ш

басЈоушкоу 1959:66

бааоушкоу 1959:66

бааотшкоу 1959:66

бааотшкоу 1959:66

бааоушкоу 1959:66

МШоГапоуа 1968:115

МНгоГапоуа 1968:108

бааоушкоу 1959:66

Засктпкоу 1959:66

баооушкоу 1959:66

баоотшкоу 1959:66

Вуа1озки з1гакшги јтаји 1 газке га§опе1ке ба аепо*а1от 'гагас \ сегка',

1ако с1а би буј пауеаеш габк1 аепосаН па пекј паспп роуегат за 'уаичмп',

((Јепосас 'о§пј1бЧе' шје гаћекгеп и пајуесој газкој ггжа га§опешка, МигоГа-

поуа 1968). Рп/а уапјата, рогес! сНја1о5ке зсгикшге, баапН ј иуоаш бе^тепс

о бибгеШ ауа с1епоса1а, 'гагаса' 1 'сетке':

Царица-какжовица

по полш скакала,

красно золотцо зобала.

Прншел илргу-космач и говорит:

„Бог помошб, царица-клкжвица,

красно золото зобатБ!"

Она говорит:

„Молчи, царв-космач,

и тсбе то же будет!" Роз1оуЈсе 1961:215

Сова-пш, сова, полно по морк> летатв,

полно золото имзтб!
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Мовчи же ТБ1 космачг

и теб^ не миноватБ.

„Кирило! Кирило!

Что у те замазано рвшо?"

„Так бог велел".

5е§теп1 1екб1а Чокиб' и бгрбкоћгуа1бк1т

пот (1е1и Ш и сћја1о§и као осНјоуог па р|1.

и оуот копгекбги кагак1епбНбпо је 7а уеНк

којј басћге 'ћогји уебеги', >ЈосШо 1981:78

'уебетр бикга':

Ро1есе1е ННпштбке,

(ато §оге ро тоШ Во%а,

бибге1е т оребепбе1о,

с!е 1с1е1е ННппЈШбке?

с1е к!ето, с1а 1с1ето,

1еће пе ркато.

1ато §оп ро тоН-ђода

1ато догјеп ро тоШ-ћо^а

па §о1о ђгс1о па тоНт ђо§а

ра родобе Во§и па уебеги

тј 1еНто Во§и па уебетји

Во§и па уебеги

ћоси кос! Во§а па копак

ћосето с1а Мето и буеШ Ооги

ИеибШроу 1907:42

МкгоГапоуа 1968:105

у;нцатата је пауесЈеп Ш и иуос1-

тје '§с1е 1с1е1е'. Роттјапје Во§а

\ ђгој уапјапа1а; &а§теп1е 1екб1а

1-79, рокибао је с1а ођјабт као

КагасШс 1935 б.у. Штп %изке

КГоуакоу^ 1877:14—15

ИоуакоуЈс 1877:15

НасШ-ШбНс 1925:466

Моуакоуш 1877:14

РороУ1с 1891:61

>ЈоуакоУ1с 1877:14

Муактс 1908:3

Моуакоу1с 1877:14

УапјаШе ба Кобоуа басћге Гогтит кте(и и з(е(и:

Мето ктеш и бЧет

1 ок)бе ктеш па бЧет

ктеги §1е1а с!а бтнпо

Оеђе1јкоУ1с 1897:10

ОеђеНкоук: 1892:2

Уикаштс 1970:56

1Ј такес-опзИт 1 ћи§аг8к1т уагуатата 1окш је агиеабуЧ:

1Ј 1еђе па §обН Серепкоу 1896:229

Ја се 1с1ат и 1еће па Ј>обН УагсЈаг 1887:119

бе Мето (...) с!а §тето бкукоуа 1970:487

УапјаШе и кој1та бе ос!§оуогот пе$пга гпабај (1ги8°8 ибебшка сћја1о§а:

кис1 осето, с1а осето, 1еђе тзЧа песето. ВопзауИеуЈс 1892:126

кис- 1еНто с1а 1еНто, тко§а бе пе ђојшо. Ргегасктс 1895:109

с!е 1с1ето с1а Мето, 1еће пе рНато. КагасШс 1935 б.у. Штп §изке

кис! 1еНто с1а 1еНто, 1ећ1 пТа пе бинто. НасШ-К1бНс 1925:466

ОсЦјоуоп па р11апје, Нра: Зе гДето, Ја Шето \ киЛ 1епто Аа 1еИто,

ројабапе с1орибпе б1гик1иге, тоди бе роуегЈуаН ба ро1јзк1т п(иа1тт шја1о{*от

уегатт га робеШк бе1уе 1апа 1 с1ос1ато ика/ији па та§у'бко рогек1о 1екб1а:

„— Оагје ћесШету &\ас 1еп? —

ђу! јак јес1\уађ" (То1зк>ј 1993:102).

ОсШе ђесЈгЈету, 1о ђесШету — геђу
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буе гшке уапјаШе оуе 2а{»опе1ке 1таји и§1аупот 1811 оа§оуог (па затот

кгаји сија1о§а), којјт зе с1епо1аН с!оуос1е и 1811 ро1огај, прг.:

Молчи, кручено-верчено505, там же будешв. бас1оушкоу 1959:66

и тн там будешв баскмикоу 1959:66

бе§теп1 1екз&: 'сЦја1о{;'

баагЗај сЦја1о{>а и агитипбкмт 1 гитилбкјт 2а§опе1ката 5а скпоииот

'сћт', оопозпо 'сћтпјак 1 уаппса"'06, 1811 је као агја1о{> коЈ1 и габИт уап-

јап1ата уоае ауе гагНбке робиае, а тогју 'г1а1а' аоааШо роуегије гатипзке

рогугое за гизкЈт:

Ји 11 сшс, 1еа гипе 1ип§а?

С1 пи Шге^, ђге тпа аргез? ^ Иаб^еу 1980:60

('Киаа 1ае§ аи§1 копорбе? — б1о те р11а§ гараНепо аапсе?')

— Цпае тег§1 ги стзИШ

— Се та-п1гећ1 ги §3ип13

с-а теа соааач аилЧб507. №си1езси 1991:63

('— Киаа 1ае§ Н, безН1а? — б1о те рнаЈ Н за гарот, тој гер је рог1асеп.')

1Ј окујг с1ергеспаН\тпћ оа§оуога па рпапје иккраји зе 1 ћи§агзка 1 §гска

уапјаШа:

Единилт казал: „КЂде поиде, каракендо?"

Другиит отговорил: „1Цо ме питаш, печен кокал?"

бкукоуа 1970:487

"Ахуа лоихуа, гсоп 0а пас;,

— ТролецеЧтаа, ухо 'ротсј«;; АтапабЈасИб 1928:210

('Оћ1абе, киаа јаеб? — ТЛ за гарот, газЧо рпаз?')

I а1ђапбке га§опе1ке га аепоиие 'уеп§е 1 1опас' ипаји шјак>зТеи бпикгиги :

— Ки ри зћкоп, тој ђагкгеге?

— Тек 11, тој ^а1езћ1гетеЧ. Тгпауа 1 Се1а 1981:132

('— Киаа се§, ћеј, сгпоз1отасе? — К уата, ћеј, кпуоупИе')

— Ки уе1е, тој ћ1зћ1»,ај1е?

— Ро рег 1у, тој гипагеге. Тгпауа ј Се1а 1981:140

('— Киаа се§, сшеогера? — Каа 1еђе, за сгтт апот.')

бИбап сћја1о§ и ћгуа1бкој га^опесј га аепо1а1 'зјепокоза 1 ро1ок' (ба рка-

пјет о патегауапот кгеитји 1 аергесгјаНут ооЧјоуог којј з1есН), ик1ара зе и

еугорзке508 уапјате 2а§опеНсе за 1бНт аепоиПот. 2а§опе1ка олја1обке б1гик-

505 1Ј гибкот је оуо 1о1к1ота Гоптш1а, тада 5КЖЗ 5.у. кручено ипа рптег $ато а оуе

га^опеске. ТЈр. рптеге 12 1)а1ја з.у. крутипл \ потшаије дуа гт§а јг ги$кш ђајкј о Иуоипјата:

Крупњ 1 Верпњ.

506 Вгојпе штипзке ро(\где допо51 ОогоуеЈ 1898:53; 55; 161; 273. Ога{>е уегаје оуоц дца-

1ој>а, као 1 тадагеки росугди V. и: бадшк 1953:164.

507 I и пауедешт ги$1ат уапјатата јау1ја 5е 'г1а(о' као 'уагП1са' Ш '2аг'.

508 Согоуеј 1898:54—55 допо$1 (гапсибке, петадке 1 Н(уап5ке рогугде. Тговтап 1890:52

ће1е71 1 једпи е5(оп5ки 7а§опе1ки 15(е 51гокгиге о 'уоШ 1 ИуадГ.
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гиге 1 ва 0У1т скпогакип шје рог\та*епа па Ва1капи, аН језге коо! с!ги§1ћ б1о-

уепбкШ пагос!а, ир. прг. роћбки, беЗки 1 гибки уапјапги:

О&каги рка Ои§о§а:

ос!ак1е гако гсШека?

А Ои§1 па1о бгсћЧо:

са рИаб 1ако, гј §1§о! Вош&бк 1963:295

Саие гу \дг{е&, кггулуб, гиергобга,

а со С1 <1о 1е§о, сезго §о1опа.

Кс1о зе рга1: Кај 1о Јс1еб, бгуаћуа?

А к(1о ос!роуес1е1: Со бе ргаз, савго ћо1епа?

Криво — лукаво,

куда побежало?"

„Зелено — кудрлво,

тебн стерегчи!"

Си81а\У1С2 1893:235

Р1ај§ћап8 1925:30

Роб1оУ1се 1961:211



7.2. Тек$(<т и окујги аеајјћ 1§ага

РпНкот е11то1о§ке апаНге 1ек$ета које $и Ш па$1оу Ш део 1ек$га 1ј*ге (а

1о је 1 јесНш с1ео ј§ге коЈ1 $е тоге гекоп$ггш$аН па Нп§У1$Нскот р1апи509),

ро$1ирак је ипекоНко јгтепјеп, пајте, Чек$1' коЈ1 ргаН копкгеиш 1§ги се$1о

тје 2ауј$ап оа '$ас1г2аја' 1§ге, аН је пјшоуо осЈуојепо ро$та1гапје 1$к1јисепо.

1Ј етоНп§У1$Нбкој апаП/1 је роггећпо гекоп$ггш$аН како 'еНто1о§гји 1ек$1а'

1ако 1 'еНто1о§гји 1§ге', ра 1ћ гаНт ирогешуаН. Рокага1о $е с!а је и $гр$ко-

ћгуа1$кој 1ек$1ко8гаг1Ј1 ро$ећап ргоћ1ет гекоп$ггиксца пагјуа 1§ге и поттаНуи

(јег $е бе$1о пе иобауа с!а 1о1к1огпа §гаа*а пагју 1§ге с!аје и оћНки §епШуа

^ге)510.

7.2.1. Тек$1 1§ге $е тоге ргепо$Ш 12 јеапе 1§ге и аги$ш: 1ако је и $1ибаји

ј§ага тес1и$оћпо роуегатћ Ш гек$гот (агја1о{>от с1уа Нса ос1 којШ је ргуо

Ризо, Низо, Њо, а сЈгшјо $е осггјуа $а 1,ере), ШЛ $ас1г2ајет: сЈоскуапје гара-

1јепе $1атке (како је 1о и 1§п ор1$апој и Уикоуот Кјесшки $.у. /их { ро$1е

ргеигего и ЕРЛ8Ј $.у. /из). 1Ј ркапји $и 1§ге рос! гагИбШт пагтта, прг.:

/из, Ризо^ере, /иза-1ере, Низа, Ња / Река, казаНзгсе, отгсепа, И\о, Ичо

(Иш) И %а Аамат, оН кирИ' %изки, зНјераса. Меа*иНт, агеа1 га$рго$Нгапја

1§ге $а ш'ја1о§от је о§гатбеп и§1аупот па Негсе§оути 1 Сгпи Соги, с1ок је

1§га сккЈдуапја гарагјепе $1атке гаћекгепа 1 уап Ва1капа.

6. \ ј а 1 о %

/из: (и Сгпој Ооп) 1§га и којој јес!ап сћицоте с!ос1ајис1 гара1јепи $1атки

§оуоге: „Ри$о!" — 1,ере! „2оу1" — Ко§а? —„Отгбепа сЈо геће", ра и бцој

$е гис1 и§а$1 $1атка, опај је пасЛ§гап 1 пасЈепи ти гигпо ппе (КагасШс

1935: з.у./из).

/иза-1ере: гауеги $е сгуоЈ1С1 ос1 (...) ро$1аУ1 $е јеста $1оНса па $гес! кисе 1

аоћуагј $е јеаап гикот га јес1ап кгај, а <1ги$ц га <1ги§1 кгај, 1 с1ас1е 1т $е јесЈап

копорас: — Ризо! — Еуо те, Еере! (Рејоујс 1897:267).

Ризо-Еере: Оуојка уеги ос1, 1г\тпи ггопогпи $1оНси, ро$ес!аји рогес! пје,

ићуаН $е јес1ап га јесши а агајр га аги§и позпси 1 јес!ап игте гига ра гатаћпе

пјоте 1 уНспе: „Ризо\" Опај сгги§1 је сшгап <1а осНјоуоп: ,Ј.ере". АП $е кпје

509 О рга§та5етаппс1 1ек5(оуа Јебјјјћ ј§ага V. Могогоу 1993.

510 V. капјо и: ЗЈктис 1994с.
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скзпо ј 1еуо, аа §а оуај пе иаап. А Ризо §а ХтаИ [ иаага Шгот ог§о...

(Мјоагасјоујс 1914:251).

зНјераса: 2ауеги ауојјсј обј иђгизсет (...) рак Ш зјеапи пазгес! оааје, аааи

1т ро јеапи тги и тке, ј аопези 12лттги1 з1о&с 1гопо§ј 1е ођојјса ићуат.е

Нјеуот ро јести по§и оа 81об1са, а и аезпи агте Шги. (...) којј робтје гоуе:

о Њо\ а оп зе огоуе: 1ере\ — А а*е з1 1о? — Е\о тпе! — Бгх' тпг зе! Ра

гатаћпе опот Шгот ро §1ази пизксН аа је опае, аН ко је ујезЧ роуибе иуо!

паз1гапи... (Угбеујс 1868:62)511-

Низа: ОуоЈ1С1 зуеги об1 тагатот 1ако, аа пе то{*и тзЧа У1ае11. буакот

оа пјт аааи ро Шги иуцепи о& тагате и аезпи гики, а теаи пјт тети

1гопо2гп 81о. От зе окгепи јеаап ога^оте, бибпи па коЦепа, а буакј ићуаН

Нјеуот гикот га јеапи по§и оа б1о!а, ра опаа јјоуогс јеаап аги§оте „о

Низо!" — ,,1.ере!" — „В1 Н гере?" — ,,Шк". Снп ро1опЈ1 12§оуоп „огћ"

рт §а ро §1аби угеђа, ра §а обте Шгот... (ОгсНб-Вје1окоб1б 1907:130).

Ња: 8е 1§гаји ро сђ/а 1§габа, оа којт зи јеапоте буегапе оИ, ра оћојка

скшуаш (гопогпи бШНси ро јеапот гакот га јеапи по&си. Опаа гоуе опај

гауегатјећ обк „Њо!" — „1ере" оагјуа зе оп — „Ро$1о зи Н гереТ' аоааје

опај 1 иаап ибикатјет табкабот опае ае т1бИ аа је 1Јбо, аН је оуај, бпп

зе оаагуао, иккипо §1ауи (Биб1с 1931:372).

ХЈзо: ауоЈЧса бјеааји па роо* \ оћојкј гауегији осј, а Јгтеаи пјШ 81ау1јаји

јазШк коЈ1 ођојјса тогаји аггаН га јеаап пједоу и§ао гикот. Јеапоте оа пјШ

ааји и гики ђ1б (1ига) 1 оп р!1а: „Њо, а*е зП" А оуај зе јау1ја: „Е\о те\"

Ра паз1оЈ1 аа ргопијет зуоје тјебШ 1, коНко је то$шсе, аа бе иаа1Ј1 (Роутзк!

II 1994:495).

Ња-1ере: В\а тотка гауеги обј 1 б1апи пазгеа ко1а. Ме^и пјнпа бе б1ауе

ауе бШНсе за (п по§е 1 1о ргеугпи1е, 1ако аа јеаап оА 1§габа аг21 јеапи по§и,

а аги§1 ашди. ааапе 1т бе 1ор1а (зуегат ројаз) 1 офобпе 1§га. Опај ргУ1,

коте зе аа1а 1ор1а, гоуе аги§а: „Њо\" Оуај ти зе рптакпе па јеаап кгај 1

оа21Уа бе: „Хере!" Опаа ђје21 и б1гапи пеобјето, како §а пе ђј 1ор1от ао-

ћуаНо (РаУ1сеУ1с 1934:97).

Ња I Река: гауеги аођго ауоЈ1С1 об1, бјеапи 1ћ па аоНпи ргекгб1епјјећ по§а

јеапода зргат аги§о§а, з1ауе ро теаи пјШ уа§ап рипап тек1пја, 1 аааи 1т

ро јеапи ка§1ки ап/епи и гаке. (...) паајеаи јте јеапоте Њо, а ога^оте

Реко, ра и§оуоге ко се ргуј росеи р1(аН. Борапе геа п.р. Река, ра гоуе: Њо!

— Еере! — А језг Н §1аЈап? — Језат — А П гш. ТЈзо 21пе §1о У1зе тоге,

а Реко з рипот о^јсот ћосе аа §а гакш (Угбеу1с 1868:62).

отгсепа: 8у1 робјеааји па око1о, 1 роспе јеаап којј је пајујеЈНјЈ: гагоуе

ага§а ао зеђе: отгсепе Ао тепе! А оп уа1ја аа оа^оуоп: 1ере! (које гпабј

ро атаискк гароууеаај, 1 га 1о бисНт аа је оуа 1§га ргепебепа оа опјћ кгајеуа

и пабе) ра оре1 ргУ1 гебе: гогИ — Ко%а? — Отгсепа Јо 1еое. Оу1 огад! оре1

ао беђе агада 1з1о 1ако (ртгсепе коА тепе — 1ере! — го\И ко§а? отгсепа

511 Мјсеујс 1952:363 орјзије 1§ги чапоктака §Је је Љја1о§ бкЈеа: — О роого! — О.ој —

УагЛа зе! — УагАат.
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<Јо 1еое). Оуако бУе јесЈап сћ-ицоза аН 1ако ђгго с1а пе с1а јес1ап с1ги§оте

осшЗШ (Угбеујс 1868:5).

7 а р а 1ј е п а $ 1 а т к а512

Јиз: (и Сгпој Ооп) ј§га и којој једап с!ги§оте стаајисН гараНепи б1атки

%о\ок: „Ршо\" — 1ере! „2оу1" — Ко§а? — „Отгбепа с1о 1еће", ра и

буој бе гис1 и§а81 б1атка, опај је пасНцгап 1 пасЈепи ти гитпо нпе (КагасШб

1935: 8.У. /ш). КагасШс 1972а: 354 с1ос1аје: „Оуакуи 1§ги ја зат §1ес1ао и

бгђгјј јоб рпје 60 §осНпа, 1 бип гт бе <1а бе гоуе: „Иа Н каза Ња" Ш „N0

П каза 1Шсе"."

оН кирН' ^изки: Ште бе (...) игегепа раНбгса Ш б1атка, ра робпе бУе

јесто бе1јас1е сћи^оте ђгго ргес1ауаН 12 гике и гики §оуогесп бУакј риг: ОН

кирИ' %изки? — N051, осНјоуоп ти. II бцој бе гисј јбћдуа с!а гакксЈ... (Угбеуш

1868:8).

ка5а1шсе: Робес1аји бУ1 паоко1о, а б1аге§та гараИ б1атки ра је с1а коте

ћосе У1бис1 ка5а1тсе\ Оуај је игте 1 §ОУогес1 1б1о т с1а је с1ги°,оте, оуај

1гесет \\А. I и бгјој бе гши и§аб1, 1ај тога орггбаН (при( око ко1а \ \\к&\\

ка^аН^гсе! (М1ос1га§оУ1С 1914:248).

г/уо, И\а Н %а Јауат: Оуа бе 1§га ођјбпо гаробтје па око1оуагге. ШШ

бе б1атка, Ш какуа \г1о 1апка раНбка, аН 1оИко коНко бе бато па пјој тоге

У1с1јеН с!а је уагге па угћ пје. Пгте је јес1ап којј ти с!гадо 1 сшпиУб'] и уа1ги

та1о, ргигј с!о беће се1јас1еш, Јтуогесп: %™о- %™° П 8а Ла\ат. От с1о пје§а

ђгго игте, <1ипе 1 ргес1а је ггесети с!о зеђе, §оуогес1 1б1е пјесЧ, 1 гако $уе

гесЈот јесЈап с1ги§оте, ра и бгјој бе гисј 1$гиуа уагга па опој б1атс1 Ш раНбкЈ,

12§иђ1 1§ги 1 с1а гак1ас1 (Угбелас 1868:6).

2а гебауапје кНибгић 1екбета и сИја1ојш: јшо \ 1ере, ЕЈШ5Ј пета еНто-

1обко гебепје, аН бе опо, га 1екб1 пауес1еп кос! Уика, патесе 12 батш орјба

јдага. ЕНто1обк1 ргоћктаНбпа 1екбета /и5 је рагеНто1обк1 гекопб1гшбат по-

ттаНу ос1 Нбпо§ Јтепа Ни50 Љо / Ризо^. 5>1о бе Нсе <1ги§о§ бедтепШ и

сНја1о§и, 1.ере, јо§ је Угбеујс 1868:5 рописНо боНсто ођјабпјепје (1 ђт је и

ргауи, јег је 1б1а 1екбета рогпа1а и атапбкот јегНси). ЕКНбЈ б.у. 1ере бато

ирисије па аЉапбки рага1е1и, аН с1апаб ровтје с1ођга еНто1о§ка гебепја и КбА-

N11 б.у. 1ере \ кос! §ка1Ј1са б.у. 1ере. СшјепЈса с1а је 1 <1ги§1 зедтеп! сНја1о§а

гигсЈгат с1ос1а1по рогуга*ије рге1роб(ауки о еНто1о§1Ј1 ргуо§ бецтеШа. Иа обпо-

уи пауес1еп1ћ рптега ба сНја1о§от Нра Ршо : 1,ере јабпо је с1а бе оуај сћја-

1обк1 1екб1 ргепоб1 кгог гагИб11е с!ги§1уепе 1§ге: ос1 1§ге ис1агапја ба уегап1т

објта, ћгапјепја ргоНутка ба уегапип ос1та, буе с!о ћг20§ ропауЏапја ш'ја1о8а

и кги§.

512 Оепеги 1 габргоЛгапјепоЛ 1§ге додауапја гара1јепе $1атке и Еугорј V. и: Сле$Нко\У5к1

1967:23—25. Оуај аШог као 8гр5коћгуа(5ке пахјуе тл оуи 1§ги пауодј каза 1тсе \ сјгака.

Ме(Ји11т, оуа ро51е«1пја 1§га јрак пе брада и оуи §гири, ир. га ор15 1§ге 7и1ј1с 1905:117. ТЈр. 1

18ги казаИја (Шбјс 1931:366-367) и Ки&та, 5а 1екб1от Каза, каза, ка$аНје, &\\ Јш§ад1Јее

5адггаја.

513 2а бтепи Ншо > С/јо V.: Ресо 1971:208.
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Ргоћ1ет гекопб1гшбапја ргуоћкпо^ пагјуа 1 1екз1а 1§ге за с!ос1ауапјет га-

раНепе б1атбке обЦје огуогеп: еуМеШпо је бато с!а \ ги 1§ш ргагј ос!§оуа-

гајис! гекбг, аН пауескш бгрбкоћгуаКкј 1екб10У1 тби с1оуо1јш га еуепгиа1пи

гекопбггикспи. Текб1 којј ргаН ргспоЗепје гараПепе б1атке {'па НзИски') и

Себкој: ЈЈтге1а ИзИска, гар1а1' ки:Н (Тукаб 1908:267) га басЈа икагије бато

па рб1. *1тса као тодиси 7ајсошС1а орбЧеб1оуепб1а е1етеп1 гекбга.

7.2.2. ЕНто1обТа ргоћ1стаПбпа 1екбета 5(гаог и бгрбкоћгуа1бкот ГоШоги

јауЏа бе и окујги 1екб(оуа ба сћјаЈобкот Гогтот 1 и ребгш ба тоНуот бтгН:

1. Текб1 ба ш'ја1о§от:

Оесца ребта:

'\Ј бајкаЗкот ћагаНјипи иг бабпе роб1е рјеуаји с!јеса и уесе; а ћаће Ш

кагаји с1а пе б1и(е па га(':

Ој 5Хгаоге; 5(гаоге\

Ој Ја\оге 5(гаоге:

бијет, сијет, пеооге\ КагасШс 1935: б.у. з1гаог

ТЈ 1§п које 1§гаји бато скуојке и ОеНћ1аги „буе бе рогесЈаји и сћ/а гес1а,

аН гако с1а Ш и јесшот гес!и ћис1е тпо^о ујбе, а и аш§от бато пјШ пекоПко.

Опс1а бе оћа гес!а б1ауе јес1ап ргета с!ги§от. КеаоУ1 бе ћоуп ко1а" Роб1е

огреуапо§ се1о§ 1екз1а „12 та1о§ ко1а ићуа1е зе пјШ сћ/е га гике 1 сН§пи

Ш ЈгпасЈ зеће, а деуојке 12 уеИко§ ко!а рго1аге јес!па га с1ги§от. Ма1о ко1о

ргорибН опоНко коНко Ш је рге ћПо и та1от, 0б1а1е гаага":

I Ој Јаоге, Јаоге, Јаоге\

II Сијет, сијет 5ггаоге, 5ггаоге\

I Ос1 кас!а уаб гоуето, гоуето! (М.) КерогпаН б.а.:5

'1Ј аебној мјп' (К5АМЈ куаНпкије као 'ћег осЈгеаепое гпабепја, као 1§га

геб1 и уегј ба јауог):

— Ој јауоге, јагоге, ја\оге\

— Сијет, бијет гпгауоге, 2Пга\оге\ К5А>Ш б.у. гЈгауог

КасНуојеуЈс 1896:122, ирогесшјшл уапјапге јесше буасоубке ребте која гесе

и Гопш ркапја 1 оа§ОУОга 1гтеа*и уеНко§ \ та1о% ко1а (гагНбко куаННкоуапе

кос! КагасЛЈса 1 Угбеујса), <1опоб1 1 бУој гарјв:

— Ој зШтепе, $Штепе1

— бго гоуеге оуато?

— 1та1е И суеуојак? (...)

Ош§и сто§огбки роПгсш с1опоб1 Коутбкј II 1994:499:

— Ој 5(атепе, 5(атепе.

— 2оуе1е Н оуато?

КобОУбке рог\тс1е нпаји гагИбНе потшасуе; гако и огекој ребпи 12 Рпггепа:

Ој 51атепо, 5штепо!

1таге Н с1еуојака?

— 1тате %\ гп ога! баркагеу 1976:401
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Текз1 и: Воуап 1980ђ:67 за Козоуа ро1Уга*ије ргођ1ет јагога, оуо§ рша

и ге1а<пЈ1 за Ага^ог:

Ој, Јауоге, јтоге?

— Сијет, бијет, Дга%оге!

1та(е Н с-еуојке?

— 1тато т ппогке!

Ор15 1{П"е, розеђпо паз1ауак сИја1о{>а, тоге зе аоуеаи' и уеги за 1§гот

'Ка1орег' 1 1екз1от којј је ргаН, а сизки1оуап је и паротет 293.

Уеги за пауес!етт ГоШогшт шја1о|»от то2с1а еуепгиато јта 1 'игујк та

аоггуапје (и та§Н, уејауја 1 81.)': А пеооге, пеооге! Еуо те, пеооге, е\о.

(Оа^оујс, 8. Рјуа, 5. Вегије, гђнка гебх га К.5АМ1Ј 8.у. пеооге).

2. Текз1 за тоНуот зтгН:

'А и бпјети рјеуаји ајеса и 1§п':

Ој 5(гаоге, $1гаоге\

итге, итге з&аоге\

БогоуЧе ти 1еНси

1 ости зезппси (...)

аа окашт з1гаога.

ТЈб1ај , из1ај $1гаоге. КагасШс 1935: 8.у. з1гаог

'ајесша 1§га и бпјети':

1Јтге, итге Кајо1е, Кајо1е51А,

т<зој тајс1 па кп1и;

20У11е ти зезипси, зез1пси КагасШс 1972:434

Ое1а1јап орјз роЦзке с1ебгје ј^ге јам/огот 1шШе, §епеги 1 ечторбке рага1е1е

с1аје С1езНко\Узк1 1967:164—22515. Аи1ог ирисије па згрзки 1§ги која ростје

туокасуот Ој, ја\оге, ја\оге, јамоге \ роуегије је за роЦзкот516. 51о зе

зас-ггаја 1§ге Нбе, за ро1јзк1т ор1бтга517 ро1рипо зе рок1ара пауес1ет ор18 1§ге

514 Као Гогти1а ргеигет и тај>1Ј5кот (ек5(и кој>т 5е па Јегегтјт <1ап 15(егаји гтуе (ујбе

о оуот (ек$(и и: бјкјгшс 1994а:81):

О, тој тШ Кајо1е,

Јегеппја и ро1је,

ћег'(е гпије и тоге! КЈА21Ј 5.у. Кајо1е

Мо(*исе је 1 5(Ш 'и рјебпи, кад 5е рџе': Кајот Кајот Кахсе рогедт 5а оуош <огти1от

(КагасШс 1935: 5.у. гајот).

513 Цјуагу 1961 1 Цјуагу 1968:242—243 рогесИ 51оуабке, икгајтбке, тадагеке 1 ћгуакке ге-

(гепе и 15(ој \&\ (Ноја, ЛјипЛја, Ноја). 0\л {;гира геГгепа, паЈ2{>1ес1 тје и \ег{ 5а гагта(гапш1

(ек5(от.

516 Рага1е1и ро1јбкот јшогот ШЈгге ир. и рпреуи кокдбке ћгојтсе 12 рогагеуабкој; окгис;а:

бшшпе је1о,

ТЈ§ппе ћгајко.

Љуогоу тотак,

Јауогоуа Шјка КагасШс 1972а:161

517 Ка(ЈС1с 1989:75 ирогеОије ро1ј5ки дебци 1§га 5а габкот 5Уадћепот ребтот и којој 5е

јауЏа 'ргауЦепје то5(а', аП је и оћа б1исаја рге(ро5(ау1јепа е(Јто1о5ка Г1§ига *тоМН то$1у а-

§ић1јепа.
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12 ГЈеНМата. 1бН баскгај ипа 1 шзка скбгја 1§га Болре, бгЈ1 бе паггу тоге

рагоштбк1 роуеггуаН ба ро1јбк1т 1 бгрбкоћгуаТбИт518. МесшНт, 0У1т обТаји

пеоћјабпјепе бгрбкоћгуаТбке ккбете зХгаог, гАгачог \ пеЂог. РиТ ка пјШоуој

еТ1то1о§гј1 је роцбкј рптег Г51е ј§ге 12 Ооћггупа и коте зе јауЏаји бато

оогот 1иАг1е \ паоогот 1иАг1е.

Јоб је N0(1110 (1981:50, 260, 390—391) уег^ао Уикоуе рогугсге бШгога за

зггаН \ с1а1је ба ГоШогшт Нкот Вапомгс ЗггаНтјот \ б1оуепбк1т ђо§от VI-

Дот. ЕКНбЈ б.уу. з1аНог \ з(гаИ ро1а21 ос! ргаб1оуепбко§ зггаН, ра з1га(Н)ог

гитабј као Јгуескшси па -ог иг паротепи да ккбета Чск и Го1к1ог'. Рокгесл

ос1 1о§а с1а бетапНбка уега јгтесш 'бТгаћ' 1 'дгуо' шје јабпа, тоге бе роггагШ

1 (ћи^абуе еНтокбко гебепје. Ако јтато и ујсш с!а зе ккбета ја\>ог, која

оуск (1о1а21 и пгт, бекипскгпо јаугја 1 и ођНки јаког (ЕббЈа б.у. *оуогђ 1),

то§исе је ргетробТауИаН 1 с1а је ођНк ба -Н- зггаНог, зггаог бекшшагап и

ос1поби па з(гауог. ТЈ Тот бшбаји, а 8 оћгћот па робуескбепи уапјапги гАга-

\ог, то§1о ђ1 бе ротШјагЈ па робТапје ос1 рб1. рпскуа *з1огњ басиуапот и

1иг1бкот 1 б1агоро1јбкот з1гому \ бТагогабкот згогоуу (Но\%. 1е1ор1б) и

гпабепји 'гагау' (V. Опдгаб 1961:34—42 1 Уабтег б.у. сторов).

бгрбкоћгуаТбке уапјапТе оуо§ ТекбТа басћге 1 роппетбет рпску пеоо§ 'б1-

готабап, јадап', ба уокаНуот пеооге, пеооге, гекопбТгшбапе као ргабкуепбкј

*пе-оо§г> и бР б.у. *1>о%ђ (окатепјет уокаНу пеооге јоб ос1 16. уека и б1о-

уепабкот, V. Вег1ај 1977—82 б.уу. пеоогес, оо^ III 1 ооге, ЕКНбЈ 5.у. Во§а1

ђег котепТага, КЈА21Ј скпо51 ргуе рогугск 5.у. пеооге ба робетка 16. уека)519.

ТЈ1о§а оуе 1екбете и бкуепбкот Го1к1ога тје гапетагИДуа, 1ако би и ТЈкгајгш

па Иоуи §ошпи уосПН ро кисата рогес! ГЗпјебТга ђ1ка које§ је ргедбТауИао

т1асНс, иг рпреу:

Ои Туре, Туре, небоже\

Ои обернисл, таи поклонисл! 2агађт1 967:45—52

Моге бе рге1ро51ау1Н 1 с1а 5и бфбкоћгуаТбке уапјате ба гагНбтт паг1У1та

га ко1а агћа1бпјје, 1ако с!а би ргуођ1то роб1оја1а пајтапје с1уа пагјуа: ја-

уог/ја(Н)ог \з. з(гауог/з(га(И)ог. МедиНт, Уикоуа десуа ребта 12 бгета, 5а

тоНуот бпигл, то§1а о\ с!а икагије 1 па уеги ба пагјуот га 'ротеп' 1 ођ-

гес1п1т ођескмп и хој рпНс1 (V. ЕббЈа б.у. *Ј1>21гауа), \1\ је и пјој 51гаог ро-

гајтЦеп 1 гатепјије пеко с!га§о јте.

Иауескпе еНто1о§ке рге1роб1ауке га бада бато икагији па то§исе пабјпе

осЈууапја ргосеба т1то1о§корое1бко8 еТЈто1о§ко§ тос1е1оуапја520.

518 ТЈ ш$кој 15П 8е 17(1уајаји Ачл тгл десе која гиигтешбпо реуаји:

— Бонре, мн к вам в гости пришли,

Дорогие, мн к вам в гости пришли!

— Болре, а зачем вм пришли,

Дорогие, а зачем вм пришли? М. Ка1и§ша 1988:60—61

519 ТЈр. 1 в1оуабко пекогак, ро1ј$ко те1н>гак, Јопјекшбко пјеВогје, Масћек 1968 8.у. пекоку.

Ба би р81.*лв-6о§г, *и-оојр> агћа1гт1 рогугЛије 8(гикшгао зПбпо ћеП($ко а-И-ап! 'ићо(>\ 8<Је Је

Ви *Лие 'ћое' (1уапоу 1973:70). ТЈр. 1 1уапоу 1994:133.

520 Ро5Шрак с1е(а1јпо гагга^ије Торогоу 1983а:122. ТЈр. 1 Н1ко1аеу 1 б(гаћоу 1987:159.
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7.2.3. 1Ј јес1поб1аушјЈт бшбајеујта орјб 1§ге је ЈбШуетп и бујт рогугадта,

а уапјаШе 1екз1а би бНбпе, 1ако бе и 1§п сшс1ауапја ргбШпа, ба роПгс1ата

18к1јиб1Уо 12 Возпе, реуа:

Тајго, тај(о, таШппо г1аШ,

согау Н 81, јас1ап Н ве кас! §а пе У1сШ! (багајеуо) 2опс 1900:50

Ај(о, тајго, та1еппо г1аШ,

јасЈап П 81, согау П 81, кас! §а пе ујсИз! (В1а§ај)

МшсЈгаеоуЈс 1914:246—247

Бај 1о, тај 1о,

јас1ап Н 81, согау 11 81, кас! §а пе У1сН§! (Уагез) 2и1Ј1С 1905:1 16—117

1тајис1 и ујди 8ео§га1зки газргозсгапјепоз! 1§ге за оујт ШкзШт, тоге бе

рге1роб1ау1јаи с!а је 1бћос1па 1екбета пеко тибНтапбко Нбпо ппе ба агпћишт

тај1а „угбга пакка". Рокшај еНто1обко§ гебепја ш1к1огпо§ тајш V. и: N621-

гоуш 1993:116-118, аН бе рпПкот еНто1о§121гапја пе бте 12§ићШ 12 У1с1а 1

ш1к1огпо: пе 1§гаји кке ш такИе (ир. § 5.2.З.9.).



7.3. КагђгајаНсе

2а еНто1о§а гагћгајаНса је Го1к1огш 1екб1 5а пају15е пегезешћ ргоМета

(обгт ошћ гагћгајаНса Сцј је 1екз1 скбуа ребгшса). 2а еНто1о5ке роггеће 5Уе

гагћгајаИсе које сте бфбкоћгуа^бкј когриз рос!е1јепе би и сћ/е уеНке егире:

гагћгајаНсе $а ћгојсапот обпоуот521 \ гагћгајаНсе 5а с1еНгтспо Ш росрипо

пегагитНмт 1екб1от522. Оуе ро51ешује гаћ1еуаји котрагаНупо јбггагјуапје па

еугорвкот 1 ћаНсапбкот ркти523, ра је тојшс като рокибај 5151етаН2асгје

бфбкоћгуаТбкШ гагћгајаНса 5а бтћгопо ргеро2па11Ј1Уот ћгојсапот обпоуот.

7.3.1. Ргегштаји 5е бкого перготепјеш ћгојбат тгоуј с1о с1ебе1, 12 сћизИг

јегјка524: 12 гот5ко§525:

Јек, сшј, ггт, §1аг, рапс, §ап, е1Ла, окго, тја, с1ез. ЕоугеНс 1902:79

1г гитипзко§:

521 Торогоу 1980:50—51 па гизкој т!к1отој цгааЧ гарага <1а је „последнии зтап дегене-

рации считалки с полннм или частичнвгм забвением числового рнда и отсуствием ко-

кого бћ! то ни бнло содержанин (вместо зтого нередко вводитсн исклгочителвно оно-

матопеические слова, рифмугашиесн с остатками чисел или их ввгрожденнБгми

зквивалентами (...) Так в считалках типа: Первенчики, другенчики, иногда удастсл об-

наружитБ следБ1 других чисел, ср.: Первелики, другелики, трмнцБ1, волбшцн, внта (от

плтб — В. Т.), лада, шесток (от шеств — В. Т.), кипиток...; ср. сходнБге примерБ1 из

лнтовских считалок: ета1, а\е\па1, 1го1е, дего!е, ртког, утког, Зезког, тезког... (...) и другие,

еше более вБфожденнБге".

522 Сеглеа 1975 ргесИаге зНбпи роае1и га гигаипзкј го1к1огш та(епја1, опа гагћгајаПсе с!еП

па питег\ско-/отске ('питепсо-/отсе') I /отСке ('/отсе').

523 Ро51ој1 Шрошга о тојшсет 1аип5кот јгуогшки пекШ е\тор5кШ гагћгајаНса, ир. прг. Пе&с

1902. №ке тојшспобП га епто1о!ко гебауапје рокагије па гиб&т гагћгајаНсата Оге1 1977:318—

320.

524 Иа се?кот та(епја1и (о је 1апп51а јегјк, ир. СеЛта 1972:289—291. Орје 1966:12—15,

апаНгп-ајиа епј>1ебке дебпе гагћгајаНсе ргерогпаје и пјппа ке1ккј ћгојсаш шг, бПспе ћгојсапе

515(ете и УеПкој Вп(ашЈ1 коп5(е ра5(т рпИкот ргећгојауапја оуаса, пћап ргШкот габипапја

и1оуа ј 5(аге р1е(Пје. Раге1е1и оуакуот пасши ћгојапја па 5гр5коћгуа(5кот (егепи гаћекгго је

бкок 1918 па Уе1ећ1(и: (ато 5и оусе ћгојапе рапит ћгојеујта гитип5кој> рогек1а. 15(о гарага

1 Оебеу 1903:84 и Кооорјта ј>с1е 5е оусе 1 коге ћгоје и раптта Шгб1ат ћгојеуипа. ТЈр. у. 5ћ.

Хака 'ћгојпа Угес1по5( оа ауа, иро(гећ1јауа 5е рп ћгојапји 5(оке, јег 5е уегије да к1а51бпо ћгојапје

аЧточ 5(ади Ј(еШ', Кетеис, 8. гћ1гка гес1 га К8АМТЈ 12 К1адпја, тада оуа 1ек5ета 1та 51оуеп5ки

е(1то1о8џи, ЕКНЗЈ 5.у. 1ајх III.

525 2а гопкке ћгојеуе Јо ае5е( 5а 5гр5коћгуа(5ке 1 ћи§аг5ке јегјбке (еп(опје ир. прг. ЗЈтеопоу

1966:365 Ш Ко(аг5к1 1916:76.
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Ша, с1ој, 1геј, рапт>, бтб, базе, бар1е, ћор1о, поуо, гејабе526.

1.оугеНс 1902:79

I б1ес!еса гагћгајаНса јта готапбко рогек1о:

1Јпи8, (1ија, ггеб, ко1гобЈпке, геке, зе1о, о1е, поуј, сЈеси

М1Ск1гао,ОУ1С 1914:231

7.3.2. бфбкоћгуаикј бјбгет ћгојеуа а"о с!ебе1 (ЈогМјауа гагНбПе 1екб1бке

ггапбгогтаспе и гагђгајаНсата. Обпоуи оуако кге1гатћ 1екбета бјт ђгојпа

јтетса527, ггапбГоптбапа гагтт бе§тепита528. 1Ј бфбкоћгуа1бкот Го1к1оги ја-

у1ја 5е оћ1бпо ауобкшп бе§теп1 (-ка1о, -%а1о, -ко1о, -%о1о, -%о1е, -%оН, -§и1е,

-$>08а1о, -1ји^а, -Нја, -а(ј)1а, -1е, -(о)јка). бе^тепН Нра -ка!о/-^а1о иобет 5и 1

апаНгтин 1 као екбргеб1\ти ргепкб1 бфбкоћгуа&кјћ §1а§о1а (V. Вје1епс 1994а).

кги бггикгиги 1та §гара безТоћ аебуш гагђгајаНса, буе 'гаугзеисе' Ро1ес1пе

1913:207—208 с1еН и ре1 лгира: 1. -(п)Аа, 2. -(п)А6, 3 -(п)ко, 4. -ока/-оика \

5. -(о)га529. Оуа Ро1ес1пеоуа 8181етаН2асуа то§1а ђј бе ројеалоз1аукј рос!е1от

па 1п обпоупе §гире гаујбпо 0(1 копбопап1а коЈ1 је побПас бе§теп1а (1ако: -А-,

-к- \ -г-). 2арас1поб1оуепбк1 та1епја1 ирогрипјауаји роЏбке гагђгајаИсе за -г-

побјосет 5е§теп1а.

б1шкгига 51оуепбкЈћ гагђгајаНса ба ргеро2па11Ј1Уот ђгојбапот озпоуош

тоге бе рогесНН 1 ба зггикшгот гитипзкШ гагђгајаНса 1б1о§ Нра и којипа

Сегпеа 1975:170 иобауа 1бШ пти коа ргуа сеНп ђгоја (гит. ит, Аот, 1гМ,

рат, остобпо итса, Аотса, (гетса, ратса), и паб1ауки буакј раг 1та аги-

§абуи пти (гит. стса, Нпса; $оуИ, тоуИ Ш ст%а\а, тап%а1а; зосо1е, косо(е),

с!ок је розксшја геб и тги оМбпо топозиађјбпа. МесЈиНт, 8фзкоћгуа1зке

гагђгајаНсе сшге биуаји 18п' ГтаНи бе§теШ (беб1о с!о ђгоја '§еб1'), а бата

ђгојбапа обпоуа б1пћгопо је ргсшта и пекјт уапјаШата 1 <1о ђгоја Меуе!'.

7.3.2.1. бфбкоћгуа^бке гагђгајаНсе ро тоаеш 'ћгој' + -§о1о:

Јесто^о/о, с!уо|;о1о, 1го§о1о, беуг§о1о, ре§а1о, бе§а1о, зесЈсипап, с1октап,

сИзтап, кагаШз, кагајшз', лгб1 гер, 1гб1 гес. МЈоагао,оУ1с 1914:230

јеАап I А\а I (п и зујт уапјапсата с1об1ес1по:

526 КЗАКТЈ 5.у. гејабе пароттје $ато: 'ћгој с1е5е( и с1есјој 1§Н гегипа'.

527 Вапс 1980:59 апаНгЈгајиа 51о2еп1се пе5иПк5а1пе Гуогће и 5(апс1аг<1пот јегИси 7ара/*а да

5и „пјеЉе ђгојпе овпоуе, ро§о1оуо овпоуе Ј>1ауп1ћ ћгојеуа. Обпоуе геЈпЈћ ћгојеуа пеЈт 5и ро-

1угс1ешје.... Вгојпа је обпоуа, јпабе р1сх1пуа и 51о2епо — 5иПк&а1пој Гуогћ1". Медипт, и ро§1ау|ји

ровуесепот 51огеп1сата 5 ћгојпот обпоуот и ргуот Је1и, Вапс 1980:59—62 пе јјоуоп о рогек1и

1е ћгојпе озпоуе.

528 РобГирак којј зе тоге ирогесНуап 5а ромиркот и ћавтата, (ако и ћис»аг5кјт ћабтата

'о<1 игока' 1 'од ћаћ1са' шг (ебе до ћгоја 'де5е(' (буј рптеп 12: 21а(агоу 1895:151—153):

една погорка, една патра, една баба,

две погорки, две патри, две баби,

три погорки три патри три баби

529 Оуај ро51ес1пЈ1 (гапбГогтааош 5е§тет кагак(еп5е 1 пеке ро!Ј5ке гагћгајаНсе, ир. Ро1есте

1913:208.
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јес!по§о1о, с1уоео1о, гго°,о1о Мшскадоујс 1914:230

се(т:

беуг§о1о М1оЉа§оУ1с 1914:230

беуг§а1о Кјгтс 1900а:13

8уе уапјаШе пауедепе и 1ађеН роИарнји зе га ргуа беНп ђгоја, а аа1је:

ре1 §ез1 беаат озат с!еуе1 с1езе1

1 ре§а1о §е§а1о бе§с1тап Јоктап сШтап

каггиз"

кагадиб"

2 ре§а1о бе§а1о бејтеп тејтеп <Нујго°, сНста

3 ресЈта с1ес1та каЛоз кагађоз

ка1јаУ1

репза

4 ре§а1о зе§а1о шба хпза

5 ре§а1о §е@а1о зејЈтап с1ејјтап сИуого§а сНс

6 ре§о1о бе§о1о зесЈтак обтак сИуогода сНстап

7 реца1о ке§а1о зе§ита1о о°,ита1о скуепска гапска

8 ре§о1о бе^та бедта о§та с11У1го§а с!ебе1аг

9 ре§тап бедтап каггиб кага§и§

10 ре°,та Зедта бе§та о§та с1мго§а сНб1Г0§а

11 ре§о1о бејта сШта сИуого§а сНста,

12 ре§о1о §е§о1о бајуап с1ајуап сНуеп алкНс

Ггуоп: 1. МшсЈгајГОУШ 1914:230; 2. МПозаугјеуш 1985:55; 3. Ре1гоу1с

1948:460; 4. (Шс 1900а:1—13; 5. Рас1ојеу1с 1899:103; 6. бкапс 1939:236;

7. МШсеуш 1894:253 (1б1оуе1апо као скиеј гар1б и: бкапс 1939:236); 8. М1-

ја10У1С 1911:166; 9. ВизеНс 1920:1—27; 10. МџаКгас 1907:222; 11. МшсНа-

§0У1С 1914:230; 12. МесНс 1884:57.

Мос1е1 гагђгајаНсе јта 1 с1ги§е 2а\тзе1ке:

угсНгер, 1гб1 гес! Мшс1гар,0У1с 1914:230

угНгер, ђе§а гес Респмс 1948:460

когизша, когизап, сНуо^иге, с!ипс1оге, загауоп, багакка, јегеуо, кпегеуо,

роНсеУО, га-гес. Мшага§0У1С 1914:230

ирао кИрш МесИс 1884:57
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1Ј оуогп то<1е1и гагђгајаНсе, као 1 и пагесћпт, иосауа зе аггакспа ЈхтесЈи

ројешшћ ђгојбапт тебса, која <1опек1е ропаугја ргаб1оуепбки гуогћи ро апа-

1о§!Ј1 12тес1и ђгојеуа *^еуе11> \ *Ле$еЊ, остобпо *реП> 1 *5е$&>530.

7.3.2.2. -ко1о

Ргуа гл ђгоја 8е ггапзгопшби је<шако:

је<1по ко1о, <1уоко1о, ггоко1о

а ђгој сеНп:

Ргегаскмс 1895:109

беугка1о

беуг§а1о

беугп§а1о

бегупка1о

1. ИерогпаН 8.а.:2

2. Ргегасктс 1895:109

3. МПеибшс 1901:62

Тађе1а рокагије ггапбтогтасгји обхаНћ ђгојеуа:

4. У1аЗкаНс 1901:90

рег безг 5ес1ат 05ат <1еуе1 <1ебег

1 репка1о кека1о бекта сккта <1еуепка јађика

<1еНја

2 ре§а1о хеца!о бесштап скјштап Јеуепја <1ебкоуЈс

Е

(скбНс)

&

реп§а1о 5еп§а1о 5ејта1о ојта1о сНшта1о сНс

река1о тека1о 5е§ита1о ј с!е°,ита1о деуепка1о јађика1о |

7.3.2.3. -§о1е

буе уапјаШе гтаји <1о ђгоја сеИп: јесто^о/е, с1уо§о1е, 1го§о1е, сеуг§о1е,

051т бхашс 1990 з.у. Ј\'о%о1е којг Јта: се%о1е:

рес безг 8ес1ат обат <1еус1 сЈебес

ре§о1е бе§о1е 5е<1тап Обтап гјаНја рјбтап

ре§о1е 5е§јтап <1е§1тап <1еуеНја сЗеНја 1г§а рг§а

ре§о1е §е§о1е 5е<1тап Обтап сНу1кога ШУбЈС

ре§о1е бецок аешпак октап сНуогоца шктап

ре§о1е §е§о1е бектап октап сНуого§а шктап

510 Ое(а1јтје о оуоте V. Згетегепу! 1960:110—111 1 8иргип 1969:89—70.
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Ргуа 1п рптега \г 1ађе1е би \г: Мтагајшуш 1914:230; гаНт б1еае: К.аск>-

јеу1с 1899:102 1 б1атс 1990 б.у. А\о%61е.

1Ј паб1ауки гагђгајаНсе:

та гес и к1еђес Мтагајтујс 1914:230

саг па урјбки о1г§а Мтага§0У1С 1914:230

аНја ргу&с, гаае агшбш Мтагацоујс 1914:230

1Ј оуи {тти бе иИјисије 1 бкгасепа уапјата који је гаМегт Коутбк1 (III,

1994:513): Јескт §о1е, сђ/а §о1е, т' §о1е, ггокибап, ггокибка, уесНкоб, тагес.

7.3.2.4. -%а1о/-ка1о

Ргуа беНп ђгоја би и бугт уапјап1ата ттбшпгибапа:

јеопо^а/о, ауо§а1о, гго§а1о, сеуг§а1о

обш:

јеапоЛа/о, сђ/ока1о (аН: ггој>а1о...)

беуего§а1о

Уикабоуш 1899:164

М1сеуш 1952:358

ре1 беЛ беоат обат аеуе1 аебе1 !

. ре§а1о бе§а1о бејтап ојтап (Нуого^а аапаге

2 рета вета бста аетД китгога па огога

3 ре§а1о 5е§а1о е§ита1о бе§ита1о аеаШја 2УГС

4 ре§а1о бе§а1о бејтап аејтап (Ну1го§а сНс

5 ре§а1о §е§а1о бејтап обтап аеуе1а§а аебтап

6 ре§а1о §е§а1о беппап скитап <Нуого§а сНбтап

1гуоп: 1, 2. Мшааг§0У1с 1914:230; 3. 1лугеНс 1902:79; 4. Мшеуш

1952:35; 5. ОгсНс-Вјеткобт 1907:159; 6. Уикабоут 1899:164.

1Ј паб1ауки:

кога, гер, ђје21 гес М\6е\\6 1952:358

когагер ђјеи-гес УикабОУ1С 1899:164

7.3.2.5. Об1а1е уапјапте које бе тојш бУебН па оуај тоае1 (буе тигји га

ргуа 1п ђгоја јеАпо-Шо-Нго- + оа§оуагајисН паб1ауак):

-§о§а1о (геаирНкасца ргета -§о1о/%а16)

се1уого§а1о 1. Мтс!га§0У1с 1914:230

-%оИ

бегугдоН 2. Мтагацоуш 1914:234

-1ји^а

бе\тНи§а 3. Ог<Нс-Вје1окоб1с 1907:157
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-Нја

беугИја 4. 5Ш.М.1 899:244

1 5. МуаКмс 1907:222

Ос1 рге1ћос1гпћ зе гагИкцји уагуате 6. Магкоујс 1975:167531 коЈ1 ш: је-

с1ипца, сшсшпца, гНИпа, бе§гц'ца \ 7. ВиЗеис 1920:1—26 коЈ1 ростје ос1 ћгоја

озат.

Таће1а сЈопоб! рптеге ро §оге пауедепот ге<1о81ес1и:

рег §ез1 беаат озат с1еуе1 с!е8е1 ј

1 реео8а1о бе§о§а1о бет§о2а1о отагап сЈеуегап сЈестап

2 ре§оИ бе^оН беПтаг оНтаг

сНуого§а

сИуокога

с!еуто§а

сИс

3 реЦи^а бе1ји§а 8ес1тап с1е§тап сИуокога сИрНс

4 реНја зеНја бедтца о§тца с!еуе§ца угбј гер

5 реНја беНја зедта о§та с1е§та

кагатоб

кага§и§

6 ре§ап зеј*ап бектап с1иктап сНуи1јПЈ1 аибтап

кагасо

7 о§тап сН§тап

сИУ121Ја ;!

8Ш.М. 1899:244

Мца1оУ1с 1907:222

ВиЗеНс 1920:26

1Ј па81ауки:

ајс! па геса

угс1 гер — ајс! па геса

кагасо, амгца, кага1о, угсн гер 1гси гес

1бги ро1агпи и-апзГогтасци ииа 1 Нбка рогугда (МесНс 1884:57), аИ ба бе-

кипдагшт оабгирашЧта па тебНта га ћгојеуе беаат 1 озат:

Јеапо#м/е, ауо§и1е, 1го§и1е, сеуг§и1е, ре§и1е, §е$ш1е, зе%а та§а, Ле^а

та%а, сЈееИја, аеуеИја, сгсН ргбј, саг па уојбки гхб1.

7.3.2.6. Себке гагћгајаНсе пауеаепе и: Ро1ес1пе 1913:207—208 ик1араји бе

и §оге пауеаепе бгрбкоћгуа1бке уапјаШе. Оуае би аа1е и 1аће1агпот рге§1еаи:

1, 2. јепс1а, сћ/апсЈа, 1ппс1а, бииаа

3, 4. јепае, ауепсЈе, 1ппс1е, с1угупс1е

5. једепко, сћ/епко, 1ппко, бгуппко

531 Роитда 13108 аи1ога и казтјет гади (Магкоујс 1990) 5а де1а1јтт орЈ$от 1§ге.
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6. јесшока, сћуока, ггока, бгугока

7. јестоика, сћ/оика, ггоика, Јгугоика

8. јеапога, аги§ога, гајка, агајка

ре1 $е$1 8е<1ат о$ат аеуе1 с!е$е1

1 раае Ше 80пка

1оика с1о

к1оћоика

стку,

Нпку

ћас

2 ра(1'6 ћгосГб векуа ћикуа огг1ес ра1ес

3 раае 1ас1е зекуа ћикуа о1у1ес ра1ес

4 аае рас1е зокуа ћокуа ко1г1ес ра1ес

5 ра§о 1а§о зита 1ита сНуо1а <Нк$1а ;

6 рараН^а ћеј1тап аектап ћаћка р1е$к!

7 рага 1и1а кектап с1ектап с!еуега ћаћка

8 ртст 1тск> бекуа аекуа сНки1а сНкза

7.3.2.7. Ро1ј$ке сЈебуе гагћгајаНсе $а питепбкот $ггиктгот оћјау1Ј1Уапе

$и и ћгојеуипа са$ор1$а Шз1а 1888. цосНпе. 1Ј пауес!епот ро1ј$кот тагепјаш

сЈогштга -ог- као по$Нас ггап$гогтастпо§ $е§теп1а:

јестога, сНи^ога, ггбјсот, с\^6гсот, р1ео2гот, гшоггот, окпа, $окпа,

агтога, сНк$от С1$2е\у$к1 1888:611

јестого, сНуого, ггојсо, \угојсо, рЈеагго, 1ес1210, $есћто, Лесћто, агшого,

а21к$ Сће1сћо\у$к1 1888:362

јестого, с!гиоДего, зокпо \у окпо, зеЉго, Јескго, сН\уапа, сНк$

Р1е$2С2упзк1 1888:836

јестогит, с!ги§огит, 1гбјсит, с\убгсит, рескшт, пепскшт, закпит,

окпит, (ктоогит, сНкзит Ре<1его\У5к1 1888:611

Ро1ј$ке гадопепсе 1$1е $Ггикгиге, аН $а гагНстт ггатгогтасготт $едтеп-

Нта:

асггт јап, сћши гап, ггејмап, сгугусћсјап, р1асГ21ег, јасггјег, $иктап, с!ик-

тап, сћптт, ск1к1, гскај Редего^бИ 1888:611

е1ит, те1ит, ггбјсит, С2\уигсит, рјепсггшт, 1епс12тт, зекит, окит,

шшга, (Нкит Р1е$2С2уп$к1 1888:836

е1е, с\уе1е, с!ге1е, 1аеги1е, рес1е, 1ес1е, сиктап, сшктап, кткН, кшкзтГ532

Во\уојпу-бу1\уе$1го\У1С2 1888:362

532 2ар181уаб ће!еИ Ја зе оуо ђгојапје до а\е&е1 Јтапа га 'а§ап5ко'.
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кги бггакгиги (1 1811 Нр ггапбгогтасштћ 8е§тепа1а као пауескпа ро1јвка

гагћгајаНса 12 12Уога: Рескго\Убк1 1888:611) 1та 1 шзка гагђгајаНса:

Одшш, другилн, троичан, черичан, падан, ладан, сукман, дукман,

левурда, двжса ОаН 1989 11:63

Оуакуо, ба б1пћгопо§ б1апоУ1§1а оргаУс1апо, 1огта1по §гар1бапје уапјапага

гагћгајаНсе ба ргеро2па11руот питепбкот бггакшгот (уапјапге пауеахпе

и §§ 7.3.2.1. — 7.3.2.5.) рпИкот рокибаја гекопб1гаксгје 1екб1а то§исе је

бУебН па рготНр. 2а оуо роб1оЈ1 огђНјпа агјштетасгја и гопе15кој бггикгип

„уеНкШ" ђгојеуа, розеђпо ђгоја „скбеГ, ба еуМепто пеб1оуепбкот обпоуот

(прг. и бћ. ро1\гс1ата: Шста, сИстап, Иктап, И%тап, Дезтап, бебко: Аектап,

ро1јбко: Икзот, Аггкз, Иквит, Аиктап, габко: духман), којипа ггећа с!ос1аН,

бато гипксгопа1по гагНб11о, ро1јбко 1 НгаУбко 1ајпо ђгојапје, пауескпо и §

7.3.3. (прг. Лггкиз, Аггкоз, Аггкзот, Аектеп, Аиктап). Моге ве (1а1је ргегроб1а-

У1Н с!а је пауедепа багоНкоб! ггапбгогтасгошћ бе^тепага „таНћ" ђгојеуа бе-

кшккгпа, као 1 с!а је <1о ироггеђе б1оуепбко§ ђгојсапо§ шга га та1е ђгојеуе

<1о§1о кабшје, рагеНто1о§к1. Мапје је уегоуато (гћо§ уеота б1гоко§ агеа1а

па коте би уапјаШе рогугдепе), аН пе 1 пето|шсе, <1а бе је ргоГОгекб! бабГОјао

о<1 б1оуеп8ко§ 1 пеб1оуепбко§ с!е1а. 5грбкоћгуа1бке го1к1огпе глоуасгје које б!е-

с!е роб1е паугбепе сЈебеНсе рокагији 12Уе8пе ргауНпобН 1 (б1пћгопо) басћхе прг.

тоНу „гера": угсггер, угНгер; когагер; тоНу „ђегапја геса": Хгсг гес; гсг гес;

1г1а гес; ое%а гес; ојегг гес; аја1 па геса, I пјШоуо еуепгиа1по 5Уоа*епје па

ђгој, ро ргауНи гопе15ко§ ттипита које \&г\ га гоШогпе гекбгоуе, обгаје

зато као ћЈро1ега.

7.3.2.8. Мос1е1 бгрбкоћгуа1бке гагђгајаПсе ба, и§1аупот, сћ/обгогшт б1апо-

ујта тга гпато бе гагНкије ос1 рге1ћосто§ 1 оргаус1апо је ргегробгаугН с!ги$п

ргогоНр 1екб1а:

Јес1по1е, с1уо1е, 1го1е, бПе, ра1е, §а1е, 8ас1ит, с1ас!ит, с!ау1ит, аабкаб.

Мго<1га§0У1С 1914:230

буе уапјагие 8е рок1араји га ргуа 1п ђгоја: јесто1е / с1уо1е / 1го1е, обЈт

и 12Уога: НерогпаН б.а.:2 §с!е 120б1аје {го1е:

беНп ре! без! 8ес1ат обат сЈеуе! сЈебе!

1 бПе ра1е §а1е 8ас1ит с!ас1ит <1ау1ит дабкаб

2 беуок ра1е §а1е Заст с1аст сгоугап

с!оаа,

сктсћс

3 беуНе ра1е ба1е вакип с1ак1т с!аугп ааогс

4 беуте рапе бапе 5ас1ап <1ас1ап с1аугап ааагк

5 сегуегок реге ка1ореге ГЈ15 ргерјб С Ј
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бегт ре1 5ез1 зедат обат с1еуе1 с1ебег

6 ка1о1е каНрЈк рпрјз бетса ка1ас каШпас §гбас

кагапас

§гсас

7 ка1о1е каНр18 рпр15 бешса бепНтог ка1ас

8 1рас Ирас к.иапас §гбас

1гуоп: 1. Мшага§0У1с 1914:230; 2. МцаКтс 1907:222; 3. ВибеИс 1920:26;

4. Шс 1867:774; 5. Мшскајшуш 1914:230; 6. ЈМерогшш' б.а.:2; 7. ЈМерогпаИ

б.а.: 2; 8. бкапс 1939:235.

1Ј паб1ауки:

саки1ап, ЗакшЈсН, рагарап, рагарибка, 1ибки1а. Вивеис 1920:26

1Ј оуај тос1е1 гагђгајаНсе бУГбхауаји бе 1 б1ес1есе сђ/е, та1о шпепјепе уа-

пјате:

Јешшјка, сгуојка, ггојка, беуПјко, ра1јко, ЗаИко, басит, сксит, сшуоН, (1о-

с1гс. ВибеНс 1920:31

ЈесНпја, сшуоалпја, кагауПо, кагарјб, ргерјб, бггпасНја, бгтакоб, стШја, Ш-

<1оНја, Шс1ебе1. РеггоУ1С 1948:460

1Ј рагаш§ти бе иИараји 1 ђидагеке 1 такесшпбке рогугае, ргуа гл ђгоја

јаеппспа и бУип уапјатата:

едноло, дволо, троло, а гапт:

бепп ре1 §еб1 зеаат озат <1еуе1 с1ебе1

1 чефило пало шало адам дадам каврес
идими

дидими

2 чивиле пале шале шадЂН дадЂН дервен дескрец

3 чиле пале шале шадЂН адЂН девен
десен,

крец

4 пале чиле шале шадЂН ОДЂН девен
десен,

крец

5 чевиле пале шале шадЂМ дадЂм дервен дескрЂц

1Ј павгауки ргуе гагђгајаНсе 12 1ађе1е:

алецо, палецо, палигора, скрц. 1. КасИуојеуш 1901:117

Об1а1е гл (2., 3., 4.) пауеаепе ђи§агбке роПгае би 12: бјтеопоу 1966:361—

362, аиШг је ргуи 2ађе1егш 1956. јшсНпе и бопјј, а с!ги§е с1уе и 1бШт §гас1и
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1934—35. Апа1шгајис1 като ђи§агз1а та1епја1, бгтеопоу 1966:363 и оуош

Нри гагђгајаНсе ујш обШке ро2по§ ђи§агбко-гатип8ко§ ђШпЈгуЈгта. Робкскја

ђи§агзка уапјата 12 1ађек (6.), гађекгепа је и 8оНЈ1 1891 (81ојкоу 1891:261),

јки 12уог јта јоб јести уапјапш 1з1е гагђгајаНсе која 8е гагИкије зато и

тезга ђгоја 'бешп': бт1е.

7.3.2.9. 1Ј бгр8коћгуа1бкот (кбует Го1к1оги робгојј јо§ пекоНко тос!е1а гаг-

ђгајаИса и кој1та бе б1пћгопо штге шгапје ћгојеуа, аН је то§испоб1 81§ите

гекопзггиксгје о§гатбепа безк) бато па ргуа гп ђгоја. бксксј то(1е1 гагђга-

јаНсе 1та б\гзги бггикгаги 1 па тебНта уеаћ ђгојеуа. Уапјаша \г: Огшс-Вје-

1окоз1С 1907:159 то§1а је пазШ^ггапзгопгпбаН 8е ргета петабкот јегЈбкот

игога.

јес1пај1а, (ТУајк, ггајк

је(1ап, (ћ/апј, Гппј

јескп, сћ/апј, ггапј

јапЈ1, сћ/апр, ггапр

јескп, сћ/апј, ггапј

ап, гуап, гЈгап

1. Рзу1оу1с 1901:116

2. ВибеНс 1920:28

3. Каскјеук 1899:103

4. М10(1га80У1с 1914:231

5. ВизеНс 1920:28

6. СгсИс-Вје1окоз1с 1907:159

беНп ре1 зез1 зедат озат скуе! скзе!

1 СЈр1 Нр1 {атђиг уисј кор1је 1јит гак

2 1пр1 пр1 1атђиг ђшп кор1је гисН гак

3 сик1 1икј ђтЈ1 01С1 кор1је Г021 гак

4 сокј ђокј ђкЧ гот гак 1гак

5 &\р\ прј б1ођот госН кор1ја гак

6 секј ђокј ђапа ђ1С1 корј га(Н гак

7.3.3. ТгапзГоггшбат ђгојбаш шгоуј пе пакге бе себ1о и скбует 1о1к1ога

(1ги§т бкуепбкШ паго(1а. Тако №шпепко 1988:160 ћекЛ зато јешш газки

гагђгајаНси оуо§ Нра, 1 1о: Первенчики, другенчики, круги-други, вон!

ТЈр. 1 газке па21Уе га г&гоуе ђгојеуа и коскапји: 2 голн, 3 трека; 4 чека;

5 птухЂ ка\ V. Багј б.у. костг.

Рипксшпако бе огЈ пауескшћ сксгјт гагђгајаНса гагНкији ро1јбк1 гар131

1ајпо§ ђгојапја кроуа:

ос1пи, гЈги§и, и-гесга, кигесш, ртскш, Нпагш, гасћта, сћПе^аппа, сћН-

киз, \ууиукиз

јес!пи, скиЈга, ггесш, кигесш, ртсш, Нпст, тисћпа, с1исћпа, сккмуаппа,

скЈкоз 1лшкг 1888:360
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је<1пого, дги§ого, 1гојса, 16јса, ртагј, бтагј, зектеп, Јектеп, сктет,

с!21к ДОсх 1888:833

јес1пајсот, сћубјсот, 1г6јсот, с\уогсот, ртсЈгтт, кпагтт, бакпот, ок-

пот, с121\Уогот, с!21кбот Глгокг 1888:833

јестајсот, сћубјсот, тојсот, с\уогсот, ртсћиот, кшктт, бакпет, ок-

пет, скј^ога, сћпкб Шисг 1888:833

ос1по8по, ШаУбкЉ ргозјака:

\уопојсе, сћуојсе, тајсе, кеги1е, р^есћп, 1ос12т, гиктап, с!иктап, шкз1е,

апиНка, «1иИка, тапсик СЈебНко^бИ 1967:166—167

\уопајсе, сћуајсе, ггајсе, кеги1е, рЈесИп, 1оа2т, гиктап, сшктап, ш\уе1,

<Нкб1е, апиНка, сшНка, тапсик, сапсик, к1еј\уе1, \уеј\уе1, сјри, \У1ри, кт-

ки, кЈикбгг Оо\Уојпу-5у1\уеб1го\У1С2 1888:363

Оуј ргауј ћгојсаш б1б1епи рокагији гпате Гогтате бИбпозН ба пауесктт

јигпо- 1 2арастоб1оуепбк1т <1е2иш1 гагђгајаНсата.

1Ј 1ајпот јегУси ђе1огазко§ бе1а Бпђт јабпо бе иобауа Гта1па ггапзГогта-

спа з1оуепзк1ћ ђгојеуа 7—9:

Енбш, бакрв1ХЂ, стромахЂ, бутвгоа, повдзекана, бушенв, сенжа, во-

семжа, дзевенжа, дзеканг КаггизшсИ 1890:16

1Ј Цјпот је21ки б1ераса и ВћоНи гуогђа ђгоја 'ре1' (полкандик : кандик)

б1еш" 1о§1ки пауес1епо§ ђе1огизко§ 1ајпо§ јегјка (повдзекана : дзекан):

(1) ешкен, (2) цван, (3) тран, (4) чеклнк, (5) полкандик, (6) пол-

кандик ј ешкен ... (10) кандик533 СНеу 1900:878

7.3.10. ТгашГогпизап ђгојбаш тг кагак1епзе 1егтто1о§уи десуе ј§ге р1-

1јака (рогес- с1га§1ћ 1егтЈпа кор и озпоуј петаји ђгој534). Розећпо би кагак-

гепзНст пагт с!е1оуа оуе с1есце 1§ге ('п§иге'), коЈ1 бе ш2и ро игугс-епот

гес1об1ес1и, прг.: рп>1 %гаА, Аги%г %гаА, 1геа %гаА п<1. (Мнатујс 1907:192),

рп>о јеАап, рпго А\а, рп>о 1п, Аги§о јеАап ИА. (М1НсеУ1С 1894:233—235),

јеАпоЏсг, А\о1јс1, 1го1јс1, се(уего1јс1, ре1его1јкг (б1с) (Мгселгк: 1952:357), јеАпој-

С1, Ачојсг, 1госг (Ргегасктс 1895:84), јеАпопјак, Ауопјак, ггопјак (Оа§оУ1С, 5.,

Р1уа, б. Вегије, »Јас-а га КбАМЈ), јеАпопјак, јеАпопје; Ауопјак, (гопјак, 1гопје,

сеЊогке5*5 (бииис 1990 з.уу.), јеАпапјсг, А^опјсг, 1гопјс1, сећгегопјсг (ОгсНс-

Вје1окоз1С 1907:139), јеАтак, Ауојак, (гојак (Јипс 1908:269).

№јазпо је с!а Н зе па 1§га 'рПјака' остобе 1 з1ес1есј рптеп, тапзГопшзапа

ргуа 1п ђгоја, пауес-епа и К8АМЈ з.у. Ауоз: „аЈеса и 1§п уе1е: јеАпоз, Ауоз,

зуе ггоз (Сгпа Оога)".

533 ВЕК 8.у. кант оуај пагју 2а ћгој Мезе!' (кандик) 12уо<Н \г а1ђап5ко§ ђгоја цтД 'ј(о'.

534 Вш81 бгрзкоћгуа^к! пагјуј га 1§ги 'рНјака': када, Лу-кога, зшк, ШЛја, гоИпе, ^гаЛскапје,

па јр-аЈоуе, бфапје, спгке, сискапје, ШаН зе, Шгапје, п(ге, јаоиИса, р-озкапје, (гезкапје пд. №2т

га катеп: оарка, кеМјак, Ђхка, кога, копјак, казак, катесак, олтШс, (орпјак, Шга, (гт(а ј(д.

535 ТЈ 1ек51ко{>гаГ8кој §га(И иобеп је ргођ1ет гекоп5(гш5апја потша(1Уа коо! пагјуа ј^ага, (ако

(Ја 8е бе5(о као потта11У ргеигЈта 8ет(1У ј§ге. V 1етата ђег пауеаепо§ рптега 1ај ргоћ1ет

је (еЈко геЛу.
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1$гга 151о§ кас1г2аја ('камушки'536) и гахкот с1ебјет 1о1к1ога ор15ије прг.

баћагоу 1885:190—193, а о<1{»оуагајиа с1е1оУ1 1§ге зе гоуи: одиночки, двопки,

тропки.

'Нлгхч јјгге ка ре1 катепсЈса Ш зат катепбЈс беб1о је топУ1$ап ћгојет

'реГ, 1ако 5е и 5ф5коћгуа15кот Го1к1ога и рогугаата 12 Јигпе бгћпе, тоггу&е

гигекЈт па21Уот га ћгој 'реГ: Векагак 'јеаап оа" ре! кагтбака га рИјкапје',

(Угапје, КбАКТЈ), ое&аз 'јеаап о<1 ре1 каипбака га рПјапје, Нггапје' 1 4§га

оујт категкпата' (ОНба Екгоујс, КбАМТЈ), ое$1еН 4§га рПјака' (Рпггеп,

К5А>ПЈ) 1, уегоуато оовкап 'пагју га аебји 1§га рПјака' (Угапјбкј окга§,

КбАМЈ).

51оуеп5ка овпоуа ћгоја 'реГ га 151е ројтоУе {>еојЈгаГ5к1 Је гпагпо габрго-

бггапјетја: регак 'катепбјс и јј»п рПјака' (Мпактс 1907:101), реШсепје Ч°та

рИјака' (Муа1оуЈс 1907:191), реНпјсг М§га рПјака' (Сгшс-Вје1око51С

1907:138), реХкапје 'иЈга рПјака' (К021С 1908:77, бтагпс 1990 5.У.), ре1опјак

'јеаап ос1 ре1 катепбјса и пекој ОЈебјој 1§п' (1то1$1а, КЈА21Ј 5.У.), ре1огкаН

зе 'НггаН 5е 5 ре1 катепбјса' (барНпоуас, КЈАШ 5.У.), рехпкап $е537 ЧдгаН

1§га рПјака' (Уоалсе, ЕКНбЈ), реХгикаИ ве Ч^гаН јјртд рПјака' (Когкуја, 15гга,

ЕКНбЈ)538.

53* Ор15 151е 1{>ге рсх! па$1оуот игра в камешхи, аН ћег пагјуа ројесНпш с!е1оуа јр-е, допо51

1 12уог: датскј^ 1890.

537 Оо 5ас1а 5и ротшепе гагИ4«е готагике еСшокоде га $ћ. ре!гИшП зе (Уошсе) = ре(гика11

зе 0Хог1еу1С1, Јј^ Ророуи; 1961:105 уегије га гатипбко рхаХга 'катеп', 1ако ка$тје ргеигпиа

1 Уе$си 1976:575, Јок ЕКН8Ј ».V. рјеМса ро1агесЈ о<1 151е 1а1т$ке обпоуе рге!ро5(ау1ја Ја1та-

10-готапбко рогек1о.

538 Оуи Јебјји \^ш и Вобш рга!1 пагосто уегоуапје: "N6 уа!ја 5е јјр-аи реЈшјака, кад је 5и5а,

песе ћш к«е" (Накца 1900:270).



8. 2АУКб!ЧА КА2МАТКАША

8.1. Епто1озке герегкизуе

балгетепа рагетш1о§ка 18ггаггуапја нпаји бтћгопо ибтегепје 1 1о и§1ау-

пот па р1апи јесЈпо§ јег1ка. Ако 1 розгаЈ1 котрагаНупа зтшја, и пјој 120бЦје

1б1га21Уапје и шјаћгопот рпшт. Ро1агес1 ргуепбгуепо оа еНто1обк1ћ роггећа,

и оуот гаст рокибапо је аа бе кгепе и аги^от бтеш: тбЈзНга1о бе па уе21

бУ1ћ габро1о21У1ћ аШепНбтћ уапјапага гекзга иг рокибај ргеуагПагепја окујга

бгрбкоћгуа1бко§ је21ка. СПј гасЈа ћПо је гга§апје га озпоутт тегагЈоЈобкЈт

рппарнпа, а изрШ би гезауаш ј пек1 ројешпаст еНто1обк1 ргошегт.

>Јоуе еито1о|пје, ропиаепе и гааи, и§1аупот би (Јауапе као тоаеН га

ргаусе тојшаћ гагтТјапја, а пе као сЈептНупа гебепја. Катје ргесЈ1а§апе

еНто1о{ше тби оћауегпо котегнапбапе. 1Јк1ор1јепе и 121огепе рагат§те, опе

зате беће ороуг^ауаји Ш рог\тс1ији. ЈЈгЕгесЈт гегића! оуакуе бкетаНгасуе

забШЈ1 бе и тојгиспозН 1акзе§ иобауапја §гезака ира 1ар$т са1шт \ ћарах

1е%отепоп.

Рпћуагапје озпоутћ бетшНбкЈћ робћПаха аа1о је е11то1обкот 1б1гаг1уапји

поуи штегшји. Еекбете би за јеапе зггапе уегјуапе га тебШ и бггикћт 1ек-

б1а, а ба сЈга§е, га гапксуи и 1бШт 1екбги. Оуо роб1еапје бе рокага1о коштт

га огкпуапје 'пеирхбтћ' гекбгауа: робећпо је го иобгјјуо коа га^опегака: бггик-

гига пеирспа га 2а§опегки — икаггуак је па зекипсЈапгоз! гекзга.

1Ј§ао 1бгга21Уапја ћго је еНто1оз1а ра је рпта1 и апаН21 сЈауап озпоуата

1 81пћгопо пергосЈикНушт зиЛкзЈта. ЕНтогобкЈ робШрак иргобсеп је бгаугја-

пјет и рпа р1ап опе 1екбПсе која је рптата га тоае1. ЕНто1озка апаНга

озга1е 1екб1ке ргакНбпо бе гаугбауа копзгагасцот пјепе зекипаапгобН га тос1е1

1 еуетиагтт ирисНуапјет па аги§абгје рогек1о.

Росегш ргоМет којј бе јаугја рага1е1по ба ггаеапјет га ргауот теГОскПо-

§Нот ргакНбпе је рпгосЈе: тосЈиб шгозепја зреаја1пе 1екз1ке го1к1ога и еНто-

1озЈа гебшк. Рокага1о зе сЈа ројесћпе апаНгЈгапе рагетете пе ћј гта1е робећпо

теб1о и еНто1озкот гебшки, уес ћ1 нп ћго рптегетј1 зресцаНгоуат еНто-

1о§к1 гебтк којј ћј аауао рогег1 ргаб1оуепзке озпоуе 1 згрзкоћгуа^зке {уогћепе

ггапзГогтасне, аш§е б1оуепбке ггапбгогтасџе 1 ћа1капбке 1уогћепе рага!е1е. 2а

1Ше§га1по оћићуа1апје ГоМоте 1екбЈбке §гасЈе ргауо гезепје ћ1о ћ1 зресуаН-

20Уап1 ешпо1о§ко—екбрНка11уш гебшк 8а 1етата ог§апЈ20Уап1т око 1екзе-

те/екб1еп2Јје рптагпе га тогЈе1 1екбга.

б1апгЈаггЈп1 еНто1обк1 гебпЈк ггећа1о ћ1 да баат рагет1о1о§ке агћајгте,

бНбпо опотазНбкој геНкШој 1екб1С1, пергос1ик11Упе биНкбе 1 еуепШа1по екб1еп
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гоге (1ра Шјт јехШ \г га§опе1ака. ЕНто1обк1 робгирак и 51ибајеугта екб1еп-

гуе, пагоале еПто1о$Нје 1 еНто!обке ташје ћш \л јоб 81о2ешЈ1, ра \л обЈгп

ирисјуапја па теб!о и то<1е1и тогао с!а басгт \ ириспуапје па Гипксштбапје

екз^епгце, остохпо уј§е51ерепо б1гаНПкоуап еитоп. Рогео* иоћЈбајпо§ еНто-

1о5ко§ робпдрка, тогао 01 с1а ге|Нб1гије 1 иНсаје пагосте еНтошшје.

Ро51ау1јапјет гаћ1еуа га ујхе гес1а и рпбгири гекопб1гиксгЈ1 1екб1а, уегоуато

ђј бе гпагпо котрНкоуао \ изропо сНто1о5к1 робгирак, јег ћ1 зе рге рпб!и-

рапја гекопбггиксуј 1екб1а рпкир1ја1е 1 ирогешуак 5Уе пједоуе уапјапге. Уес

игас!епа апаНга тпошћ бфбкоћгуа1бкЉ уапјап1а тоге с1а робкш као ро1а21б!е

га ор5>1еб1оуепбк1 кофиб га§опе1ака 5а ггапбгоптнбапот 1екб1кот.

б1оуепбке гагћгајаНсе 5а ггапбшпгнбапот ћгојпот обпоуот 1акос1е сте га-

окгигеп кофш.

8.2. ОрбЧеПпсгуЈбНбке герегкшле

121а§апјет бУЈћ уапјапа1а ројесНтћ бе§тепа!а ш1кшгпо§ 1екб1а отошдсеп

је иУ1с1 и тећашгте је21ско§ тоуНапја 1 1УОгћепе то§испобН јег1ка. Сгатсе

б!ап<1агсгпе гуогће гес1 ргобггаји 5е с!о бУојШ кгајпјјћ тошктобН. ТЈ робтрки

оћгпи1от ос1 иоћ1бајепо§ и {уогћепој апаНгЈ ро1а2151е је обпоуа 1 пјепе 1уог-

ћепе тошдспобН. ТЈобепе 1гап5шгтасне и 1екб1и 2а§опе1ке пајсебсе ро§аа*аји

гатепи с1епо1а1а, а гес!е 051а1е бешпеШе 1екб1а. АПкб1 окир1јет око обпоуе

бте гшшта1ш ћагјбш кофиб 1бШ2пасшћ аПкба, 5Ш је робећпо иобНгуо па

рптеги биПкба (1ако 5е ргета § 2.1.2. га с1епо!а1 'об1' иг §1а§о1бки Обпоуи

феа1- уегији биПкб1 -а!о, -а1а, -апа, -ауа, -та, -ига, а с!а 5е гпасепје 12Уес1епе

ккбете и 1екб1и пе рготет).

Суг51а 51гик1ига ш1к1огпо§ 1ек51а и пек1т б1ибајеУ1та рокага1а 5е 1 као

с!оћаг окујг га обиуапје 1екб1скШ геНка1а, аН 1 оскеЛетћ тогш1обкт агћаЈга-

та.

1Ј Нп§У15Нској Н1ега1ип иобеп рагасНшпаНгат отта, гоошта 1 Пшшта и

јегјки ГоШога — гпа!по 5е рго&гије. Као ргауПо то§1о ћ1 5е сЈеПтбаН с!а и

јегјки ГоШога рагасНшпаНгти росНеги уеН1а ћгојеуј 1 5Уе геаНје 12 151о§ 5е-

тапНбко§ ро1ја (1ако 5и тес!и5оћпо 2атеп1Ј1Уе прг. угб!е ос1есе, робида, 2§га-

с!а, Н1и1а; 51рет 5гос151уа, 'бггаш' јегил, ра бак 1 ћоје). Кос1 §1а§о1а роб1оЈ1

12Уе5па рагасИдтаНспоб!, аН је га пјепо ргесЈгНапје бИиасуа гпаШо б1о2епца.

Оуако 51б1етаН20Уапот §гас1от роб!ау1ја бе р11апје 5пПб1а пјепо§ ипобепја

и геспјке Нра 1егаишба: опа је бгагтето оћјти кофиба б1аћо габгиргјепа и

гестсгта, а 5а с!га§е 51гапе пајсебсе 051аје ћег 1ек51ко§гаг"бк1ћ, робећпо бе-

тапНск1ћ котеШага. Ме1аГопско гпасепје 1екбете 12 га§опе1ке, пауош' бе као

роб1ес1пје и П12и гпасепја 1 1с1епНПкије ба ропис!еп1т с1епо1а1от, рп сети бе

пе уош' гасипа о пје^оуој еуепгиа1пој рго12Уо1јпо5Н. Тек Ш бе иуЈс1от и ра-

гаш§ти ге§Пе сакуе 1ек51ко§га15ке пескшгшсе.

1Ј оуот гас1и рпкир1јепа 1 б1б1етаНгоуапа §гас!а тоЈе с!а роб1и21 као ро-

1агпа 1аска га с!а1ји Нп8У1бНбки пас1§гас1пји. Ти, рге буе§а, 1гећа ЈтаН и У1с1и

уегбЈПкасубки котропепги га2та1гапо§ та!епја1а (обоћИо пједоуи пЧтЈско
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текхНјзки бггапи) 1 бШзки Г1§игаНупоз1, з1о је бУе об1а1о 12Уап тгегебоуапја

оуо§ гааа.

8.3. ЕкбГгаИп2У15Г1бке герегкизце

1лп§У1зибк1 гаћгсу га 1га§апјет га ргуоћкшт сЈепогагот ргобггаје 1 зепи-

оНбко ро1је јзггагпапја. 2аЈ.'опе1ке ђ1 бе 1ако то§1е апаНгггаН и сћ/а азрекга

— и оапози па ргуођкш аепоОД 1 и огЈпоби па зекипаагш аепоса! (па рптег,

како бе ог§ат2ије гекб1 ба зскипаапит аепога1от).

Оуако б1б1ета1120Уап та1епја1 ргага боНапо ро1аг131е га јегјска рогесЈепја

ба ођгасЈешт кофизЈта <1ги§1ћ ГоПсЈогшћ гапгоуа, рге зуе§а ба когрибот ђа-

бпи. ТЈобепе јегјбке уегс 2а§опе1ака ба та^џбкјт 1екз10У1та ђасаји огаеасце

бУе:1о па §епеги га^опегака.

1Ј 1екб1оУ1та бугзхе бггикгиге \аг\ ргауНо: 1гђог 1екбета и ђагјбпој бггикгип

(б1оуепб1а Уб. ђа1кап$ке рогајтгјешсе) икагије па бгагобГ 1 рогек1о гекбГа. Ј.2-

сЈуајаји зе тоаеН 1екзгоуа којј рпраааји ор§1еб1оуепбкој 1 јигпоб1оуеп5кој га-

јеашсп. ТЈ окУ1ги оуе ага§е Јггаре аа1је бе 1гауајаји тоаеН гекз1оуа кагакге-

НбНсш га ђаНсапзкЈ ки1гигш ргозгог. Агеа1 ргозНгапја Нроуа гакут, орз1ећа1-

капзкШ гадопегака, и§1аупот бе рок1ара ба дгашсата ћа1капбко§ је21ско§

бауега, гако сЈа Го1к1огш роаас1 рогугсЈији јег1бке роаа1ке.

Мо§иса је 1 гекопбггиксПа гекбгоуа коЈ1 би зазгаут гЈео аебујћ 1§ага. 0\1

1екбТОУ1 ба јеапе бГгапе рокагији уеНки бгаппи, бегиси ао репоаа орб1еб1оуеп-

бке гајеашсе, аок би ба ага§е бстапе шоујгаш и ђа1капбкот окгагепји.

КагђгајаНсе би розећап еНто1озТа ргођ1ет 1 ећто1обка апаНга пјјћоуое

баоггаја то§иса је 1зкНибЈУО и окујги копкгегпо§ тоае1а. Ргођ1ет гекопзгга-

1бапја зато§ тоае1а гагђгајаНсе тје пегеЗгу, аИ је гпато огегап гћо§ бетап-

Нбке ЈбргагпјепобН гекзга 1 безге копгаттасгје ба сЈгашт хекбгоујта.

Ке1агпто б1ађа газШрЈјепоз! бгрбкоћгуаГбкое Го1к1ото§ тагепјак и бггашт

бгишјата б јесте бггапе 1 рогрши 120б1апак аотасјћ бсисНја 1екб1ке Го1к1ога ба

ага^е, рго1г1а21 12 перобгојапја оћјесЈтјепол кофиба. 1позггат 1 аотас1 раге-

т1о1о21 ођ1бпо копбге Моуакоујселш Ш Уикоујсеуи гђпки 2а§опе1ака, које

петаји ођ1т бак ш 8е1ек11УП08 кофиба. бЈШасуа ба обгаНт таНт Гогтата

јо§ је сега, јег бфбкоћгуа1зк1 та1епја1 копз1е зато пајироту'1 1т§У13(1, којг

запи екбсефсцот ето§гагзко§ та1епја1а аокге ао кофиза. Роигаапоз! роје-

а1п1ћ 12Уога 1 гђ1гк1, ођјау1јеп1ћ 1 агћјубкт, јазпо зе осЛауа рага1е1п1т рпка-

гот 8У1ћ уапјапаш 1екб1а.
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биттагу

НауЈгиЈ егуто1о§1са1 песезб11у аб а б1аЛт{; рот1, Ш1б \^огк тз181з оп Ше

ге1а1есшебб оГ а11 Ше роббЉ1е аиШегМс уапагпб ог* бегћо-Сгоапап б1тр1е 1о1к-

1оге гоппб. Тће аш ог" те \тогк \^аб Ше ригзш! оГ ђабјс теШоск>1о§1са1 рпп-

С1р1еб. боте зт§1е е!уто1о§1са1 ргоћ1етз \уеге зо1уес1 ћи! оп1у оссазтпаИу.

Тће ргезеп! \Уогк §јуез а зигуеу о!" соп1етрогагу арргоасћез 1о Ше егу-

то1о§у оГ ГоШоге 1ехкоп ап<1 розбЉПМеб оГ 1ех1 гесопзггисиопз. АГ1ег ап

еххепб1Уе согриз оГ бегћо-Сгоаиап п(И1еб \ућћ егутотјрсаИу поп-ггапзрагеШ

1ехкоп ћас! ћееп Гогтед, Ше пскИеб \уеге с1аззШе<1 тодећујзе ге§агшез8 оГ

<1епо1а1ит. Техетеб Ггот а11 ауаПаћк 1ех1 уапап!б \уеге ^атегед ассогсћпд т

Шегг робМоп ш Ше гесопбГгис1ес1 тоскПб. 1Г а сеПат 1ех1 тос!е1 сотатес!

зеуега1 ргоМетаис 1ехетез, Шебе \уеге §1Уеп т 1аћи1аг Гогт 1о с1етопз1га1е

Шећ ттеггећМопбћЉ \уМип еасћ уапап!.

Тћиз оћ!атес1 пе\^ е1уто1о$пеб бегуе таииу аб тосЈек Гог роббЉ1е гебеагсћ

сћгесНопб, апс! по! аз аеГгтге боћМопз. Ргеутиз егуто1о§1ез \уеге по! песез-

загЛу соттеп1е<1: ппес! т!о рагасћ§тб, Љеу аге екћег <1ете<1 ог соппгтес!.

Маг§та1 гезиИ оГ 1шз 8уз1етапгаиоп \уаз а роббЉШгу оГ ап еазјег епог <1е-

1ес1тп оГ 1ар$из сакти апс! Нарах 1е§отепоп гурез.

Е1уто1о{»1са1 гезеагсћ \уаз јтргоуес! ћу ассерип§ ћазш зетт11с роз1и1а1ез

аб а з1аПт§ рот1. Еехете \уаз соппес!ес1 мШ Нз розМоп ш Ше 1ех1 зсгисгиге,

апс1 ако, ^Ш 1(з гапсНоп т Ше бате 1ех1. Тће 1а11ег арреагесЈ 1о ће изеГи1

Гог сИбсоУепшЈ 'ипаиШепИс' 1ех1з, езреааИу пскИез: бггап§е пскИе б!гистге

рот!б а! а 'зесопаагу' пскИе 1ех1. Тће сћзсоуегес! ггапзГогтаиопз т Ше пскИе

1ех1 аГГес! Ше аепогашт зићбииие, гаге1у оШег зе§теп!з оГ а 1ех1.

Ргебептаиоп оГ а11 ассебзЉ1е уапап!б оГ сеПат бе^теШб оГ а !о1к1оге 1ех1

оГгегз ћеНег 1П81§ћ1 шго 1ап§иа§е тпоуа1т§ тесћатзтз апс1 \уогс1 Гогтаиоп

роззЉПМез. УтПб оГ б!апс1агс1 \уогс1 1огта110п ш Ше го1к1оге 1ап§иа§е аге

тах1та11у \^1депес1. Тће ргоседиге ш Ш1з \^огк \^аз туегбе оГ Ше изиаИу

ассер!ес1 опе ш \уогс1 Гоппа^оп апа1узез: з1аПш§ ро1п1б \^еге Ше гоо! апс! кз

\^огс1 гогта110п ро!еп11а1б. АШхеб Шиб §гоирес1 аге тт1та1 ћазЈс согриз оГ

Ше бупопутоиз аШхез.

1п сеПаЈп сазез Ше пгт зггистге оГ 81тр1е 1о1к1оге Гогтз арреагес! 1о ђе

а §оос1 ггате Гог Ше рге8егуа110п оГ 1ехка1 гећс11 апс! тогрћо1о§1са1 агсћа1бтз.
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1п огсгег 1о сЈечспће 1ћс сћбсоуегес1 хуогсг-ГогтаНоп ги1еб пе\у поттпз \уеге

тггосшсес!: рагетшпс, ех1е>шоп апА ехХепзог. ^ЛђШт 1ће Ггате^огк оГ ехтеп-

810П а агзтшсНоп \уаз тас!е ћеТл^ееп 1ће тПиепсез оГ 1ће ех!га1ех1 ехтепзог

розШоп апс! Тће ттга1ех1 ех!епзог опе. Тће 1атсег сабе \^аз згтатШео' тго §еп-

с1ег, алттиНуе, ћтотта1 апа" зесге! 1ашЈиа{»е гуре ехгепзтпб. А11 1ће уапеНеб

оГ ехгепбтп, бауе 1ће 1аб1 опе, аге 1урка1 оГ а11 апа1у2ес! Го1к1оге 31тр1е Гоггпб.

РагашетаНсз оГ опутб, /оопутб апа" ПТопутз а1геас1у сгезспћес! т Ншјшз-

1к геГегепсез арреагб 1о ђе тисћ ђгоасЈег. \Уе ћауе аеГтес! а11 1ће ђц» питђегб

апс! а11 геаНа ггот те бате зетапНс ЛеШ аб рагашшпаНс т Го1к1оге 1апш1а§е.

Уегђб аге ако рагашшпаНс 1о а сеггат ехтеШ, ђи! Легшшз Низ 81гиа1тп рге-

8еп1б зресШс ргоМетз.

1лпцшбГ1С арреа1 Гог а рптагу скпогагит ђгоадепб зегшоНс гебеагсћ ГлеШ

аз ^е11. бо, пскПеб соиМ ће апа1у2ес! т 1\уо азресгз — т ше гећтоп 1о

рптагу аепогагит, апс! т те ге1а1тп 1о зесопаагу аепо1а1ит.

Магепа1 1ћиз зузгетаНгеа зеп/ез аз а Гитп згагНшЈ рот! Гог НпшизНс сот-

рапбоп Ш11ћ огћег Го1к1оге §епгез, т гће Пгз1 Нпе \ућћ 1ће тсапгаНоп согриб.

Б18соуегес1 НпшизНс согтесНопз ћеТшееп поЧПез апс! тсапгаНоп 1ех1з сћап§е

боте ассерхес! гћезез аћоиг пс1с11е оп§те апс! с!еуе1ортеп1.

1п 1ће Тех! ^гсТћ а ГЈгт зтгистиге, Нке Го1к1оге з1тр1е Гогт, апоТћег ги1е

\уаз зи§§ез1ес1: 1ће сћоке оГ 1ехете т 1ће ћазк зтгисгиге (§епшпе б1ау уз.

ВаНсашс 1оап) ротгб а! 1ће опшп апа" сћгопо1о§у оГ 1ће 1ех1. ТћегеГоге а

шзгтсНоп \уаз тас!е ће1\уееп соттоп б1ау апс1 боигћ б1ау 1ех1з. берага!еа

\ушЧт 1ће 1а11ег §гоир аге зресШс ВаНсашс 1ех1з, 1урка1 оГ ше епНге Ва1кап

си1гиге агеа. Тће агеа оГ соттоп ВаНсапк пскИе гурез ћазкаИу сотшскз \У11ћ

ше агеа оГ 1ће Ваћсап 1ап§иа§е 1еа§ие, бо те ГоШоге сгага сопПпп 1ће Нп-

§шбНс (1а1а.

Тех! гесопбггисНоп 1б а1бо роббЉ1е оп сћНс1геп'8 ^атеб 1ех1б. Тћебе 1ех1б

зћо\у сопб1(1егађ1е а§е, сгаНшЈ ђаск 1о 1ће соттоп б1ау соттип1Гу. Оп 1ће

отег б1с!е, 1ћеу арреаг 1о ђе б1гоп§1у тПиепсес! ђу 1ће Ва1кап биггоипсНп{|б.

СћПагеп'8 соипНпв-ои! гћутеб ргебеп! а зрес1а1 егуто1ошса1 ргоћ1ет: ап егу-

то1о§1са1 апа1уз18 оГ 1ће1г соШегИб 18 робзЉ1е оп1у \У11ћ1п а бресШс то<1е1.

Тће ргођкт оГ соип1т§-ои1 гћуте тоа"е1 гесопбггисНоп 1б ћтаегес! ђесаибе

оГ 11б бетагтс етр!тебб апс! Гге^иеп! соШатЈпаНоп ђу 1ће о!ћег 1ех1з.
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5ККАСЕМСЕ

ВеНаг, Загајеуо

Возапзка уЦа, Загајеуо

Сап^гаЖкј %1азпјк, Сапцгад

С1ЕМ, С1а$шк ето^гаГбкое тигеја и Веој>гади, Веој>гад

ЈЕ, Јигпо$1оуеп$к1 Н1о1ое, Веоегад

Кагаа^гс, А1ек$тас

Кпј&еут јегјк, Загајеуо

КпјИеут зе^ег, ЗићоПса

ХМ5, 1_егор1$ Мапсе $ф$ке, >Јоу1 Зад

Еиса, СеПпје

И5Р, Иагодпо $(уага1а$(уо 1 Го1к1ог, Вео^гад

N551/17), Каисш $а$1апак $1аУ1$(а и Уикоуе дапе, Вео^гад

НУС, Магодор1$пу уе$т!к Се$ко$1оуап$ку, Ргаћа

Лхмуег/н ј>1а$мк. Вео§гад

Казкочпгк, Вео§гад

Ка^шШк, 2ајесаг

СбНУ, Сборник за народнн умотворенил, Софии

5Е2В, 8ф$1а етоегаГ$к1 гћоппк, Веоегад

5К26, 5ф$кл дуа1ек1о1о§кЈ гћоппк, Веоегад

Уепас, Веојггад

УИа, Вео§гад

Ш$1а, \Уаг$га*а

№51, ТЛЧепег 31ауј$п$сће$ Јаћгћисћ, Меп

26/ог, 2ћ16г \У1адото$с1 до ап(горо1ој;и кгајожеј, Кгакош

2оМ5Р1и, 2ћогтк Мапсе $ф$ке га п1о1о)»гји 1 нпј>У1$ики. ЈМоуј Зад

^N20, 2ћопнк га пагодш 21У01 1 оћЈбаје, 2а$>гећ

Живаи старина, С.-Петербурп.
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пиасепје Јпороуа 5.2.3.18.

пиаоепа 5.2.1.5.

пиапПса 2.9.1.

пит 1.7.5.1., 2.2.1.1, 2.4., 2.5, 3.2.1, 5.2.4.8,

5.2.3.18, 5.2.4.19.

тотак ј Јеуојка 5.2.5.1.2.

тгак 5.2.6.3.

тгауј 2.9.1, 3.1.5, 5.2.5.1.7, 5.2.7.1.

типја 2.7, 3.1.5, 5.2.3.18.

тиуа 3.1.5.

паосаге 4.1.

пећо, гуегЈе 1 тезес 1.6.1, 5.2.3.17, 5.2.6.4.

печеИл 5.2.3.3.2.

ши 1.6.2, 5.1.9.

шп 1 сипак 1.4.4.2.

пјгуа 2.9.2.

поее 1.4.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3,

2.2.1.4, 2.2.5.

по5 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.8.

оо1ас1 3.3.6.4.

оћгуе 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5.

о« 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2,

2.2.1.3, 2.2.1.4,

оагак 2.11.

оцапј 7.1.3.

ов1еаа1о 5.2.3.3.2, 5.2.3.4, 5.2.7.2, 7.1.1.

оккиша 3.1.2.

о1ија 5.2.1.1.

орапс1 3.2.6.

огаћ 5.2.3.29.

објеп 5.2.6.3.

оуап 5.2.4.23.

оуса 2.9.2, 5.2.3.34, 5.2.4.20.

оуса, уик 1 ра5 2.3, 5.2.4.1.

омкм каЈ 5е ћгји 5.2.4.20.

раЛе 5.2.4.1.

ра1јепје уагге 2.7.

рарпка 5.2.3.26.

рагоћгсхЈ 3.3.6.1.

раз 2.2.1.1, 2.3, 3.3.2, 5.2.3.10, 5.2.4.1.

ра5и1ј 5.2.4.23.

раик 3.3.6.1, 3.3.6.2.

раип 5.2.5.1.1.

рсе1а 1.4.4.2, 3.3.5.3, 4.4, 5.2.3.10, 5.2.3.18,

5.2.3.33, 5.2.4.18, 5.2.4.24, 5.2.5.1.5,

5.2.5.1.5.1, 5.2.7.3, 7.1.2.

рес 1.5, 3.3.7.3, 7.1.3.

регсш 2.11.

регје 3.3.7.3.

ре(а 3.3.4.5.

ре(ак 5.1.5.

ре(ао 5.2.3.3.2, 5.2.3.3.3, 5.2.3.14, 5.2.3.30.

ре(ао реуа 5.2.4.23.

риа 3.3.7.3.

рЈ8то 5.2.3.8.

р1атеп I ко(ао 1.7.5.2.

р1а$( 5епа 2.11.

р1оа 2.10.1.

р1ие 2.2.1.1, 2.2.4, 3.3.6.3.

ро{>аса 5.2.3.10.

рој>ап 5.1.8.

роЈаб 5.2.7.3.

рокпуаб 2.6.

рокгоуас 3.3.7.3.

ротостк 2.9.1.

рор 5.2.4.23.

робкшпјк 5.2.3.8.

ро5иаа 2.9.1.

робиае, ауе 7.1.3.

ро(ок 7.1.3.

рогајшШуапје 5.2.4.17, 7.1.3.

ро2аЈт1Ј1УапЈе ро5иае 2.9.1.

рогајпијјуапје куа^са 2.9.1.

рогајгшјјуапје 51(а 2.9.1, 5.2.4.17.

ргакгјаба 3.1.1, 5.2.4.11.

ргатеп кове 2.11.

ргабас1 1 кгтаса 3.2, 5.2.4.31.

ргауЏепје батса 3.1.1.

ргаугјепје та51а 1.6.2.

ргеаепје 1апа 3.3.4.4.

ргесЈл 5.2.7.1.

ргеаа га Иуасапје пће 3.2.6, 3.3.6.5.

ргереНса 5.2.7.1.

ргоЈесе, уе(аг, 5пе§, ВигаеусЈап 2.9.1.

рге(еп 1.6.1.

рг5(1 1.4.2, 2.8, 2.12, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3,

3.3.4.4, 3.3.4.5, 5.2.3.16.

рг5(1 кас! и5екшији П05 2.8.

рирак 2.11, 3.2.

рибка 2.5, 4.6, 5.2.3.6, 5.2.3.18, 5.2.4.8,

5.2.4.26.

ри( 5.2.3.10.

риг 5.2.3.12.

гагћој 1.4.4.2, 3.1.6, 3.2.3, 3.3.6.1, 4.2, 4.3,

5.2.3.22, 5.2.4.12, 5.2.4.17.

гер 1.4.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3,

2.2.1.4, 2.2.5.

герЏе кас1 јгткпи 3.3.6.4.

пћа 3.1.1.

гој> 1.4.2.

го§а(а ггуоипја 2.2.1, 2.2.1.1.

гоеоуј 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.2.

гоба 5.2.3.32.

гака 2.1.7, 3.2.7, 3.3.4.2, 5.2.3.16, 5.2.4.15.

гаке, гигл, јег!к 1 {>г1о 5.2.4.5.

заб 5.1.10.

5асе и кобша 5.2.5.1.5.1.

5ак га пће 3.1.1, 5.1.10.

баотсе 3.3.6.1.

5а( 5.2.4.19.

бекјга 5.2.3.18.

векјга 1 с!гуа 3.3.7.3.

5ете 2.10.1.

хепокоЈа 1 ро(ок 7.1.3.

5еуег 5.2.6.3.

У5е 5.2.3.5, 5.2.3.28.

5ко 3.1.1, 5.1.6.

51ауиј 5.2.5.1.5.2.

51те 2.8, 5.2.3.17.

5токуа 2.10.2.
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5пе8 1.4.4.2., 5.1.4., 5.2.З.З.2., 5.2.6., 7.1.2.,

7.1.3.

50 5.2.6.2.

5оћа 5.2.3.9.

80Јка'кге$!аПса 3.3.6.1.

50Уе1јка 5.2.4.16.

5гес1а 5.1.5.

$ф 5.2.3.11.

5«ак1о 3.2.2.

5(ар б1о &е те(е тћјеко 3.3.6.3.

ЈШЈуе 3.2.4.

51о§ ' 5пороУ1 5.2.2.

51ов 5епа 5.2.3.30.

51о1ас I 5(оНса 5.1.6.

5(о2ег и угбаји 3.2.2.

5(ира 3.2.10., 5.2.1.1., 5.2.4.1.

5ипсе 5.2.З.З.2., 5.2.3.17., 5.2.3.18., 5.2.4.4.,

5.2.6.З., 7.1.1., 7.1.2.

5иуаса 3.2.9.

5уе(1о5( 5.2.6.3.

5утја 3.3.1.

5утја 1 Ггг 5.2.4.9.

5У1габ 3.3.6.3.

5\така 5.2.3.18., 5.2.3.21., 5.2.5.1.1., 5.2.5.1.5.2.

Јака 3.3.4.1., 5.2.3.16.

Јесег 1 рицап 5.1.8.

Лрак 4.4., 5.2.4.23.

515апје 5.2.4.30.

бкгтја 5.2.3.11.

8<з1ја 5.2.5.1.1.

Јсар 2.2.2

(атћига 5.2.5.1.7.

(ага 2.2.4., 3.3.6.3.

(а$(а 2.9.1.

(ауа 5.1.7.

(ауа, та$( 1 ко1абЈ 2.9.1.

(е1е, кгауа 1 боћап 5.2.1.1., 5.2.4.1.

(е1о 5.2.3.27.

(е5(ега 5.1.8.

(тапј 5.1.7., 5.1.9.

икуа 2.10.1., 5.2.3.18., 5.24.28., 7.1.2.

гкаНа 3.1.6.

(осПо 5.2.4.19.

(обкоуј 2.2.1.4., 2.2.2

(гауа 5.2.1.4.

(гераујсе 2.1. 2., 2.1.4.

(ге§пја 5.2.2.

(гиса 5.1.7.

(гобка 3.3.6.2.

(гис1 1.42., 2.7.

гибак I 5гира 1.6.2.

иоотас 5.2.5.4.

и1аг 5.1.9.

и§1 1.4.2., 2.1.9., 2.2.1.1., 2.2.1.2.

2.2.1.4.

и5кг5ш1 ро5( 3.3.5.1., 3.3.5. 2., 3.3.5.3

и5(а 1.4.2., 2.1.1., 2.1. 2., "

2.1.7., 2.1.8., 2.8.

ш>(јрс1 3.3.6.3.

уа1ј о<1 кикигига 5.2.3.18.

2.2.1.3.,

2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.,

уапуо 5.2.7.1.

уатјса 2.7., З.З.7.З., 7.1.3.

уаЈка 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.9.,

2.6., 2.8., 3.3.4.3.

уагга З.2.З., 7.1.2.

уа(га1ј 3.1.5.

уепее 1.6.2., 4.5., 5.2.3.20., 5.2.7.1., 7.1.3.

\епџе 1 1опас 7.1.3.

уеп§е па ко(1и 5.2.3.26.

уе(аг 5.2.3.18.

уе(аг 1 (гауа 5.2.1.4.

уеуепса 5.2.4.21.

уПе 5.1.9., 5.2.3.26.

уЦе 1 ј;гаћи1је 5.2.4.3.

уЦе, пауј1јс1, г<ши!је 1 5(о§ 5.2.4.4.

унпе 2.2.1. 1., 2.2.1.3., 5.2.3.3.

утоуа 1ага 5.2.4.29.

укао 3.3.6.2.

У1аб1С1 3.3.5.1., 3.3.6.1., З.З.6.5., 5.2.3.17.

уо 3.3.2.

уос1етса 2.1 1., 4.1., 4.4., 5.2.4.18., 5.2.5.1.1.

уо1оуј 2.2.2., 2.2.4.

уга(а 1.6.2.

угб 5.2.5.1.1.

\ге1о 2.1 1., 5.2.3.5.

угегепо 3.3.7.3.

угега 1 икуа 1.4.4.2.

\гега 2.10.1.

уик 2.З., 3.1.1., 5.2.4.1., 5.2.5.3.

уипа 5.2.4.23.

гасЦДса 2.8.

гак1јибауап{е 3.2.3.

гес 2.2.1.1., 3.1.1., З.З.7.З., 5.2.З.З.2., 5.2.4.15.

ге( 2.9.1.

лпна З.2.9., З.З.6.2., 5.2.З.6., 5.2.З.8.,

5.2.5.1.2., 5.2.5.1.3., 5.2.5.1.4.,

5.2.5.1.5.2., 5.2.5.2.1.

гићаба 3.3.6.3.

гић) воти 1 сЈопјј 5.2.1.1.

гиМ 2.1.9., 5.2.4.5.

гићип 5.2.5.1.1.

гуегЈе 1.7.3.

гуопо 2.2.1.1., 3.1.3., З.2.2., З.2.8., 4.5

5.2.3.18., 5.2.3.22., 5.2.7.1.

Гаћа 3.1.1.

Гагаб 1 беиЧа 7.1.3.

Гсјга1 5.2.3.18.

Гепа пегогЈопја 7.1.2.

Гепа уасП кириб 1г касе 5.2.5.2.4.

Г1г 5.2.4.9.

гпо 2.9. 1., 2.9.2., 3.2.5.

Гтуосшја ј 515е 5.2.3.28.

гјуоипја ћег госсоуа 2.2. 1., 2.2.1.2.

Ггупјеуј 3.2.10.

Ги5кј

баба, цеп, хлеб, дети 2.9.1.

молостов 5.2.3.10.

ннтку вдевакзт 3.3.4.1.

пол и потолок 5.1.6.

5.2.5.1.1.,

5.2.5.1 .5.,

5.2.3.1.,
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5ф5коћгуа1зк1

аћап па аћапи 5.2.4.23.

аске, расЧсе 5.2.3.3.2.

ај, ај! 3.1.6.

ајаик, кгашЧик 5.2.3.25

Ај1о, шај(о 7.2.3.

аке ћаке, пакагаоа 4.2.

аке ћике пакагаде 4.2.

а1а ћЈ5ег 2.9.2.

а1ајка 1аје 5.2.4.11.

аиђего ко$иего 5.2.3.3.2.

АНсеУ1, Раасеп 5.2.3.3.3.

ап ђап ћаЈсоуап 1.4.4.2.

Апаиегка кга1ја 2.8.

апаага тапаага 2.2.1.2.

апј 2.10.1., 7.1.2.

атепја 5.2.4.20.

апшј 2.2.4.

агаобјса 5.2.2.2.

агаоу 5.2.2.2.

агаоусја 5.2.2.2.

апктсј 5.2.2.2.

агаоука 5.2.2.2.

А5ап Ка5ап 5.2.3.21.

а&цаа! 3.2.8.

азј таЛ 6.4.

аМ(ка 2.9.1.

ћаћа јај>а 5.1.2.

ћаћшса, сћ/а 2.2.2.

ђађМсе, <1\е 2.2.2.

ђађига 5.2.2.2.

ћаћипа 5.2.2.2.

ВабипсЈ сшаа 5.2.3.26.

ћабуа 3.2.

ђаалијЧка 2.9.1.

ћака пакагаде 4.2.

ћака-аеуе1апса 3.3.6.1.

ћакипсиас 5.1.3.

ћа1аћап ћаксе 5.2.4.15.

ћа1аћап ћаки 5.2.4.15.

ћа!аћап ћабсе 5.2.4.15.

ћа1аћап ћиксе 5.2.4.15.

ћа1аћап иксе 5.2.4.15.

ћа1аћапа ћаиа 2.8.

ћа1а«ек 2.9.1.

ћа1атћа( $касе 5.2.4.15.

ћакпае 2.10.1.

ћа1јига 2.1.2.

ћат, ћат 3.1.1.

ћат, ћги 3.1.1.

ћат ћи 3.1.1.

ћатћгс 3.1.1.

ћап, ћгс 3.1.1.

ћап ћа1аћап 5.2.1.2.

ћап јагећап 5.2.1.3.

ћап јегћап 5.2.1.3.

ћап СЈсЉап 5.2.1.3.

ћапа кико1јапа 2.8.

ћапћагоуо ггпо 2.11.

ћапс1и1ка 2.10.1.

ћашса 5.2.1.3.

ћаг ћик 3.1.1.

ћапшса 3.3.7.3.

ћа( 2.10.1.

ћа(геа1о 2.1.2.

ћаигђиЈа 2.6.

ћаига 0.

ћауига 5.2.2.2.

ћауипа 5.2.2.2.

ћеђегтка, дуа 2.2.2.

ћећ1есе 3.2.1.

ћеса кагаћеба 2.9.1.

ћесиса, А\а 2.2.2.

ћеси-са, сћ/а 2.2.2.

ћесо ћесј 5.2.4.9.

ћесНгса, сћ/а 3.3.2.

ћетгка, сКа 2.2.2.

ћев ћев1 5.2.3.30.

ћеГкап 3.3.1.

ће1о§ 1.4.2., 2.5.

ђепа 3.2.6.

ћепЈеб 2.3.

ћепшгка, сћ/а 2.2.2., 3.3.2.

ђег ђеге 5.2.3.33.

ђегђет 5.2.4.24.

ђепскт 5.2.6.2.

ђегтђог ђобсе З.З.4.7., 5.2.4.8., 5.2.7.2.

ђе(еу((а уојбка 3.3.4.2.

ђЉтј-§ога 5.2.4.20.

ђјсега, сћ/а 2.2.2.

ђјсјгеуо 2.11.

ђ!сит ђ1соуа1а 5.2.4.18.

ђШоуас 3.3.7.3.

ђјје1а у1ака 2.1.1.

ђме1а (Ј05ра 2.7.

ћИјигка, сК-а 2.2.2.

ћш коко( 5.2.3.27.

ћтја, дуа 5е ћЉтјаји 5.2.4.20.

ћнћша 2.12.

ћјбег 2.9.2.

ћјееа ћјеЈј 0.. 5.2.4.9.

ћје1а репа 2.9.2.

ћје1ап 1.4.2, 2.5., 2.6.

Вје1а8 1.4.2.
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ћјеНсапа 2.2.1.1.

Вје1о$ 2.5.

ћ|е1оба ћје1а$а 2.5.

Маћап ћаћсе 5.2.4.15.

Мећесе 3.2.1.

ћНемк ра ћИезак 5.2.З.4., 7.1.1.

ћНјеЈак па ћШе$ак 5.2.3.4.

ћоћоупјасе 2.2.1.1.

ћоаатип 2.2.1.1., 2.2.1.4.

ћоштса 2.2.1.1., 2.2.1.4.

ћоаиеП 2.2.1.4.

ћош(е1ја, ре( 2.2.1.1.

ћоаПаујсе 2.2.1.1., 2.2.1.4.

ћоЈијј 1.4.2.

ћос»ОЈауа 2.2.2., 2.2.4.

ћо|;отоНас 2.2.2.

ћовогапа 2.2.2., 2.2.4.

ћосЈОГопја 2.2.2., 2.2.4.

ћов051оуас 2.2.2.

ћомјеЏ ега<1 2.7.

ћо1ја, ауа 2.2.1.1.

ћот-ћи 3.1.1.

ћотатја 5.2.4.20.

ћотћо1от, ћотћо1от 3.1.3.

ћотћо1оу 2.11.1.

ћотћогоу 2.11.1.

ћог ћоп 5.2.4.26.

ћог па ћог 5.2.4.26.

ћога јапћога, Лча 5.2.4.20.

ћога ћје1оћога, д\а 5.2.4.20.

ћоГиНа, аЧ-а 2.2.1.1.

ВоИс 1.6.1.

ћг, ћиг 3.1.1.

ћгааа 2.1.2.

ћгаоаус1а 2.1.1., 2.1.9.

ћгаша 0., 1.4.2., 2.1.1., 2.1.9.

ћгатћоп 2.10.1.

ћгс ћгс 3.1.1.

ћгао 2.1.1.

ћгесиПак 2.1.2.

ћге уагај 2.2.2.

ћгет ћгета 5.2.4.21.

ћгетћеПа 5.2.4.21.

ћгетћгеја 5.2.4.21.

ћгетћи1а 5.2.4.21.

ћгете 5.2.4.21.

ћгетепаг 1.4.3, 5.2.4.21.

ћгетепшја 5.2.4.21.

ћгетепстја 5.2.4.21.

ћгетепјак 1.4.3., 5.2.4.21.

ћгтћоп 2.10.1.

ћгоЈЈа 2.1.1., 2.1.9.

Вгијо 6.6.

ћис-ћис 3.1.1.

ћибј гааа пакагаоа 4.2.

ћишЈапа 2.2.1.1.

ћиаиуа 3.2.8.

Виј>аппе ппе 5.2.3.31.

ћикија ћики З.З.4.7., 5.2.4.8.

ћикуа (гоћикуа 5.2.3.6.

ћи1а 5.2.2.3.

ћи1а 1гоћи1а 5.2.3.6.

ћи1ћи1оуо 2.11.

ћи1сеија 5.2.2.3.

ћи1ја, оЧа 2.2.1.1.

ћитћа1а, ауа 2.2.2.

ћитћаг 2.10.1.

ћитћо1и\ 2.11.1.

ћитћгс 3.1.1.

ћитћи1оу 2.11.1.

ћипагога 5.2.5.2.4.

ћипћи1е(а, се(т 2.2.2.

ћипћи1оу 2.11.1.

ћип(а 5.2.4.17.

ћиг ћигПо 4.4.

ћиг ћигопја 5.2.4.28.

ћига, <1уа 2.2.1.1.

ћигћо 5.2.4.28.

ћигсЈЈја 3.2.8.

ћипаа 3.2.

ћиз го§аса 1.7.3.

ћиуа ћики 3.3.4.7.

саји, уаји, сак1о (1 и ш>1 3.2.2.

сакП, сакН сакШо 6.8.

саг 5.2.2.

сага јшготапа 2.8.

сагсеија 5.2.2.3.

сагеуја 5.2.2.2.

сапса 5.2.2.3.

сапса агуепаапса 2.7.

сапа 5.2.2.

Сапегад 2.1.2.

сагка 5.2.2.2.

сеса ћеса 5.2.3.25.

с! рНе 4.2.

аћПе ћи1е 7.1.2.

аћго 1.7.5.1.

сЉго 5.2.4.19.

аса, тЈса, 5ииса 5.2.4.30.

аса аса сипЈе 5.2.4.30.

ааћас; 5.2.1.2.

ааћај 5.2.1.2.

сјсј-ћап 5.2.1.3.

сјаћап 0., 5.2.1.2.

ааћашса 5.2.1.2.

сил-ћапј 5.2.1.2.

аај>ој 5.2.1.2.

аака 2.9.1.

аакиг 5.2.1.2.

аараге 4.2.

аспнва 5.2.1.2.

аси гшси 5.2.4.17.

сТ рНе 4.2.

ара 1.7.5.1., 5.2.4.19.

С1§ашпе еапше 5.2.3.25.

С1ј»атпе, Ашпе 5.2.3.25.

С1ј>атпе, 1Шј>ашпе 5.2.3.25., 5.2.3.26.

СЈеапте - с»ауатпе 5.2.3.25.

СЈјЈашпе - ћапе 5.2.3.25.

Сјј>атпе, ћашпе 5.2.3.25.

С|ј>апка. Вапка 5.2.3.25.

С^апка - ћјцапка 5.2.3.25.

ОјЈапка Апка 5.2.3.25.

Оеапка еапка 5.2.3.25.

сцЈНка!а 3.2.2.

а§оП 2.12.

асшНја гира 5.2.4.19.

С1{ш1(|и, асЈиНји 3.1.2.

асшНп 0., 5.2.4.19.

асшНп аУ 1.7.5.1.

асшНпе абе 1.7.5.1.

сн>и1јт сШ 1.7.5.1.
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сдоШш сптј 1.7.5.1., 5.2.4.19.

С18и1јт 5.2.4.19.

С1јш(ш 5.2.4.19.

сци, упи, сиУе СиЈМ 3.2.2.

с&о рие 7.1.2.

сјкипа С1бе 1.7.5.1.

акишН 5.2.4.19.

сНапш сјб| 1.7.5.1.

сПапт 5.2.4.19.

сПћеге, (Шћеге 5.2.3.13.

сШ, уј М 2.12.

сШ ММ сШка1о 4.2.

сШк!а1а 3.2.2.

сШк(а1а 5.2.7.1.

СШташ 2.12.

сш1 ћПо ћПо 3.2.2.

сш1 ћиге, ћиге 4.2.

с1тћига1о ћиге 4.2.

сипШу, гипНк 3.1.2.

сшсј ћепа па катепсј 1.4.4.2.

стстћаг 5.2.1.3.

сшипћагиЈа 5.2.1.3.

стк, стк 3.1.3.

сш1е 2.2.1.2.

сгр1 окоге1о 4.2.

сјрј корогПе 4.2.

арПе тПе 4.2.

сш, сШп 4.2.

сшгШ 4.2.

с1Уег кија сјуеп 5.2.5.1.1.

ст1е 4.2.

смк> ћКПо 5.2.3.10.

с1уИје(е ћигитћап 4.6.

спта 1.7.5.1., 5.2.4.19.

сгуше 2.2.1.2.

стИјеуа \га(а 2.8.

стгк 2.1.2., 2.1.9.

сок, јок 6.2.

ст стбНа 5.2.7.1.

ст §гбНо 5.2.7.1.

ста §ога 2.1.1.

ста Зићгауа 2.1.1.

ста §ога 2.1.2.

ста сгбПа 5.2.3.20., 5.2.7.1.

сгш §05П 2.9.1.

сто уга(По 5.2.3.18.

сто сгбПо 5.2.7.1.

сто-стПо 5.2.7.1.

сгуеп ћеге 5.2.3.30.

сгуепко 1.7.5.2.

СУе1оуј 2.10.1.

С\ч(ко 5.2.1.3.

с\110У1 2.10.1.

сује10У1 2.10.1.

с\тби1јак 5.2.4.9.

с\тИко1а 3.2.2.

са уакапсе 5.2.5.1.6.

ба ћикИја 5.2.5.1.6.

с.ашрирак 5.2.3.26.

Сакага вога 5.2.7.1.

баке1 сака 5.2.4.9.

бакпи бакага 5.2.4.12.

барепсет 5.2.5.1.3.

баге 4.1.

баи 5.2.5.1.3.

баигбн: 5.2.2.1.

баипса 5.2.2.1., 5.2.3.28.

бек бека 5.2.4.9.

бекаг сека 5.2.4.9.

се1е, јтбке 7.1.4.

беНћап 7.1.4.

беНјШбке 7.1.4.

бе1обкл 2.1.1., 2.1.9.

бе1о81С о(ко51С 2.1.1., 2.1.9.

бепбе1е 7.1.4.

бепбегеуо 2.11.

беп§е1 бе1е 7.1.4.

бергНа 3.2.9.

бергНЈ 3.2.9.

беригка, бепл 2.2.2., 3.3.2.

бегепшЧак) 7.1.4.

бегаПекЈ бегаШјо 5.2.4.31.

безта1о 2.1.2.

6е5(а, бе$(а уопса 2.1.2.

бе5(а беб(апа 2.1.2.

бе5(а §ога бе5(а1а 2.1.2.

бе5(а ј>ога без(апа 2.1.2.

бе5(а Јшшса 2.1.2.

бе5(а §ита селапа 2.1.2.

бе5(апа 2.1.2.

бе5(ауа 2.1.2.

беви §ога беби' 2.1.2.

бе5(та 2.1.2.

бе&а, бебка бигшса 2.1.2.

бемпсе, беип 2.2.1.1., 3.3.2.

беГегтка, бепп 3.3.2.

бе(егшка. бе(т 2.2.2.

беПгапа, бе(т 2.2.2., 3.3.2.

бепгса, беип 2.2.2., 3.3.2.

бешгсе 1.4.2.

бегтсе, бепп 2.2.1.1., 3.3.2.

бепгка, бе(т 2.2.2., 3.3.2.

бепгкак, беип 2.2.2., 3.3.2.

бе(и-ке, бепп 2.2.2., 3.3.2

бе(ћтика, бе(т З.З.2..

бе(ипјас1, бе(т 2.2.1.1., 3.3.2.

бетјепса, беип 2.2.2., 3.3.2.

бе(уепса уојбка 3.3.4.2.

бе\та§а1о 5.2.4.1.

беугш»а(1 5.2.4.1.

бЈба е1ауа 2.З., 5.2.4.1.

б^Иоап 5.2.1.3.

б1С1сег ћабгсег 5.2.3.3.2.

бјбо агапаЧш1е, бјбо агашШПе 3.1.3.

б15(а бЈ5(а Бопса 2.1.2.

б15(1 ћ15ег 2.9.2.

б15(о г1а(о 2.9.2.

бгабие 2.11.

бјуог 2.1.2.

боћап-ћаба 1.7.3.

боћап тотбе 1.7.3.

боћап гојг,опја 1.7.4.

боћап Којшбап 1.7.4.

боћап и ј>ог' 1.7.3.

боко(а1а, беип 2.2.1.1.

боко(1а, бепп 2.2.1.1.

ботас 5.1.7.

богшса 5.1.7.

биба би« 1.4.3., 5.2.4.9.

бибо биб! 5.2.4.9.

бибићиг 2.1.1.

бибигеуо 2.11.
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Сибигеуо 2.11.

Си(1еП! 2.10.1.

Сик сик 3.1.1.

сикага 2.1.2.

бикагка 2.1.2.

Си1а, Си1а ге\епаги1а 5.2.3.31.

ди1ја, коуабиНа 5.2.3.31.

си1ја. роћгСиНа 5.2.3.31.

сипбигоу 2.11.1.

бипагак 2.9.1.

{ирјса 2.1.2.

сирга 3.2.9.

биг сигПо 4.4.

си(еНак 2.2.2.

бшигка, сћ/а 2.2.2., 3.3.2.

бисиги ше$а 5.2.5.3.

сишги ро§абе 5.2.5.3.

са 5.2.5.1.1., 5.2.5.1.2.

сас 5.2.5.1.2.

сасриНсет 5.2.5.1.2.

сај 5.2.5.1.1.

сара кота сарога$(а 5.2.5.1.1.

сарага$(а 5.2.5.1.1.

сагара$(а, кога 5.2.5.1.1.

са$(а кога сара1а$(а 5.2.5.1.1.

са(а кога сарапса 5.2.5.1.1.

сесегоуо 2.11.

се1ерјгка, <1\а 2.2.2.

сегка Сеп$а\'а 2.9.1.

се(о\а 2.10.1.

С1 5.2.5.1.2.

<л па ћоки 5.2.5.1.1.

С1 ро риги, С1 гагриси 5.2.3.8.

сј-ротоге 5.2.5.1.2.

С1-ри(Јсет 5.2.5.1.2.

с1-уопса 5.2.5.1.2.

<л-Уоп$а(' 5.2.5.1.2.

сгсег 5.2.5.1.7.

сЦег ра сјсег 5.2.3.3.3.

сЦепса 5.2.5.1.7.

сгсела 5.2.5.1.7.

скегоуо 2.11.

сјсјг 5.2.5.1.7.

аагеуо 2.11.

С1стс1 5.2.5.1.7.

асог, ра$сог 5.2.3.3.3.

сЈдМса1а 3.2.2.

сШ 5.2.5.1.1.

сШћап 5.2.1.2.

сШћагаа 5.2.1.2.

сип 5.2.5.1.1., 5.2.5.1.2.

сипапса 5.2.5.1.2.

сппег кога сјтепса 5.2.5.1.1.

сипепп 5.2.5.1.1.

арег ћоки 5.2.5.1.1.

арег-кога 61рега$(а 5.2.5.1.1.

С1Г№с1 2.12.

С1§(а кога С1Уеге$(а 5.2.5.1.1.

с>ег 5.2.5.1.1., 5.2.5.1.2.

ауег уега аг 5.2.5.1.1.

сјуег сјуепса 5.2.4.29.

ауег кастрег 5.2.3.3.2.

ауег-каарег 5.2.3.3.2.

ауег-кога ауепса 5.2.5.1.1.

ауепса 5.2.5.1.2.

сгуеп$а 5.2.5.1.2.

сјуог 5.2.5.1.1.

сгуог кога сиогиза 5.2.5.1.1.

сисепсе сисеге 5.2.5.1.7.

сисепсл 5.2.5.1.7.

сисијНја 2.9.1.

Сисиг 1.6.1.

сисигеу 2.11.1.

сисигоу 2.11.1.

си1итап 5.2.3.26.

сипеуааа 2.9.1.

сирога каарога, с|уа 5.2.3.3.2.

сирпја 2.1.2.

сиги1еја 2.2.2.

СигиПја 5.2.1.4.

сиЈки аа 3.2.8.

сиујја уца 5.2.7.2.

сттје ујје 5.2.7.2.

оаћа, оаћа 5.2.4.23.

Оај (о, тај (о 7.2.3.

Ратаааг 5Т2.1.2.

ОатасЈапса 5.2.1.2.

аатааиг 5.2.1.2.

аатааигоУ1са 5.2.1.2.

аапааг 3.1.4.

аага, аага си<1шћ пакагаоа 4.2.

оагиба 5.2.5.2.3.

ааббјса 2.10.1.

аа$ка 2.10.1.

аећеЏко 2.9.2.

аеаи$та 5.2.3.24.

сккапје 4.1.

<1еНћап, скПроскоуап 7.1.4.

аеНеи$ке 7.1.4.

ае1џа 2.1.2.

с1е$е(аи 3.2.6.

аеуепсика кга1ј 2.7.

деуепагка кгаН 2.7.

аеуепЈика кгаН 2.7.

Реуепаика кга1ј 2.7.

аелгезЛја кгаН 2.7.

ЈеуегаН 3.2.6.

сП-сНћаг, сН-араг 4.2.

сН-јагш 4.2.

шћ Шћоко 5.2.4.26.

(Нћака, пакагааа 4.2.

сПарага, досарага 4.2.

сНћЈкаП 2.1.1.

сНјагапа 4.2.

сШћш- 2.12.

сНН сНИ 4.3.

сНта шта (НкНса 5.2.4.25.

сНта 6.8.

сНте, Коп$(ап(те 6.8.

сНте, кагаште 6.8.

сПте касНте 6.8.

сПте ко$(асНте 6.8.

ОШ6 5.2.4.23.

Отко 1 Маппко 6.6.

сПгП, сНг-Н 4.2.

сН$Ш, рЈ$Ш 4.3.

сН$Н, пН$Н 2.9.1.

шутшка кгаП 2.7.

Омпшко кга1ј 2.7.

сНупа (Ц\1јака 5.2.4.24.
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Оојст 5.2.2.2.

ЛоГ до 5.2.3.31.

Е)о1епја 1.6.1.

доИпа 2.1.2.

до1отап 5.2.3.26.

дотадаг 5.2.1.2.

дотадапса 5.2.1.2.

дотаеиг 5.2.1.2.

дотаеипса 5.2.1.2.

дотакиг 5.2.1.2.

дотакипса 5.2.1.2.

Потакиба 5.2.1.2.

ВотакиЈап 5.2.1.2

дотагда 5.2.1.2.

дотагдаг 5.2.1.2.

дотедаг 2.9.2., 5.2.1.2.

дотедапса 2.9.2.

дотедапса 5.2.1.2.

догтЛјап 5.2.5.1.4.

дотодаг 5.2.1.2.

дотодапса 5.2.1.2.

догоп-ђогоп 5.2.3.15.

доуигда 3.2.8.

Огаеап 5.2.1.5.

дгаед §05 2.9.1.

Е)гаек:а 5.2.1.5.

Вгаеигија, МНитја 2.9.1.

Огатакидгас 5.1.3.

дгдепкаса 5.2.1.1., 5.2.4.1.

дгуорамо 2.9.2.

дтдек 5.2.1.1.

дгпдекаба 5.2.1.1.

дтдира 5.2.4.21.

дтјотмо 2.9.2.

дгопјооо 4.2.

дгадек 5.2.1.1., 5.2.4.1.

дгидекаса 5.2.1.1.

дгуеп па дгуепи копји 5.2.4.23.

дгуепдек1 кга1ј 2.7.

дгуо сипкоуо 5.2.3.8.

диђ диђуа 5.2.4.26.

диђ диђаје, диђа(оеа 5.2.4.26.

диђ диђаје, диђа(а 5.2.4.26.

диђ диђоЈап 5.2.4.25.

диђ диђј 5.2.4.26.

диђ диђај, диђат 5.2.4.26.

диђа К>еа 5.2.4.26.

диђдиђк 5.2.4.26.

диђгауа 2.1.1.

диђгаука 2.1.1.

с!ибЈС1 5.2.2.

дидидг, дидидг 3.1.2.

дие диеапја 5.2.4.26.

ди§ диерпја 5.2.4.6., 5.2.4.26.

ди§ диеије 5.2.4.27.

Оиеј 7.1.4.

диерђгк 3.3.5.1.

ди{;оугиС1 диерпја 5.2.4.26.

Шћа деуепдика 2.7.

дика 5.2.2.

Пика деуепдика 2.7.

дип деђео 2.9.2.

дипдишуо 2.11.1.

дипдиге1о 5.2.4.27.

дипдиуа1о 2.9.1.

дираге 4.1.

дироге 4.1.

диг ујПсе 5.2.3.26.

диг ђађа 5.2.4.21.

дигт ђађа 5.2.1.1.

дипп деда 5.2.1.1.

дигидап 5.2.3.26.

ди5пе риЈпе 5.2.4.17.

дуе5Га дуебиИ 5.2.3.10.

дуојапа 2.2.4., 3.3.3.

дуојапјсј 2.2.4., 3.3.3.

дуоЈЈса 3.3.4.1.

дуокипдгас 5.1.3.

дуопја 2.2.4., 3.3.3.

дуогктјјса 2.9.2.

да 5.2.5.1.1.

дакоп дак 2.9.1.

деса 2.10.1.

ЛШ ђађа пакагада 4.2.

дПтчИбке 7.1.4.

дтдег 2.10.1.

дтдегоу 2.11.1.

дтдјг 2.10.1.

дтдјгеу 2.11.1.

дтди1ка 2.10.1.

дтдигоу 2.11.1.

(Нрккк 5.2.5.2.4.

дт1о д1Пба1о 2.9.1.

дтзПо 2.9.1.

ВипдЈгаЈ 2.11.

дипди1ка 2.10.1.

Е>ипдигаб 2.11.

дипдигеу 2.11.1.

Е)игапо, ЕЈигапо 3.1.3.

Е)игдеу ди1етап 2.9.1.

Виго тој 3.1.3.

дЗакоуј 2.10.1.

дШЈса 2.2.2.

дгтдИгоу 2.11.1.

д^уег 5.2.1.4.

дЈјуег, днуепса 5.2.5.1.1.

дгјуегс! 5.2.1.4.

ебе, есетИепсе 5.2.3.36.

еГепдца кга1ј 2.7.

еГепдџа ђепшја 5.2.3.30.

ееед еед 5.2.4.16.

е1е 1еГе е1есе 3.2.1.

е1е 1е1е (е1есе 3.2.1.

е1е1ет, 1е1е1ет 5.2.3.3.2.

е1евка, ре1е§ка 5.2.3.4.

етеп 5.2.4.23.

епде«јса 5.2.1.1., 5.2.4.1.

епдеСта 5.2.1.1., 5.2.4.1.

епдек 5.2.1.1., 5.2.4.1.

епдекаи 5.2.1.1., 5.2.4.1.

епдекап 5е 5.2.4.1.

епдекиЈа 5.2.1.1., 5.2.4.1.

егак 2.2.2., 3.3.4.4.

егек 2.2.2.

егеибе 2.2.2.

Гај, Гај 3.1.6.

Гагајђее 2.2.2
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ГШрсем 2.12.

РШргјсЈ 2.12.

р|Нр1С1 2.12.

Исаг 2.2.1.1.

птпеига 2.9.1.

гла1ј 2.2.1.1.

(искоујс 3.3.4.3.

гиаига 3.2.8.

(ш 7.2.1.

(и5а-1ере 7.2.1.

Ри50-1-ере 7.2.1.

ги(а 3.1.5.

еа! §а! ца! 3.1.6.

ј>аГ, §аГ 3.1.6.

вај, еај 3.1.6.

еаја 5.2.4.23.

вакЈа 1.7.5.2.

Оа1опја 1.7.5.2.

вагоша 1.7.5.2.

Сауп1о Ва1ађап 2.9.1.

еагШага 2.9.1.

ееггепо, шеггепо 5.2.3.20.

еета еетје 5.2.4.18.

е1асШо 2.1.2.

е1ааетсе 2.9.2.

в1аво1ја(а 2.9.1.

§1еаа в1еШ 5.2.4.9.

81ес1аСе, Аче 2.2.1.1. 2.2.1.4.

реда« 2.1.1.

81ес1ас1С1 2.1.1., 2.1.9.

@1ес1а1а 2.1.2., 2.1.9.

е1еааН 2.1.1., 2.1.9.

е1еаа1о 2.1.2., 2.1.9.

|1еаапа 2.1.2., 2.1.9.

§1еаапг1с1 2.1.1., 2.1.9.

в1еаапса 2.9.2.

$1еаауа 2.1.2., 2.1.9.

в1еааугјс1 2.1.1., 2.1.9.

ејесУа 2.1.1., 2.1.2., 2.1.9.

е1еШпа 2.1.2., 2.1.9.

в1еоапа 2.1.2., 2.1.9.

СЛеоапоујса 2.9.2.

а1еаепо 2.1.2., 2.1.9.

Шеаосга 0., 1.4.2., 2.1.1., 2.1.9.

в1еао1е 2.2.1.1.

е1еао1т 2.2.1.4.

в1еаига 2.1.2., 2.1.9.

ј}1оЈапа 2.1.2.

еоШо 5.2.3.31.

еоШепко, ко$1(епко 5.2.3.3.2.

еоШепо, кобкепо 5.2.3.3.2.

еоНкс 2.9.2.

ео1иђЈС1 2.12.

еога СебГапа 2.1.2.

еога се5(та 2.1.2.

еога, еога еогаба 2.1.2.

еога еогапа 2.1.2.

еога еи5(а1а 2.1.2.

вога вивпса 2.1.2.

еопса 2.1.1., 2.1.2.

ео5рооаг 2.1.2.

Оо5(иг вгаа 2.1.2., 2.1.9.

еоуогИо 2.1.2.

егађ 6.7.

егаа 2.1.2.

вгас! пегјаап 5.2.5.1.4.

егааашсе 2.9.2.

егапа(08 5.2.5.2.4.

егаог 2.2.2.

вгооЈ 2.5.

егсепо тгСепо 5.2.7.1.

ВГС1 5.2.2.1.

еггПа 5.2.7.1.

ег«1о, тгбио 5.2.3.20., 5.2.7.1.

егеиЦау 1.4.3

егеиг 5.2.3.29.

вгеиг тгеиг 5.2.3.20., 5.2.7.1.

егвига 2.10.1.

Огеига егааа 5.2.7.1.

ВПЈО(а 2.9.1.

егктја 5.2.2.1.

егт вгтгИо 5.2.3.20., 5.2.7.1.

епп епти 5.2.4.18.

егп етгИа 5.2.7.1.

ега еггПо 5.2.7.1.

ете егб! 5.2.7.1.

егоћо( 2.1.2.

егоЈ-кокоб 5.2.3.25

егићап 2.5.

Огијо 6.6.

еиае па гаеиШ 3.1.6., 5.2.4.22.

видиј 5.2.3.31.

вив 5.2.3.29.

еипеоу 2.10.2.

еилеиНсе 7.1.4.

еибка Ппп-еи5ка 3.3.7.3.

еи5(ег 2. 1.2.

еи§(ег еасег 5.2.4.6.

еи§(ег Ја5(ег 5.2.4.6.

ћај-ћај 3.1.6.

ћа1ап па ћа1апи 5.2.4.23.

ћапае1е, ћапае1е 5.2.3.25.

ћагап гоћап 1.7.3.

ћауа па ћауапи 5.2.4.22.

ћоаа ћоШ 5.2.4.9.

ћоаага 2.2.1.1.

ћооаНса 2.2.1.1., 2.2.1.4.

ћосШеН 2.2.1.1., 2.2.1.4.

НоЈ'а, 1.его, Оо1епје 1.6.1.

ћор, ћор 3.1.1.

ћгааИса, тгааИса 3.2.7.

ћгаа1ј, тгааН. 3.2.7.

НП5(05 1.6.1.

ћи ћикбе 5.2.4.6.

Ниба 7.2.1.

Мет ри(ет, ра габрипт 5.2.3.8.

Шја та1оуег 2.9.1.

Шја ђуиПја 6.7.

Иуа рге\гпИја 6.7.

игје 2.5.

1рПа, МрЦа 5.2.3.10.

15кеШ кеПе 5.2.5.3.

15и1јка 5.2.4.9.

1(ПО \ато 2.9.2.

гуашб, 1\-аш5 3.1.3.

гее, ко5(е1ј 5.2.3.3.2.

гуег, аеуег, касирег 5.2.3.3.2.

јуег каарег 5.2.3.3.2.
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1уег каауег 5.2.3.3.2.

јуег ко51(еп 5.2.3.3.2.

јуег кобкег 5.2.3.3.2.

јуег ра 1уег 5.2.3.3.3.

1Уег ргарисег 5.2.3.3.2.

јуег габкјсеп 5.2.3.3.2.

1Уег, $еуег, кашрег 5.2.3.3.2.

1уег, Јјеуег, ка1ирег 5.2.3.3.2.

1уеп ковкеШ 5.2.3.3.2.

Мса 5.2.1.3.

1уко 5.2.1.3.

гуше 2.2.1.2.

гггепдат, 15репс1ат 5.2.4.17.

јтуипсш 3.2.8.

ја-ћи, П-ика 1.4.2., 5.1.1.

јакаба, кога 5.2.4.29.

јатПо 2.1.2.

Јапа 12 бакијапа 2.9.1.

Јап«« 5.2.2.3.

ЈапиЧа 5.2.2.3.

Јапко деуетпко 3.3.6.1.

Јапко с!е5е(апко 3.3.6.1.

Јаог 7.2.2.

јага пагсНта1о 4.2.

јагас1 5.2.5.2.2.

јаге кокогШ^о 4.2.

тге когопЈШ) 4.2.

Јаге пасНтаге 4.2.

јагећ 5.2.1.3.

јагећап 5.2.1.3.

јагешса 5.2.1.3.

јапса 2.2.2.

ЈаЈгег еи&ег 5.2.4.6.

јаибе, 1е1ебе 3.2.1.

јаик јаикао 3.2.1.

Јауог/ја(ћ)ог 7.2.2.

јауог 7.2.2.

јешпка1о 5.2.4.1.

јешикап 5.2.4.1.

јесшо 2.2.2.

јешћ 5.1.2.

јееШа 1.4.4.2., 5.1.2.

јејпћјс 1.4.4.2., 5.1.2.

ЈеегШса 5.1.2.

јееЈеа 5.1.2.

јееић 5.1.2.

јееића 5.1.2.

јееирЛс 5.1.2.

јеГа (гоје1а 5.2.3.6.

је1еп ће1еп 5.2.3.13.

јеНс ко5(еНс 5.2.3.28.

Је1Ј81Ја 1.4.4.2.

јетегоу 5.1.4.

јетПо 2.1.2.

Јетт 5.2.4.23.

јеппесјса 5.2.1.1., 5.2.4.1.

јепдек 5.2.1.1., 5.2.4.1.

јегЉкаШ 5.2.1.1., 5.2.4.1.

јеппекап 5е 5.2.4.1.

Јепдег, ћепгЈег 5.2.3.13.

јепдегбМ 8е 5.2.4.1.

јеш1е5ии 5.2.4.1.

Јегћап 5.2.1.3.

јеге 5е оеге 4.4.

Јегетма га1е 5.2.3.25.

јегепб 2.2.2, 3.3.2.

јегестјка 1.7.5.2.

Јеггееег 4.4.

је5ес-те5ес 5.2.3.13.

јеуеб ројеуеј. 1.4.4.2., 5.1.4.

ЈеуеЈ 5.1.4.

јег ројеуег 5.1.4.

јеге, \таге, раппаге 5.1.10.

Јогеап соћап 1.7.3., 1.7.4.

Јоуап ео(оуап 5.2.3.31.

Јоуап, Тсориаг 5.2.3.31.

Јоуапе ОоИоуапе 5.2.3.31.

Јоуапе, кидоуапе 5.2.3.31.

Јоуапе боШотапе 5.2.3.31.

Јигјеу ћагаћап 2.9.1.

ка&ћиг 2.2.2

кадјкога 5.2.5.2.4.

ка1аћапа ћапа 2.8.

каЏа 5.2.2.2.

каПеуЈа 5.2.2.2.

ка1орег 5.2.3.3.3.

Ка1орег Рего 5.2.3.3.3.

катеп егас! 2.7.

катеп катоуаш 5.2.4.18.

катеш ега<1 2.7.

каппегасТ 2.7.

као 5.2.5.1.6.

каре(ап 2.2.2.

кагаћНје 5.2.5.1.7.

кагапа 2.2.2., 2.10.1.

кагапја 5.2.3.3.3.

кагакаса 2.9.1.

кагакабе 2.2.1.2.

кагакапсШа 2.2.1.2.

кагакап<1и1е 2.2.1.2.

кагакапсИе 2.2.1.2.

кагакапеа 2.2.1.2.

кагакопбше 2.2.1.2.

кагакоппги 2.2.1.2.

кагакопсШие 2.2.1.2.

катапсј 2.2.4.

кагапп 2.2.4.

КагарапсМа 2.9.1.

кагараб(а, кога 5.2.5.1.1.

кага5сеНса 5.2.3.28.

КагШуапа ћапа 2.8.

ка5 1.4.2.

ка5, ка5 3.1.1.

каба кава кабиПак 5.2.4.9.

ка5а, ка5а кабаНса 5.2.4.9.

кавас 5.2.2.1.

ка5ас1 5.2.3.28.

каваНса 5.2.2. 1., 5.2.4.9.

кабаИса ка$а 5.2.3.28.

ка5аН5ке 7.2.1.

ка5(ог 5.2.3.3.3.

ка5и1ја 5.2.4.9.

ка5и1Ја кава 5.2.4.9.

кабипак 5.2.4.9.

казшјјса 5.2.4.9.

кабиНДса ка5а 5.2.2. 1.,

кдешјка 5.2.4.9.

ка(а ћап 5.2.5.1.7.

ка(а пге пге 5.2.5.1.7.

ка(а гс1 5.2.5.1.7.

5.2.3.28., 5.2.4.9.
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каса тгуе 5.2.5.1.7.

каса 5«1а 5.2.3.33.

Ка(а 1епја 5.2.3.33.

касађИје 5.2.5.1.7.

Ка(ак1епа-1епа 5.2.3.33.

Ка(а1епа 1епа 5.2.3.33.

каСагаа 5.2.5.1.7.

касагат 5.2.5.1.7.

кжагСЈаЈ 5.2.2.2.

касапса 5.2.2.2.

Касагша ка(а 5.2.3.33.

Кагаппа-ппа 5.2.3.33.

ка(ап2Ј 5.2.5.1.7.

ка(агка 5.2.2.2.

кап<мг\е 5.2.5.1.7.

ке 5.2.5.1.2.

кекеЦепе 1.7.5.1.

кете 5.2.5.1.2.

кетепса 5.2.5.1.2.

кетегоЈе 5.2.5.1.2.

кересепбе1е 7.1.4.

кегекепсШе 2.2.1.2.

кепоНа кегсо1е 5.2.4.9.

КебСеп етаа 2.1. 2., 2.1.9.

ке$(епо Н5Сепо 5.2.3.3.1.

кегетапе 2.9.1.

кјки1е такНсШе 5.2.3.9.

кЈШју, кШНу 3.1.2.

кјг кПе 4.2.

кЈ5ш пе гтбП 5.2.3.10.

кпе т таћпе 5.2.3.9.

к1а(1емса, (1\а 2.1.1.

к1ара«е 2.2.1.1.

кЈараи 2.2.1.1.

к1ара\'ке 2.2.1.1.

к1арауо 2.10.2.

к1аре(апка 2.2.1.1.

к1е(1епо 2.1.2., 2.1.9.

кЈекпа 2.6.

к1еко 3.2.2.

К1етђег 1.6.2.

к1етеп 1.6.2.

к1етре5(а 2.10.2.

к1еп да 1.6.2.

к1епаес 3.1.1., 3.2.

к1ере(а1а, с1уа 2.2.1.1.

к1ереи 2.2.1.1.

к1ере(и1Ј1 2.2.1.1.

кЈероуј 2.2.1.1.

кПј' 1ик 4.

кНтеп 1.6.2.

кНтреси 2.2.1.1.

кПтре(а 2.10.2.

кПтро\- 2.10.2.

кИпсГа 1.6.2., З.2.8., 5.2.3.32.

КНпс1а К1тао1та 5.2.3.32.

кПпсЈе 1.6.2.

кНпоег 1.6.2.

кПпао 1.6.2.

кИпкоу 2.10.2.

кНбига 2.1.2.

кПе§(ак 2.9.2.

Ијцс кНис 3.1.1.

к1оспи к1осага 5.2.4.12.

к1орашп 2.2.1.1.

к1ораУ1са 2.2.1.1.

к!оро(а1а, с1\а 2.2.1.1.

кШђаппга 2.10.1.

Ииђе 2.10.1.

к1ико 2.10.1.

Митђагас 3.1.1.

кЈипкоу 2.10.2.

Иирсе 2.10.1.

ИиреПа 2.10.1.

Ииуко 2.10.1.

Којо 5.1.7.

кока Гта 5.2.3.27.

коко(ап 5.2.5.1.7.

кокоип 5.2.5.1.7.

коко( 2.1.2.

кокоуј 2.2.1.1.

ко1аб1С1 2.10.1.

ко1аш12и 2.2.4.

ко!о тапс!аНпо 5.2.4.14.

ко1о топ(1а!о 5.2.4.14.

ко1ођапа ђапа 2.8.

котпеги Н(ега 5.2.3.3.1.

копа 2.9.1.

копђеНја 2.3.

копеуос! 2.9.1.

копора 2.10.1.

корНиЗа 2.2.1.1.

когапја 2.2.4.

когдеа 3.2.8.

ко51(ег 5.2.З.З.2., 5.2.З.З.З., 5.2.4.9.

ко5«еге Н(еге 5.2.3.3.1.

ко51(его П(его 5.2.3.3.1.

Ко5ПегоУ1с 5.2.3.3.2.

кобтапса 5.2.4.9.

козрего, Пзрего 5.2.3.3.1.

ко5(ап егас! 2.1.2., 2.1.9.

ко5(ага ђП5(ага 5.2.3.3.1.

ко5(ег У15(ег 5.2.3.3.1.

ко5(иг §гас! 2.1.2., 2.1.9.

коЈпа 5.2.3.25.

кобшр хагађап 2.9.1.

кобшгка, геип 2.2.2., 3.3.2.

ко(опс»е 5.2.5.1.7.

когигка, гесш 2.2.2., 3.3.2.

коуап 5.2.3.31.

коуеНаба 5.2.4.1.

коугћап 5.2.1.

коугПјса 5.2.1.

кога апПса 5.2.5.1.1.

когјсе, ауепса 5.2.5.1.1.

когШр Загађап 2.9.1.

кгакоу, 2.10.1.

кга1ја ђа1ауо§а 2.8.

кга1Јде(гја 5.2.2.3.

кгаНјса 5.2.2.3.

кгаба 6.1.

кгбј, кгб|, кгбЈуоНас 5.2.4.10.

кгдгаНја 2.2.2.

кгеа-бесН 5.2.3.33.

кгекпл 2.6.

кге&аПса кгеби 3.3.7.3.

кгеушкап 4.6.

кппрбјса ђтјјаса 5.2.3.27.

кпуо кт1у-и5а1о 5.2.3.10.

кгПсшј 2.1.1.

кгтбЈа 5.2.2.3.

кгтктја 5.2.2.3.

кгиба 5.2.1.4.

ктиЈка гииса 2.1.2.
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к\Ља5 5.2.7.1.

кис, кис 3.1.1.

киса 1а\иса 5.2.4.11.

кибјсј 5.2.2.3.

кисктја 5.2.2.3.

кисШјаса 5.2.4.1.

Киогас 5.1.3.

кико1ј 3.2.1.

кикиИак З.2.6., 3.3.6.6.

кит оагаНја 5.2.4.21.

китћи1оуо јаје 2.П., 5.2.4.4.

кипс1га 5.1.3.

кипскас 5.1.3.

кипсЈпс 5.1.3.

ки5-те50 $е уа1ја 2.1.2.

ки5аП ра1апс1гсј 7.1.4.

ки5Ј ра1апагсј 7.1.4.

кизо, ки50 кипс1а1е 5.2.4.30.

куе&а 1.6.2.

1_аћис1ап 7.1.2.

1аса 5.2.4.1.

1аст 5.2.4.1.

1лс1о 1.7.1.

1ас1апса 5.2.4.15.

1ајка 1аје 5.2.4.11.

куо, 1азјсе 5.2.3.35

1атја 2.1.2.

1атја 1аје 5.2.4.11.

1апаага, ђапсјага 5.2.3.22.

1а5 ра5 5.2.3.17.

1_а5ак ра$ак 5.2.3.17.

1а$ап равап 5.2.3.17.

1а$е, 1а$ке 5.2.3.35

1а$1се. пеуе$Нсе 5.2.3.35.

1а$ктја 5.2.2.3

1а*о ра50 5.2.3.17.

1а50. 1а5Јсе 5.2.3.35.

1а$о, 1а$1<Нсе 5.2.3.35.

1а5сја 5.2.2.3.

1а$еп 2.6.

1а(тка 5.2.4.9.

1аига 3.2.8.

1аиг1аје 5.2.4.11.

1ау 1аје 5.2.4.11.

1ауес1ег, ка5(ес1ег 5.2.3.3.2.

1а\т 1аје 5.2.4.11.

1есеПса 3.3.4.1., 5.2.4.15.

1ес1апа 2.1.2.

1е1е 3.2.1.

1е1е 1е1е 1е1есе 3.2.1.

1е1есе 3.2.1.

1е1есе. јаосе 3.2.1.

1е1еде 3.2.1.

1е1ек 3.2.1. _

1е1е(еуо 1е1есе 3.2.1.

1ера 1ерауа 5.2.4.29.

1ера 1-еро$ауа 5.2.4.29.

1ерапда 3.2.8.

1ере*а 3.2.8.

1ерјпса 5.2.4.15.

1ер1ПС1с 5.2.4.15.

1еропгка, Фњ 2.2.2.

1ерпгса, дуа 2.2.2.

1ерпгка, с1уа 2.2.2., 3.3.2.

1ери$Чса 5.2.4.15.

1,его 1.6.1.

1е$ка рга1е$ка 5.2.3.4.

1е$ка, рге1е$ка 5.2.3.4.

1е$ка (ге1е$ка 5.2.3.4.

1е$ка, (го1е$ка 5.2.3.4.

1е$ка (гоН$ка 5.2.3.4.

1е(а 1еи 5.2.4.9.

1е(еПса 5.2.4.15.

1е(ишса 5.2.4.15.

Нје$ак агНје$ак 5.2.З.4., 7.1.1.

Пје5ак роНје$ак 5.2.3.4.

Нје$ка ра Нде$ка 5.2.З.4., 7.1.1.

Нје$ка ро Пје$ка 5.2.З.4., 7.1.1.

1уе$ка (гоНјебка 5.2.З.4., 7.1.1.

1уе$ка (г1јпе$ка 5.2.3.4.

1уе$ка, (г-Пје$ка 5.2.З.4., 7.1.1.

Нје$ка тје$ка 5.2.З.4., 7.1.1.

Пје$се раНјеЈсе 5.2.З.4., 7.1.1.

Птипоуј, Гип 2.10.1.

Пра Нроуа 5.2.4.29.

Нра раПра 5.2.З.6., 5.2.3.27.

Пра (гоПра 5.2.З.4., 7.1.1.

Нра (гНра 5.2.3.6.

Нрап ро1је 5.2.5.1.7.

Н5 рге\тп$ З.З.6.5., 5.2.3.8.

И5ак равак 5.2.3.17.

Н5ка (гоНбка 5.2.З.4., 7.1.1.

Н$кшја 5.2.2.3.

Н$( ргер1$ 5.2.3.8.

И«1С1 5.2.2.3.

Шеге Н(еге 5.2.3.3.1.

Шего, Шего 5.2.3.3.1.

Шгепсе кобШепсе 5.2.3.3.2.

Шгепо ко51(гепо 5.2.3.3.2.

НуасПса 2.9.2.

Пуеп ко$1(ег 5.2.3.3.2.

Нуего кобпего 5.2.3.3.2.

Нуегуег ко5Нег 5.2.3.3.2.

1опс1с, (агап&с 5.2.3.5.

1опсЈс п§апас 5.2.3.5.

1опбЦ (огапбјс 5.2.3.5.

1опИ6 (огопсж 5.2.3.5.

1опсНс, (го1опсјс 5.2.3.5.

1орапса 2.2.1.1.

1ора(аса, с1\а 2.2.1.1.

1ор1ји§а 2.2.1.1.

ШБагае 2.10.1.

ПЉепаа 2.10.1.

1икшје, ђагактје 5.2.3.31.

1икопЈ1са 1.7.5.2.

штресе 2.10.1.

1ир 1ир 1.4.2., 2.2.5.

Н,ај>а 1 [јауапас 6.8.

Перап ро1је 5.2.5.1.7.

Г_.јеро$ауа 1ерапа 5.2.4.29.

1је5ка (а 1је5ка 5.2.3.4.

Небка (а 1је5ка 7.1.1.

таса сН$апка 5.2.4.9.

тасапе тасасапе 1.4.3.

тасаге 4.1.

тасНа 5.2.2.3.

тасктја 5.2.2.3.
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табки баи табки 5.2.5.1.3.

табки баигији 5.2.5.1.3.

Маска МаскаЏЈпа 5.2.3.32.

тасцапја 5.2.3.1.

таеаге 4.1.

таеапса 2.9.2.

таеагиба 5.2.5.2.3.

таеЈа $а таеНситш 6.8.

таЈн-ћаЈа 2.2.5.

ташје 2.5.

тајћаЗа 2.2.5.

такокипагас 5.1.3.

такоуј 2.10.1.

Маки<1гас 5.1.3.

та1о 2.10.1.

Ма1опј1са, гасшпјјса 5.2.3.29.

татад и татас 6.8.

татапса 5.2.3.1.

Мапс!а тапскИта 5.2.3.32.

тапдека 5.2.4.1.

тапдека« 5.2.4.1.

тапигоа 2.2.1.2.

тапс!г5а1о 2.2.1.2.

тапагзша 2.2.1.2.

тапцшјја 2.2.1.2.

тапкшнЈгас 5.1.3.

тапија 5.2.4.20.

таобуа 2.5.

Магбе боћапбе 1.7.3., 5.2.6.4.

Магеј(а-јн(а 5.2.3.34.

Магејса угса 5.2.3.34.

та51а 5а5(аујсе 7.1.3.

таб1о 7.1.3.

та(гауе1ја 2.2.1.2.

та2агае,ап 2.2.1.2.

тебмп 5.2.2.3.

Мека каре1ап 2.7.

текаш ети 2.7.

текј егас1 2.7.

тек| кгај 2.7.

текј та)ј 2.7.

тект јп-аа! 2.7.

Мект егас! 2.7.

теШ егас1 1.4.2., 2.7.

Меко каре(ап 2.7.

тепс1о-репс1о 5.2.4.17.

тепее1е 7.1.4.

теЈсЈс 51уагб1с 5.2.3.28.

тесктја 5.2.2.3.

тетет 3.2.4.

те2§га, те2§га, тегеапса 5.2.3.36.

писа1о 2.1.2.

гше,аба, сћ/а 2.2.1.1.

пиеа1а 2.2.1.2.

тјеаНке 2.2.1.1.

тшаге 4.1.

Мпа( 2.2.2.

Муа( 8а1оћап 2.9.1.

тнш»аји 2.2.1.2.

туиее 2.2.1.2.

МПап, МНап ерсоуап 5.2.3.25.

МПе јагећПе 5.2.1.3.

МПша бПта 5.2.3.14.

МПоЗ 2.5.

МЛоуапе ћапе 5.2.3.25.

тПјогад 2.9.1.

Мтда ттскПша 5.2.3.32.

пнгПо уш1о 5.2.3.18.

Мјгко Јеуеигко 3.3.6.1.

гшбкоћ 3.2.2.

1Ш5П-еи51е 2.9.1.

тЈ$Пса 5.2.1.

т|$1С1 5.2.2.3.

пнЗкшја 5.2.2.3.

тјеЈепо јшупо 5.2.4.8.

тјеЈсж, баигбк 5.2.3.28.

пнеббјс бауегбјс 5.2.3.28.

тјеЈбк (аЦубк: 5.2.3.28.

тјеббјс (а1о$б1С 5.2.3.28.

тјеббјс (а1о§б1С 5.2.2.1.

тјеЈбЈс (агаЈби; 5.2.2.1. , 5.2.3.28.

пнебслс, (еће$б1с 5.2.3.28.

тјеббјс ипипс 5.2.3.28.

тгагоуј 2.10.1.

тоагокиагас 5.1.3.

тос1го5ап 2.2.1.2.

тоеДоЈа 2.9.2.

тоЈћаЈа 2.2.5.

тоћ-ћосЈа 7.1.4.

тоИб-ћо{Ја 7.1.4.

тот-ћги 3.1.1.

тогажЦи 2.2.4.

то5(та 2.1.2.

пклоуПо 5.2.3.18.

шосоуЛо уПо 5.2.3.18.

тггЈеНабе 2.9.1.

тгка1о 2.1.2., 2.1.9.

тгке бе1е 2.9.2.

тгкопја 1.7.5.2.

тгкопјка 1.7.5.2.

Мгкопјјса 1.7.5.2.

тгкоиса 1.7.5.2.

тгкопсе 2.9.2.

тгНаубки 2.1.1

тгтига 2.10.1.

тис тис 3.1.1.

тисш' 5коп 4.6.

тис1гоко5 5.2.3.27.

тиагопја 2.9.1.

тиагош1са 1.7.5.2.

ти$тг 5.2.1.2.

тијшгоука 5.2.1.2.

типјеЈаб 2.9.1.

тигерпјка 1.7.5.2.

ти(оуПе уПе 5.2.3.18.

тшЧм1о уПо 5.2.3.18.

тиис 5(ауаг6Јс 5.2.3.28.

па бики сшч 4.4.

па јегде егес1е 4.4.

па ћики ћип 4.4.

па ћику1 ћигЛо 4.4.

па си1а бигПо 4.4.

па бики бип 4.4.

па кагас! 4.2.

па уаге!е егас1е 4.4.

па уаггЈе уо<1е 4.4.

па уес!е 1 егес1е 4.4.

паћоаа1а, Ф/а 2.2.1.1., 2.2.1.4.

па{>1ес1апса 2.9.2.

пајшге.игаи 3.2.6.

пакагада 4.2., 4.3.

пакииас 1.4.4.2., 5.1.3.
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пакшЈгас 5.1.3.

патагмЈап 3.2.2.

патиппигаН 3.2.6.

№ога 6.6.

паЈгби 5.2.5.2.3.

па(га<>-о<1и 3.3.5.1.

паитак пагагтак 6.8.

№игшје 2.9.1.

Иауога 6.6.

паугрекгјаП 3.2.6.

па\т\>есап 3.2.6.

паугуегапо 3.2.6.

пагасЈјшго 3.3.5.1.

пеоое 7.2.2.

пеооге 7.2.2.

Кед18га<1 2.7.

пеЈагиба 5.2.5.2.3.

пегЈјегјап 5.2.5.1.4.

песшђа 1.4.4.2., 5.1.2.

пејшрсгс 5.1.2.

пејшрсЈа 1.4.4.2.

пекПса 5.2.6.2.

пекјки 5.2.6.2.

петебкој 5.1.4.

пепек 5.2.6.2.

петс 5.2.6.2.

пешк 5.2.6.2.

пепПсао 5.2.6.2.

пешкН 5.2.6.2.

пеоои 5.2.6.2.

пеоакикипб 5.2.7.1.

пеоатитип5 5.2.7.1.

пер1ос1а 5.2.6.2.

пер1о(и 5.2.6.2.

перобт-ро1је 5.2.7.1.

пергећгоЈ оусе 5.2.6.4.

пергетег ро1је 5.2.6.4.

пегогЈ 5.2.6. 1., 5.2.6.2.

пегоои 5.2.6.2.

пеЈиб 5.2.6.3.

пе\а 2.9.1.

пеуепа 5.2.4.23.

Меуепа дгаЈа 5.2.4.23.

№\епко 5.2.4.23.

пеуе5(а 2.2.2.

пеуебПсе, пеуебПсе 5.2.3.35.

пеуезПсе, пејо 5.2.3.35.

пеује5(а 2.10.2.

]МеуогЈа 2.9.1.

пегађиђипб 5.2.7.1.

шк-перотешк 5.2.3.36.

Мка 3.3.5.3.

№коПса реса 5.2.3.25.

ШП 2.10.1., 5.1.9.

гшт 5.1.9.

ш(о 5.1.9.

поеош1ја, бе(т 2.2.1.1., 2.2.1.4.

пој>ига, Се1т 2.2.1.1., 2.2.1.4.

поси(а1а, сепп 2.2.1.1., 2.2.1.4.

пок(аг ро1је 3.3.4.3.

ИоЈапа кгаЦа 2.8.

позапснН 2.1.1, 2.1.9.

П05ОС1СЈ 0., 2.1.1., 2.1.9.

пи(1, пип 2.З., 5.2.4.1.

ође1ђе(е 5.2.4.16.

ођегђас 5.1.3.

ођегјапа ђапа 2.8.

ођг1апа ђагш 2.8.

оасат, 05писат 5.2.4.17.

о<Ј ре( реМјаи 3.2.6.

ос! Јитта Јо битта 5.2.3.24.

о<1 5и5ша <1о тибта 5.2.3.24.

огЈ биЈта с1о бибта 5.2.3.24.

од уег уегаи 3.2.6.

осгоиђипи 3.2.6.

осИезеШ 3.3.6.6.

осШе<;е(аи 3.2.6.

осШеуе(а( 3.3.6.6.

о<1<1еуе(аи 3.2.6.

ос1еуе(1 3.3.6.6.

оаеуеии 3.3.6.6.

оЈегвипи 3.2.6.

осЈеигеигап 3.2.6.

осШгаап 3.2.8.

ос1и, па пегсчЈи 5.2.6.1.

о<1кикипи 3.2.6.

о<Јтг<Јаи 3.2.7.

оатггтијш 3.2.6.

о<1титигШ 3.2.6.

оЉшпгшгаи 3.2.6.

огЈрепгЈаи 3.2.6.

офепјеа 3.2.8.

оферепП З.2.6., 3.3.6.6.

о<Јрири1јги 3.2.6.

осткигјги 3.2.6.

скЈиЈпет, одриЈпет 5.2.4.17.

о<1уепс1а(1 3.2.6.

схгуНо, роуј(о 5.2.3.10.

осКгНап 5.2.1.

ооЧтгјјса 5.2.1.

оаЧтрекгјаи 3.2.6.

оЈугуебаП 3.2.6.

оаугуегаи 3.2.6.

оГ, 1е1е, \агкој1е 3.1.3.

оеапса 2.9.2.

ое1ауас 5.2.5.2.2.

оу1ес!а1а 2.1.2.

оу1е<1а1се 2.1.1.

оу1ес1а1о 2.1.2.

0§1е<1ауС1С1 2.1.1., 2.1.9.

оупјеп егагЈ 2.8.

ово оепеш 5.2.4.25.

оегап 1.7.3.

Оегап-бођап 1.7.3.

Оугеп бођап 1.7.3.

оегНса 2.9.2.

Оегот сооап 1.7.3.

окап о§ап 3.2.3.

окап оуап 3.2.3.

окоргб 3.1.2.

окба1а, такбага 7.1.3.

оП кирИ' еибки 7.2.1.

оНјегка коЋјегка 5.2.3.3.2.

о1иЏја ђПиНја 5.2.4.20.

Отег каре(ап 2.7.

отгбепа 7.2.1.

орапсј ђакапи 3.3.6.1.

оресеп-се1о 0., 7.1.4.

оресепсе1е 7.1.4.

оресепсНса 7.1.4.

оресетса 7.1.4.

орепсееа1о 7.1.4.

орепгЈат 5.2.4.17.
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оререп 3.3.6.6.

орипкап 4.6.

огепда, орепда 5.2.4.17.

Ог1оука 2.9.2.

озепдат, орепдат 5.2.4.17.

ОЈ1ек р-ад 2.1.2.

обкеп уеп 4.6.

ск1је 2.2.1.2.

05тгде1ја кга1ја 1.4.4.2 , 2.8.

05о1е 2.2.1.2.

обибепа да^ијша 5.2.3.24.

05иЈ1п, добиЈш 3.3.7.1., 5.2.3.24.

обепда, орепда 5.2.4.17.

обепват, ореп^ат 5.2.4.17.

05еп(ат, орепгат 5.2.4.17.

05е(1јат-оре(1јат 5.2.4.17.

обт до5т 5.2.3.24.

ОЈЧЈаш 7.1.4.

оЈггођгк 3.3.5.1.

оби-шј 1.4.2.

о$(гиНа, дуа 2.2.1.1.

оЈиН добиН. 5.2.3.24.

обибепо, добибепо 5.2.3.24.

оби/т добилп 5.2.3.24.

01ш6 2.2.1.1.

оОсобје 2.1.2.

огрешЈа 3.2.8.

о(рере(М 3.3.6.6.

о\г'опја Кадопја 5.2.3.29.

ракшак 2.2.2.

рајдаб 2.3.

Ра1ап§на %л& 5.2.3.34

раНсапје, ргеНсапје 5.2.3.31.

рапје 4.1.

рап(о5 2.3.

рагараса 2.9.1.

рапса 2.2.2.

рапшка 5.2.1.2.

рапГшк 5.2.1.2.

раг(о 2.3.

ра(М 5.1.9.

ра(ка па 1ира(ки 5.2.4.22.

раип (идИо 5.2.7.1.

рауибкм 2.1.1.

рбе1а о§оге1а 7.1.4.

рбе1е ребешасе 7.1.4.

ребесеп-6е1е 7.1.4.

ресеп бе1о 7.1.4.

ресепспа 7.1.4.

Ребепбпо 7.1.4.

регтса, дуа 2.2.2.

рекапје 4.1.

ре1еп бе1о 7.1.4.

ре1еп§и5ке 7.1.4.

ре1е§ 1.6.2

реПуап 2.9.2.

ре1ја 5.2.4.30.

ретда 1.6.2.

репбе1е 7.1.4.

репда 1.6.2., 2.4., 3.2.8.

репде 2.4.

Реггае 1.6.2.

репдек 2.3.

репде1 1.6.2.

репде(а 2.4.

решико 2.4.

репдо 1.6.2.

репеа 1.6.2., 3.2.8.

репјва 1.6.2., 3.2.8.

репга 1.6.2.

рера 5.1.5.

ререНеуа уојбка 3.3.4.2.

рег касјрег 5.2.3.3.2.

рега кашрега 5.2.3.3.3.

рега риирега, дуа 2.2.1.1.

рега упорега, дуа 2.2.1.1.

регак 2.2.2.

регек 2.2.2.

регј>а(опја 4.5.

репс 2.2.2.

регје бегје 5.2.3.1.3.

Регко1о Регишке 5.2.3.3.3.

рего угозрего 2.2.1.1.

Рего1е, Регге 5.2.3.3.3.

Регип 2.9.2.

Регипе, Регге 5.2.3.3.3.

реб(ета1ј 5.2.5.1.4.

ре5П§ 1.6.2.

ре( ђгасе 3.3.4.1.

ре( кгаНеујп уојтка 3.3.4.2.

ре( ре(ака 3.3.4.4.

ре( ре(акоу 3.3.4.3.

ре( ђгасе ре(Пса 3.3.4.5.

ре( ђопса 3.3.4.6.

ре( ђоп 3.3.4.6.

ре( ђогоуа 3.3.4.6.

ре( диђа 3.3.4.6.

ре( ђаге 3.3.4.6.

ре(апа 3.3.4.1.

Ре(аг, Ре(аг кокобаг 5.2.3.25.

ре(а§ 2.2.2

ре(е1јеуа уојбка 3.3.4.2

ре(егауа уоЈ5ка 3.3.4.2.

ре(егеуа уојбка 3.3.4.2.

ре(епса уоЈбка 3.3.4.2.

ре(егоуа уојбка 3.3.4.2.

реп реоЈ 3.3.3.

реиђог 1.4.2., 3.3.4.6.

ре(јј>ога 3.3.4.7.

ре(та 3.3.4.1., 3.3.4.2.

решпа 3.3.4.1., 5.2.4.15.

ре(коујс1 3.3.4.3.

ре(Нс 2.2.2.

ре(о ре(огепсе 3.3.3.

регорога уојбка 3.3.4.2.

ре(оргбка уојбка 3.3.4.2.

ре(орг5(а уојбка 3.3.4.2.

ре(огепсе 2.2.2.

ре(опса 3.3.4.1.

решпја уојбка 3.3.4.2.

ре(оп1ја уојбка 1.4.2., 3.3.4.2.

ре(огој>а уојбка 1.4.4.2.

ре(огопа уојбка 2.8., 3.3.4.2.

решгопбка уојбка 3.3.4.2.

регпс 3.3.4.1.

Реггођога З.З.4.7., 5.2.4.8., 5.2.7.2.

реуа1а 2.1:2.

рјјаујсе 5.2.4.3.

рпидаји 2.2.1.2.

ртцЈе 2.2.1.2.

рИе 2.12.

рНиМсг 2.12.

рШрЈС! 2.12.
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рШрЦј 7.1.2.

рШуаш 2.12.

ртаа 1.6.2., 2.4., 5.2.3.32.

ртае 1.6.2., 2.4.

рјрјроп, рнмрега 3.1.4.

рјрјппсЈЈе 7.1.4.

рјрја 2.6.

рјп^т ^ибке 7.1.4.

рјгт-јгихке 7.1.4.

рјбапо, ргерјбапо 5.2.5.1.5.2.

р15ки1е 2.2.1.2.

р15и1е 2.2.1.2.

рјеуа1о 2.1.

рјибки да 3.2.8.

р1ап р1ји5 3.1.1.

р1атпа 2.1.2.

р1ауопја 1.7.5.2.

р1ауопЈ1са 1.7.5.2.

Р1а\опЈ1са 1.7.5.2.

р1ауо1Јса 1.7.5.2.

р1епс1а 1.6.2.

р1е( р1е1а 5.2.3.33.

ркпкоЈа 3.3.4.7, 5.2.4.8.

рНп-р1ји5 3.1.1.

р1је5, р1је5 3.1.1.

рЏебеуас 2.9.2.

р1је5каУ1са рНебка 5.2.4.18.

рђевки даје 3.2.8.

р1јис, р1јис 3.1.1.

р1оба 2.10.1.

р1оба ре(егоН(гепјаба 3.3.6.1.

р1обЈса 2.10.1.

ро петеЈ 5.1.4.

роћагипиЈ 5.2.5.2.1.

роћобтк 5.2.5.1.4.

робик 5.2.4.2.

росиктт 5.2.4.2.

росШеНа, ре( 2.2.1.1.

рофјгаб 5.2.5.1.4.

роашЈекаН 5е 5.2.1.1., 5.2.4.1.

ростреп, дуа 2.2.1.1.

росшрјгаб 5.2.5.1.4.

роекд 2.1.2., 2.1.9.

рое1ес1аб1С1 2.1.1., 2.1.9.

роћосШо 2.2.1.1., 2.2.1.4.

роједићаН 5.1.2.

ројетех 5.1.4.

ројеуег 5.1.4.

рокЈори 2.2.1.1.

рокојшк 5.2.6.2.

рокгсипш 5.2.5.2.1.

ро1се 2.1.2., 2.1.9.

ро1е§о 5е 3.2.4.

роП-јег 5.1.4.

роНса 2.1.2., 2.1.9.

роНрИа 7.1.2.

ро1јапа 2.1.2., 2.1.9.

ро1јапас 2.1.1., 2.1.9.

роНашса 2.9.2.

роЏе 2.1.1., 2.1.2.

рофсе 2.1.1., 2.1.9.

ро1ји роНерап 5.2.5.1.7.

ро1ји рока(ап 5.2.5.1.7.

рота§а1јке 2.2.1.1.

ротапдиг 5.2.1.2.

ротапс1игоУ1са 5.2.1.2.

ротап{;аг 5.2.1.2.

ротапрагоујса 5.2.1.2.

ротаој1а 2.2.1.1.

рогтзНт 5.2.4.17.

ротосшк 5.2.5.1.4.

ротосЈаб 5.2.5.1.4.

ропј&и 5.2.5.2.3.

рора 5 рорјсјта 6.8.

ророуе пјгуе 2.9.2.

рогићаба 2.9.1.

роЈапет, рогапет 5.2.4.17.

ро51опјаб 5.2.5.1.4.

роЈгећаб 5.2.5.1.4.

ро5(арак 5.2.5.1.4.

росртјаба 2.9.1.

рогрјгаба, бепп 2.2.1.1.

рогрјегаб 5.2.5.1.4.

роггећаб 5.2.5.1.4.

ро(геооуапје 5.2.5.1.4.

роуевто 2.1.2.

рогак 3.3.4.3.

рогаег 2.6.

ргас'јер 5.2.1.5.

ргасјераба 5.2.1.5.

ргеегећоГа 1.4.2.

ргекоћуа 5.2.1.

ргекибтсе 2.9.2.

Ргеога 6.6.

ргерогиЈа 2.9.2.

ргебо1е 2.2.1.2.

Ргеуеза 6.6.

ргеуцаН 5е 5.2.4.1.

ргеупапко 6.6.

ргеа(опја 4.5.

ргшекпи 3.2.2.

рпИекоћ 3.2.2.

рпк1ерпет 3.2.2.

рпкНикаћ 3.2.2.

рпкибиг 3.2.2.

рпкрипћ 3.2.2.

рпрег 5.2.4.2.

рпрепт 5.2.4.2.

рпрпет 5.2.4.2.

рпрге 5.2.4.2.

рпргет 5.2.4.2.

ртр! 4.1.

рп5р1баге 4.1.

рпбгик 5.2.4.2.

рпбибет 5.2.4.2.

рп5ик 5.2.4.2.

рп(ка 5.2.4.2.

ргкаН 3.2.9.

ргке1е-1а1е 5.2.7.1.

ргосјер 5.2.1.5.

ргојеуеЈ 5.1.4.

ргоЛагкЈат, ргорепг1ат 5.2.4.17.

ргоуа1а 2.1.2., 5.2.7.1

ргоуаНја 2.1.2.

рфог угрог 2.9.2.

рфогиЈа 2.9.2.

рг5( тедепјак 3.3.6.5. , 5.2.3.8.

р«ј 3.2.9.

ргп берп1Ј1 3.2.9.

рги( рга(опја 3.3.7.3.

р(егоуа уојбка 3.3.4.2.

рПса 2.10.1.

рНса кга1јбе 5.2.3.27.

риаубја 2.1.1.
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рис, Гис 3.1.5.

рисе I га$рисе 5.2.3.8.

рић рићсе 5.2.4.6.

рићасј 2.1.1.

рићаНсЈ 2.1.1.

рићикаћ 2.1.1.

ришби 5.2.5.2.3.

рир ририсе 5.2.4.6.

рирс1-ро1је 2.11.

рироЈа 2.9.2.

ририпјкоуо 2.11.

ри( 3.1.5.

рис I газри! 5.2.3.8.

ри( I гагрш 5.2.3.8.

ри! кагарш 5.2.3.8.

ри( кпорк 5.2.З.8., 5.2.5.1.3.

ри( па га$ри( 5.2.3.8.

ри( ро ри( 5.2.3.8.

ри( рпршак 5.2.З.8., 5.2.5.1.3.

ри( габрш З.З.6.5., 5.2.3.8.

ри( габрииса 5.2.3.8.

ри( гагриис 5.2.3.8.

ри( и ћегрш 5.2.3.8.

ри(ет рпршкот 5.2.5.1.3.

риШеи, &\а 2.2.1.1.

риирога, дуа 2.2.1.1.

риШе!ја, сеип 2.2.1.1.

ри(от ре1е 2:2.1.1.

рШоппЈ 5.2.5.2. 1.,

рШопибт 5.2.5.2.1.

ршотШЗ 5.2.5.2.1.

ри(и, сј гагриги 5.2.5.1.2.

риуа1се 2.1.1.

риуа1јс1С1 2.1.1.

ри1, риЈ 6.4.

гаска (асјса 5.2.3.25.

габе $едтокгабе 3.3.5.1.

гас1а$(о па пис>а$[Уо 2.9.2.

гаспаз(о пагшј>а5(о 2.9.2.

гас1а, пакагада 4.2.

Касћгшг 3.1.3

Кадојка, јтеи1ј'са 1.4.3., 5.2.3.29.

Кадопја, Огћопјс1 5.2.3.29.

Кадопјка дгдопјка 5.2.3.29.

Кадоб 2.2.2., 2.5.

Кајо, Кајо! 5.2.3.35.

Кајо1е 7.2.2.

гак текибас 2.7.

гак о$токгак 3.3.5.1.

гак $едтегокгак 3.3.5.1.

гак бедтокгак 3.3.5.1.

гака Бедтокгака 3.3.5.1.

гапдга па иегапдти 5.2.6.1.

гашНса ћашНса 5.2.3.26., 6.7.

гара$ 2.2.2.

габкикиЦШ 3.3.6.6.

га$рг51 5е ргЈјуо1јас 5.2.4.10.

га5(еп(а1о, га5ћапда1о 5.2.4.17.

га5(еп(ат, габћапдат 5.2.4.17.

гаупка 2.1.2.

гаушпа 2.1.2.

гагапј ута 5.2.5.3.

гагде$ет З.2.6., 3.3.6.6.

гагдеуе(его8а8М 3.3.6.1.

гагдеует 3.3.6.6.

гагдеуеип 3.2.6.

гагегеипи 3.2.6.

гагкики1јт 3.2.6.

гагтгтипп 3.2.6.

гагтитшјт З.2.6., 3.3.6.6.

гагререкаи 3.2.6.

гаг\а1а 2.1.2.

гагуеуекаи 3.2.6.

гдаНса, тгдаНса 3.2.7.

гепде 5.2.4.17.

гепде5а1о 5.2.4.1.

гепш$а1о 5.2.4.1.

гепдлбаи 5.2.4.1.

гепдо репдо 5.2.4.17.

гепј>е, геп$>е 5.2.4.1.

гепј>е(а(ј 5е 5.2.4.1.

гераб 2.2.1.4.

герк 2.2.2.

героуаи 2.2.1.4.

герие 2.2.1.1.

герије 1.4.2.

герибт $е 2.2.1.4.

гегепдат 5.2.4.1.

гегепдаи 5.2.4.1.

геги ро геги 5.2.3.8.

гегаоЈ \апа 5.2.5.3.

пИ 1 уепб1 5.2.3.8.

пкап 3.3.1.

п(е§гедас 3.3.5.1.

пге 1 рапге 5.2.3.8.

гка1о 2.1.2.

гоћига, дуа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

годи, па пеоди 5.2.6.1.

годи 5.2.6.2.

го$>аса, дуа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

гој>а( соћашп 1.7.3., 1.7.4.

гој>аи 2.2.1.1.

говаиса 1.7.3.

го{>а(ке 5.2.4.3.

говада, дуа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

гое1јас 5.2.5.2.2.

го§1Ј1се 5.2.4.3.

гос>одка 5.2.4.3.

гој>о1е 2.2.1.1.

гоеоНи 2.2.1.4.

го8о1ја1а. дуа 2.2.1.1.

гово1Ја1о 2.2.1.4.

го§о1јке 5.2.4.3.

го§опја 1.7.3.

го^ореЏа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

гоео(а1а, дуа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

гоеоии 2.2.1.4.

гос>ои 2.2.1.1.

гос>о(и1ј 2.2.1.4.

Г0Ј>0(ић1 2.2.1.1.

гоеоуаП 2.2.1.4.

гоцие 2.2.1.1.

госи1ј 2.2.1.4.

гоЕ>иНа, дуа 2.2.1.1.

госг,и1ја(1 2.2.1.4.

Гој>и1јке 5.2.4.3.

Кој>и$ап 1.7.3.

госЈиЈка 1.7.3.

гоуиЛп $е 2.2.1.4.

го§и(а1а, дуа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

горо( 2.1.2.

го$рЏа 5.2.1.
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гадтап 5е 2.З., 5.2.4.1.

гадкке 5.2.4. 1., 2.3.

гатће, дитће 2.2.2.

гатепдап 5.2.4.1.

гатешШо 5.2.4.1.

Китепко 1.7.5.2.

гитеба 1.7.5.2.

гапдоу 5.2.1.1.

гапди1ја 5.2.1.1.

гипјауа в1аук;а 2.1.1.

гапјаујса 5.2.4.9.

гара 2.1.2.

газа 5.2.2.3.

пшст 5.2.2.3.

5ад 5.1.10.

5ае 5.1.10.

5ае 5а1а, такбиг 5а1а 7.1.3.

5ајкап 2.4.

5акап 2.4.

5ак15е1о пакЈ5е1о 7.1.3.

5а1а та5а1а 7.1.3.

5а1а тага1а 7.1.3.

5а1а 5а5а1а 7.1.3.

5а1а 5а1ак5а1а 7.1.3.

5а1а ј та51а 7.1.3.

5а1ата1ес 2.2.2.

5ат, перо51ап 5.2.5.1.4.

5ат 5е Во§ бисИ 3.3.6.2.

5ата 5.2.5.1.6.

батаеап 5.2.5.1.6.

батаејја 5.2.5.1.6.

батапдгЗЈбЧе 2.2.1.2.

батапоја 5.2.4.20.

батоуИа \Ла 5.2.3.18.

5апдап5 7.1.4.

5апди1оу 2.11.1.

бапдгакап 5е 5.2.4.1.

бапдгакибе 5.2.4.1.

5аро(а 2.1.2., 2.1.9.

5абка1а 1 табка1а 7.1.3.

5аик 5.1.4.

5ауегб1С 5.2.2.1.

бауепса 5.2.2.1., 5.2.3.28.

8а\т 5.1.4.

5еса1о 2.1.2.

5едат 51ка ја^Иса 3.3.5.2.

зедеШ рапј 2.7.

5ед1 па габесН 3.1.6., 5.2.4.22.

бедтогодакуо 3.3.5.2.

бекепсј 5.2.4.5.

бекксе, таНигсе 5.2.3.1.

бекоИје 5.2.4.5.

5екиИс1 5.2.4.5.

зекитл 5.2.4.5.

бепдепка 2.9.1.

бепдо репдо 5.2.4.17.

5епј 4.1.

5епј па 5епји 5.2.4.23.

5еше 4.1.

бепка бепдепка 2.9.1.

5е51га 1епја 2.6.

5в51га ре(1а 3.3.4.5.

5е5(пса 2.10.2.

5еуап беуапоеа копја 5.2.4.23.

5еуеп па беуепи 5.2.4.23.

беуепдика 5.2.4.23.

беуо бједј, 5вУи егадј 5.2.4.24.

5егсепо, јгтисепо 5.2.7.1.

51ћа ћаћа 5.2.3.10.

5та ћЉа 5.2.3.10.

5та ута 5.2.3.10.

51са Зешса 5.2.4.30.

5Јј 1ик 4.

бжтса ћИопса 5.2.3.1.

51ктса тадапса 5.2.3.1.

51ктса тадгапса 5.2.3.1.

бУстса такагка 5.2.3.1.

5ЈкЈпса та1јилса 5.2.3.1.

51ктса татапја 5.2.3.1.

51ктса, рапјипса 5.2.3.1.

бИапса батапса 5.2.3.1.

акопсј 5.2.4.5.

51коујс1 5.2.4.5.

бшшшја 5.2.4.20.

бЈтбНоу 2.11.1.

бтсШка 3.3.7.2.

51пвЈе, тшфе 5.2.3.23.

51шса табшса 5.2.4.30.

51рИо 2.1.2.

5и°а I та51а 7.1.3.

515(епе тсепе 5.2.3.3.1.

515Ш1 ћ15Ш1 5.2.3.10.

511ко 1 \агко 5.2.3.10.

51(110 УППО 5.2.3.10.

51(о уно 5.2.3.10.

51(0, ШНО, 5(аПОУ1(0 5.2.3.10.

5Јуа уша 5.2.3.10.

5јек 5јек 3.1.1.

бјектса обтНса 5.2.3.1.

5Јекопа 5.2.4.5.

бјекшкл 5.2.4.5.

бкас бкас 3.1.1.

5как1а 2.6.

5каки5а 5.2.4.21.

5кап§а1а, се(т 2.2.2.

бктса пнктса 5.2.3.1.

5ктси, 51кјпси 5.2.3.1.

бко&т 3.2.5.

бко&Је 5ко6ПоУ1С1 5.2.4.8.

5кока 2.6.

5кокпа 2.6.

бкппјјсјса ћтјкка 5.2.3.27.

5кики1ја 3.2.5.

бкикићесЧћ 3.2.5.

бкикиЦе/Љ 3.2.5.

бкикиНиа 3.2.5.

5кугбе 3.2.4.

бПјераса 7.2.1.

зипаусиа 2.1.1.

Јтедегоуа ћапа 2.8.

бпигагепо 3.2.6.

5токпа 2.6.

втгбко 2.1.2., 2.1.9.

бтгдајПја кгаНа 2.8.

5тгда1јеуо роце 2.8.

бтгдапоуи киси 2.8.

5тгде1ја уга(а 2.8.

5тгде1јеуа \та(а 2.8.

бтгдеНеуе дуоге 2.8.

бтгдега ћапи 2.8.

5тгд1ј1уа \га(а 2.8.
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5тгка1о 4.1.

згтшк 5ггшк 3.1.1.

бокоИсе 5.2.4.3.

5о1аг 1 гшаг 5.2.2.3.

5оро( 2.1.2., 2.1.9.

5оро( 2.1.2.

5оро(а 2.1.2., 2.1.9., 2.9.1.

50п(е1ј 2.2.1.1.

50Уе1ја 5.2.4.30.

5рфе 3.2.4.

5гећпи ИтШ 5.2.2. 1., 5.2.3.28.

5гећгшса 5.2.2. 1., 5.2.3.28.

5(аћог 7.2.2.

5(атеп 7.2.2.

5(ап аеуесап З.З.6.5., 5.2.3.8.

5(апапса 5.2.2. 1., 5.2.3.28.

3(апко 6.6.

5(ар 2.2.2.

$(агби: 2.2.2.

5(ауагсјс 5.2.2.1.

5(ауапса 5.2.2.1.

5(ауапса 5.2.3.28.

5(ерет 3.2.4.

5(ерпет 3.2.4.

5Пши §05П 2.9.1.

5(ос1С1 2.1.1., 2.1.9.

8(ој, 8(оја 1 05(оја 6.5.

5(гаћ 7.2.2.

мгатје 2.5.

5(гаог 7.2.2.

5(гауа 5.2.2.3.

бГгаугкл 5.2.2.3.

5(гаУОг/5(га(ћ)ог 7.2.2.

5(пеа1јке 2.2.1.1.

5(п*ак ћпсак 5.2.3.25.

5(п2Јса 3.3.7.3.

5(гтта 2.1.2.

5(ира 5.2.4.21.

ЗиСко 6.6., 7.1.3.

биеагбјса 2.3.

5ик 5икисе 5.2.4.6.

5ик биксе 5.2.4.6.

биксе ћиксе 5.2.4.6.

5и1е 2.2.1.2.

5итћи1оу 2.11.1.

5ипЈи1оу 2.11.1.

5иресеп-се1о 7.1.4.

5ирПо 2.1.2.

5ириг&са 2.3.

5ирипја 2.1.2.

5иг бигопја 5.2.4.28.

зигиппја 5.2.4.20.

бигиппја 5.2.4.20.

5и51е 2.2.1.2.

м!мт ћи&т 5.2.3.24.

5Уа5а1а, та5а1а 7.1.3.

5уеги§а' 3.2.4.

хујћа \гћа 5.2.3.10.

5УЈћа, ујћа 5.2.3.10.

5У1Је(Пса ћап 2.7.

5ујга1а 2.1.2.

5уие1ј, ко51(е1ј 5.2.3.3.2.

5угака беагпогокгака 3.3.5.1.

5Угака бешпокгака 3.3.5.1.

5Уга(а1а 7.1.3.

Ја одапј, ра о§апј 6.3.

5а и§1јеп ћа иц1јеп 6.3.

$а§а, тај>а 3.1.5.

бај>1а та§1а 2.9.2.

Јајакаса 2.9.1.

5аја1е 1о(ке 5.2.4.4.

Јака така 5.2.3.12.

Јака ћака 6.1.

Јак(ег, ћакмг 5.2.3.25.

Ја1а. 5ор па (е 1ор 4.3.

$апа(о, ћапа(о 5.2.3.16.

Јапа(о, ћгапа(о 5.2.3.16.

Јапшио 5.2.4.17.

ЈагкШоу 2.11.1.

5апја(о, ћа1ја(о 5.2.3.16.

јапја(о. ћапја(о 5.2.3.16.

Јапија тагКЈја 5.2.3.12.

5ао{>апј, рао^апј 6.3.

Јарт 3.2.9.

Зари(а 3.2.9.

Јага ћика 5.2.3.12.

Јага уага 5.2.3.12.

Зага Мага 5.2.3.25.

Јагаћасе 5касе 5.2.4.15.

5ага1е(а ћи1е 7.1.2.

Јаге ћиге 7.1.2.

Јагепо, уе^епо 5.2.5.1.5.2.

Јагепо тагепо 5.2.5.1.5.2.

Јагепо Јагкјсепо 5.2.3.3.2.

јагшгЉ 0.

Загко Магко 5.2.3.25.

5а5 аеуегегоЗаб 3.3.6.1.

Јаб^апј, ра5§апј 6.3.

Ја(ка ра(ка 5.2.3.25.

5а(1ап, ћа(1ап 6.1.

5а(га ћа(га 5.2.3.12.

5а\гда1о баугда 5.2.4.15.

бесе ресе 2.9.2.

јерауас, та§агас 2.9.2.

5в{;1је, рев1је 2.9.2.

Јее« 3.2.9.

Јери 3.2.9.

ЈеЈтћејт 5.2.3.25.

Јек, 5ек 3.1.1., 3.2.

Јеке-ћеке 5.1.8.

5ек1е, рек1е 2.9.2.

ЈекП рекН агатрш 2.9.2.

5ек1је рек1је 2.9.2., 3.2.9.

ЈетеЛиеа 5.2.1.5

ЈегкШо, репс!а1о 5.2.4.17.

Јепшип, репдат 5.2.4.17.

5еп§а1о, реп(>а1о 5.2.4.17.

Јеп(а1о, реп(а1о 5.2.4.17.

ЈераН 2.1.2., 2.1.9.

ЈереЦН, па ре(1ј1 3.2.9.

берпН 3.2.9.

ЈерпШ, па рпни 3.2.9.

|ер(а1о, к1ер(а1о 2.9.1.

8еге§-ћеге8 5.2.3.25.

Јегете! 1.6.1.

Јегете! кте( 5.2.4.16.

Јегете! те( 5.2.4.16.

§егете(а кте(а 5.2.4.16.

Јегје регје 5.2.3.13.

Је5(огепсе 2.2.2., 3.3.3.

5е(а 5е(ка 5.2.4.4.

5е(а1е 5и 5е(аЦсе 5.2.4.18.
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8е(аг, Ре(аг, кокобаг 5.2.3.25.

беска 5.2.4.16.

бе(ко 5.2.4.16.

бе(1ја ре11ја 0., 2.9.2.

5е(1ја1о-ре(1ја1о 5.2.4.17.

беШе ре11је 2.9.2.

бе((ј1 ре(Ш 2.9.2.

бегЏе ро(1је 2.9.2.

бЉ бЉопја 3.3.7.3.

бЉа ј $јра ј \гћа 5.2.3.10.

бЈће уЉе 5.2.3.10.

5Љка уЉка 5.2.3.10.

бЉке бЉе 5.2.5.1.7.

5Љ1је уЈМе 5.2.3.10.

Шј1, уЊ1Ј1 5.2.3.10.

бЉик1ап, бЉикШа 5.2.5.1.6.

бЉит бЉоуа1а 5.2.4.18.

бк, тк 3.1.5.

бка 2.2.1.1.

бцгк, пимс 5.2.3.23.

бјиса, пишса 5.2.3.23.

бЈјНас-ттГас 2.9.2.

б1И-ско 12.5.1.6.

б1^и ггијш 5.2.3.25.

бна 2.5.

бпа уџа 5.2.3.25.

бцабил 5.2.2.4.

буак Ма(а 5.2.2.4.

бцактја 5.2.2.4.

бис 2.2.1.1.

51к ћПс 5.2.3.12., 5.2.3.19.

бјке ђјке 5.2.2.2.

бПсН 5|кот бНсН&асо 5.2.4.7.

бПстИс 2.9.2.

бПсНауа 2.1.2.

бјкопја ћПсопја 5.2.3.19.

бШћк) 2.12.

бШск 5.2.3.25.

бШсШја 5ке 5.2.4.15.

бПо 5.2.3.18.

бПоћаоаш 5.2.3.18.

5По ћосШо 5.2.3.18.

бПо ћопш 5.2.3.18.

бПо табПо 5.2.3.9.

бПо, тоСоуПо 5.2.3.18.

бПо уПо пкЛоуПо 5.2.3.18.

бПо, уПо 5.2.3.18.

бНпс 5.2.3.25.

бПј тПј 2.9.2.

бПјј рј 2.9.2.

бШша рПјта 1.4.4.2.

бПјша тНјша 5.2.3.14.

бјтбјгоу 2.11.1.

бтдеНја 5.2.5.1.8.

бтдеве! 5.2.5.1.8.

бтсМка 3.3.7.2.

бтје ттје 2.9.2.

бЈпкоНко 5.2.5.1.8.

бЉНа, ШрПа 5.2.3.10.

5)рПе VI 1е 7.1.2.

бЉШа 2.12.

бЈрНо рЉНо 4.2.

бкка ујрка 5.2.3.10.

бп-окајка 2.9.2.

бјбак, ђпјак 5.2.3.25.

5|5акшја, ћпјактја 5.2.3.25.

бЈбко, гтбко 2.1.1.

бЈбога, пибсага 5.2.3.3.1.

бНагоб уагоб 5.2.3.2.

бјуеп па бјуепо бг\гпи 1.4.3., 5.2.4.23.

бк1ес 5.2.4.23.

бккђие 2.2.1.1.

бк1оспи Мосага 5.2.4.12.

бИорије 2.2.1.1.

бкЦоспи бкНосага 5.2.4.12.

бкгтјка ђшјка 5.2.3.27.

бкпгуа утја 5.2.3.27.

бкпшјса, ушјка 5.2.3.27.

б1ес 5.2.4.23.

51ођије 2.2.1.1.

бтоИјап аокИап 5.2.3.2.

бтгк 2.1.2., 2.1.9

бтгка 2.1.2., 2.1.9.

бтгка1о 2.1.9.

5тгка1о 2.1.2.

бтгке(а1о 2.1.2., 2.1.9.

бтгкпјасја 2.1.1., 2.1.9.

бтгИак 2.1.2., 2.1.9.

бтис 3.1.1.

5оа1а боска 5.2.4.4.

5о@апј, ћаоеапј 6.3.

§оег1о ро§по 5.2.3.18.

бокас, ђокас 5.2.3.25.

боро1 2.1.2., 2.1.9.

борот 2.1.2., 2.1.9.

борт 3.2.9.

бо(а1а боНса 5.2.4.4.

боуеНа 5.2.4.30.

брка 2.10.1.

|п1ј1, 5ерп1п 3.2.9.

бса пије? 5.1.10.

бСајНас, та§1ас 5.2.5.2.2.

б(а§1ауас, та§1ауас 5.2.5.2.2.

б(ар (1еђе1јак З.З.6.5., 5.2.3.8.

б(ар гагега( 5.2.3.8.

бпса 2.10.1., 5.1.7.

б(от лс 5.1.7.

б(отка 5.1.7.

бсгк 3.2.1.

б(г1Ј1 бергсНј 3.2.9.

бсгрсеји 2.2.1.1.

бсгресапса, сест 2.2.1.1.

бис рис 3.1.5., 5.2.4.16.

бис ђис 3.1.5.

биса 2.6.

бисиг ћисиг 5.2.3.24.

бисигеу 2.11.1.

бисигоу 2.11.1.

бика ђика 5.2.3.12.

бикас1а, ђикас1а 6.2.

биксе, риксе 5.2.4.6.

бикосЈаг, ћикоНаг 6.2.

биН§05С 2.9.1.

бит, бит 3.1.1.

бит бит битка 2.1.2.

бит бшш 5.2.4.18.

бит битке 5.2.4.6.

бита бигшпа 2.1.2.

бита битага 2.1.2.

битагас 2.1.1.

битегак 1 ога1о 4.3.

битка 2.1.2.

битбикја 2.2.2.

бити!а-(ити1а 1.4.3.
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$ире(а 3.2.10., 3.2.11.

5ир1је §\огЈе 2.3.

5ига ћига 2.9.1.

бип рип 5.2.3.25.

$ип1о, рип1о 4.3.

5ип1о, ђип1о 6.1.

5и5а 1 тагиЗа 1.4.3., 5.2.3.9.

$и$ио 5.2.3.24.

5и5т до ЈиЈта 5.2.3.24.

5и5т 4о ЈиЈт 5.2.3.24.

биЛег, виЛег 5.2.4.6.

Јибиђас 5.2.1.1., 5.2.4.1.

ЈиЈиђаса 5.2.1.1., 5.2.4.1.

ЈиЈиђаи 5.2.4.1.

5и5итага 2.9.1.

5и(е1ј 2.6.

Јшопја 2.6.

Јиуап 3.2.10., 3.2.11.

5уа^а1о, ђа{>а1о 5.2.5.2.2.

5ујј>а, $уа§а 3.1.5.

Јуиваи 5е 3.3.6.3.

(ађап 3.2.10., 3.2.11.

(а{>,а, \а%а 3.1.5.

Тај1о, тај(о 7.2.3.

(ак аота1ак 3.3.6.5. , 5.2.3.8.

(ак оеумак З.З.6.5., 5.2.3.8.

(ака 2.4.

(акаН 2.9.1.

(а1а-1а, и-Н-Н 3.1.2.

(а1ај 5.2.3.28.

(а1атђаг 3.1.4.

Та1атђа51 5.2.2.2.

(а1о§ 5.2.3.28.

(атђи1оу 2.11.1.

(атђигоу 2.11.1.

(атаси, (агатаси 1.4.3.

(ато кији скапагепа 1.4.4.2.

(ап 5.1.7.

(апа(о, (ађапа(о 5.2.3.16.

(апђигоу 2.11.1.

1апси1ја ко\'апси1ја 5.2.3.31.

(апс1ага тапс!ага 5.2.3.23.

(апоап 3.2.10., 3.2.11.

(апс1ап јги$ке 7.1.4.

(апс!ау(1Је 5.2.5.1.7.

(апшђиг 2.2.2.

(апаг 3.1.4.

(апјјаса, ушјј&са 5.2.3.27.

(аппсјса, \а§пЈ1б1са 5.2.3.27.

(апко$ауа 5.2.1.4.

(апкиба 5.2.1.4.

(апо 5.1.7.

(аре! (аре! 2.2.1.2.

(ага, (ага 3.1.2.

(агака1о 2.9.1.

(ага1ај, (ага1ај 3.1.2.

(ага1ат, (ага1ат 3.1.2.

(агаНп, (агаНп 3.1.2.

(агапиа (ага 5.1.1.

(агага, (агага 3.1.2.

(аПап 5.2.1.4.

(апапјка 5.2.1.4.

(а(агап ј>и$ка 7.1.4.

(а(апп, (а(апп 3.1.2.

(а(агт {ш$ка 7.1.4.

(а(апп ро1је 7.1.4.

(а(аго5 уагоЗ 5.2.3.2.

имагога па огога 1.4.4.2.

(а(о 2.10.1.

(атао пеуа и (аупој 5.2.4.24.

(е Јига и па кага 4.2.

(еђека1о 5.2.3.28.

(ећекиЈа 5.2.2.1., 5.2.3.28.

(еђеббјс 5.2.2.1.

(еј>аг 4.4.

(ееага 3.3.4.7.

(ек, (ек 3.1.1., 3.2.

(е1а уе1а 5.2.3.11.

(е1е (е1е 1е1есе 3.2.1.

(е1е (е1е (е!есе 3.2.1.

(е1е (е1есе 3.2.1.

(е1е1еј, (е1е1еј 3.1.2.

(етега 3.2.8.

(епеоа" 2.9.1.

(епеос!а 2.9.1.

(етепја 5.2.4.20.

(ерп1Ј1, §ерп1Ј1 3.2.9.

(егет (е( 5.2.4.16.

(егациг 5.2.4.17.

(е$, (е5 3.1.1.

(еитап 2.9.1.

(еу(егога 5.2.5.2.4.

и' 5.2.5.1.6.

и еа ја 5.1.6.

п еа (1 5.1.6.

и тј ица 5.2.5.1.6.

Н гги уаеа 5.2.5.1.6.

и-ика 1.4.2.

иса 2.10.1.

Пс рпНрЈс 5.2.3.7.

пс рппс 5.2.3.7.

(1С1 јеејђја 1.4.4.2.

иеа ја, иеа и 5.1.6., 5.2.3.28.

икуа 2.10.1.

ТПег 3.3.6.2.

иНип еибке 7.1.4.

(шоа 5.2.3.28.

ишбке, УшЈсЈсе 5.2.3.27.

ипиНп 1.6.1.

(111(111 ди$ке 7.1.4.

(1п(тс 5.2.2.1

Пп(та 2.12.

(типка 5.2.2.1., 5.2.3.28.

иијкмса уин&са 5.2.3.27.

Ппп-ешка 7.1.4.

тшаса 7.1.4.

иппуибке 7.1.4.

Ппппка 2.9.1.

Пппп-еибке 0., 7.1.4.

П5ка Нбка 5.2.3.11.

П5коп 3.2.2.

(1б1е тЈ51е 2,9.1., 5.2.4.17.

(15П, гшвК 2.9. 1., 2.9.2.

П5пи(о, У15пи(о З.2.6., 5.2.3.10.

П5(епе У15(епе 5.2.3.3.1.

П5(о, ђЈ5(о 5.2.3.10.

П(аго1 уагоб 5.2.3.2.

п(ег, ра п(ег 5.2.3.3.3.

(Иегоу 2.11.1.

пппп-еибке 7.1.4.

ппппее 7.1.4.

ТиоЈ 5.2.3.2.
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моб уагоЗ 5.2.3.2.

ТсхЈога 3.1.3.

(одога, !ос1ога 3.1.3.

(ос1оге, 1сх1оге 3.1.2.

гос1оп, ГО(1оп 3.1.2.

Тодопс, ТосЈопс 3.1.2.

(о<1опс, (схкмгтс 3.1.2.

Тодопс, Тодопс 3.1.3.

кхктп, (осЈопп 3.1.2.

(осктЗ, (оЈопб 3.1.3.

КхЈопЗсе 2.9.2.

Ш1а5 2.5.

(ороз 2.1.2.

(огооуас 5.2.5.2.2.

(ого-1о, 1о-го-1о 3.1.2.

(оготап 5.2.3.26.

(ого! 2.5.

Тога уога 6.6.

(г еа п 5.1.6.

(г ј>а ја 5.1.6.

(гаест, 2.10.1.

(гакоНа (гако1е 5.2.4.9.

ГгакоУ1 2.10.1.

(гаки1е 2.10.1.

ггћап 3.2.10., 3.2.11.

ггсИ, (гб( ГгсиНак 1.4.4.2., 5.2.4.9.

(гбј (гсиНка 5.2.4.9.

(гбиЏ 5.2.4.9.

Псигј 11*1 5.2.4.9.

(гсиЏак 0., 1.6.1., 5.2.4.9.

(ггиЏак Ггси1Ј1 5.2.4.9.

(гсиНса 5.2.4.9.

(гси1јка 5.2.4.9.

(гс1есш ћедесш 2.9.2.

гге5 1 кип1е5 5.2.4.17.

(гебка 2.3.

(гевкаиса (ге$ка 5.2.4.18.

(гебки <1а 3.2.8.

Гп ћгскч 3.3.4.6.

(паеуе( коги&п 3.3.7.1.

(П5(а (П5и(а 5.2.3.10.

(п$(а (ап гакатап 4.6.

(гка 0-61 5.2.7.1.

ГгкаПке 2.2.1.1.

(гкКеП 2.2.1.1.

(гкНа 3.2.9.

(гкот (гс1 ггкаНса 5.2.4.7.

(гкот (гбко (гкоН 5.2.4.7.

(т (гса1о 5.2.7.1.

(т сгпсИо 5.2.3.20., 5.2.7.1.

(т (гбј 5.2.7.1.

(тот 1тоуа1а 5.2.4.18.

(гооа1ад 5.2.5.2.2.

(гоћикуа 5.2.3.6.

(гор1оЈ, уагоб 5.2.3.2.

(гојапја 2.2.4., 3.3.3.

(гоПјебка 0.

(гоНра 5.2.3.6.

(готре(е 1ићепс1е 2.10.1.

(гопјсј 2.2.4., 3.3.3.

(гбОкоу 2.11.1.

ггићагаа 2.10.1.

Ггићепс1е 2.10.1.

(гис1ак\1са тггЈакуЈса 2.9.2.

(гитће(а ((гитћеке) 2.10.1.

(гио рапј 2.7.

(гир (гир 2.2.1.1.

Ггир ггир 1.4.2., 2.2.5.

(тр<ис, Шрбјс 5.2.4.30.

ТгииЧо каре(апе 2.7.

(ис (ис 3.1.1.

(исИби 5.2.5.2.3.

(ијпа 2.9.1.

Шкопа 5.2.4.5.

ш1ћеп(а 2.10.1.

(и1есе 1 1е1есе 3.2.1.

(и1еге, 1е1ебе 3.2.1.

Ги1ео<1е 2.9.1.

Гитћак 2.10.1.

гитћаке 7Уа1се 2.1.1, 2.1.9.

(итћа5 2.10.1., 3.1.1.

(итћа50У1 2.10.1.

(итћек 2.10.1.

гитћи1е 2.10.1.

Гитћи1оу 2.11.1.

(ип бгбИа 5.2.7.1.

Гип шгНа 5.2.7.1.

Гип Гибио 5.2.7.1.

шлскс 2.З., 5.2.4.1.

Шпјак 2.9.1.

ШПЈеуага 2.9.1.

Шпш1оу 2.11.1.

ШпШгоу 3.2.

ТипГигоу 2.11.1.

шра1о 5.2.4.1.

Шреп§е1е 7.1.4.

(иг ћаћа 5.2.4.21.

ШгћШса 5.2.3.26.

Тигсш (игј 3.3.7.3.

гигко-ппбгјс 5.2.5.2.1.

Шгкогшб 5.2.5.2.1.

ШгН Гаг 2.12.

(игека гикаујса 5.2.3.8.

1иги(1ап 5.2.3.26.

Шб, (оуагиб 5.2.5.1.6.

Ш( 3.1.5.

Ш(а 3.1.5.

Ш(о 3.1.5.

Шггак 2.9.1.

Ш(тћјп-сги$ке 7.1.4.

т<ипјаса 2.9.1.

шИћаћа јеса 5.2.3.25.

Шгјћаћа геба 5.2.3.25.

и ммп с1о ЈиЈт 5.2.3.24.

исшшја 2.3.

иап <1е 3.2.8.

исИЈе и<1п1оУ1С1 1.4.3., 5.2.4.8.

ис;аг гоћап 1.7.3., 1.7.4.

исјоггјсј 5.2.2.1.

иј>огктја 5.2.2.1.

исусј 5.2.2.1.

иср-гјса 5.2.2.1., 5.2.3.28.

иегг1с1 5.2.2.1.

исггктја 5.2.2.1.

шш§п 3.2.4.

иИадиби' 3.2.4.

и1ага 5.2.3.28.

и1е 2.2.1.2., 2.2.1.4.

ите( те(1а 2.9.1.

ипхпса 5.2.1.

игок 5.2.1.

ХЈ&а ј Река 7.2.1.
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иЗсиН си1е 5.2.5.3.

из(апсЈС1 2.1.1., 2.1.9.

шмусма 2.1.1., 2.1.9.

иб(0С1С1 0., 1.4.2., 2.1.1., 2.1.9.

издка' 3.2.4.

и«о\а1о уПо 5.2.3.18.

илга1а 2.2.1.2., 2.2.1.4.

\з2сп%1 ћепеЈ 5.2.3.30.

уај, уај 3.1.6.

уакагааа јеб(е па<1а 4.2.

уа1епае 2.10.1.

уаг уагобап 5.2.4.25.

уаг уагохапо 5.2.4.25.

уагоа 1.6.2., 3.2.8.

уазак рабак 5.2.3.17.

уаЗаг-рагаг 5.2.3.2.

уауиМе 2.2.1.2.

уагогкатНја 2.2.1.2.

уагН-(гауе 2.9.1.

\едп, уеап уеагНо 6.8.

Уејо 5.1.7.

Уета 2.9.1.

Уепбагааа 2.9.1.

уег 5.2.5.1.5.1.

уег уегапо, уег рјзапо 5.2.5. 1.5.2.,

уег уеге 5.2.4.24.

уег уегепо 5.2.5.1.5.1.

уег р15апо 5.2.5.1.5.1., 5.2.7.3.

уеге(ка 2.2.2.

уегћ ОеиЈта 2.9.2.

уепоН 2.2.1.1., 2.2.1.4.

уеггиНа, сЈуа 2.2.1.1.

Уеза 6.6.

уе(пјШ2а 2.2.1.1.

уег уег1а 5.2.3.33.

уег уеге 5.2.4.24.

уе21гка, &њ 2.2.2.

У1сак 1.6.2.

ујсе 3.2.1.

ујска 1.6.2.

ујоак 3.3.4.3.

\ааа1о 2.1.2.

уше1о 2.1.2.

У100У1С1 3.3.4.3.

ујроИ 2.12.

ууа ушса 5.2.4.4.

уца1а ушса 5.2.4.4.

\аја1е зе уцаНсе 5.2.4.3.

ујјаНсе 5.2.4.1., 5.2.4.3.

уцашсе 5.2.4.3.

лајаујсе 5.2.4.3.

ујјешса 5.2.4.3.

уцебј уцебицак 5.2.4.9.

Уцоои егаии 5.2.4.8.

уци1е 2.2.1.2.

уцицЧсе 5.2.4.3.

уциШсе 5.2.4.3.

У1кококо1 5.2.3.27.

уПап 5.2.1.3.

уПашсе 5.2.4.3.

уЦашсе 5.2.4.3.

УШпааг 2.9.1.

УШрИсЈ 2.12.

УШроуа аеса 2.12.

уПо 0., 5.2.3.18.

ушса кппјјса 5.2.3.27.

утјкокоб 5.2.3.27.

ујпкокоЈ 5.2.3.27.

утоегас! 2.1.2.

утшсоз 5.2.3.27.

уЈо1е 2.2.1.2.

ујог КобНег 5.2.3.3.2.

У1Г па ујг 5.2.4.26.

\тг лагај 5.2.4.26.

\тг лагаја, аић аићаја 5.2.4.26.

\аг лагаје 5.2.4.26.

\тг уш 5.2.4.26.

\пг ујгца 5.2.4.26.

У1Г укоко 5.2.4.26.

\тг ујгрзап 5.2.4.25.

\тг\тпс 5.2.4.26.

\Л8 \151 5.2.4.9.

\а5 У150пја 5.2.4.27.

\аба «51 5.2.4.9.

У15а У151 5.2.4.9.

\а5а 5.2.4.9.

ујха У151 5.2.4.9.

У15аПса 5.2.4.9.

уЈ5апка 5.2.4.9.

У15е1 5.2.4.9.

У15ег «51 5.2.4.9.

5.2.7.3. У151 У15а 5.2.4.9.

уЈ51 \П51 уЈбНег 5.2.4.9.

У151, УШ, уЈбаНса 5.2.4.9.

уЈ51, У151 \абјеНса 5.2.4.9.

пн, У151 У15и1јак 1.4.4.2., 5.2.4.9.

У151 У151пка 5.2.4.9.

уиа \а5и1јка 5.2.4.9.

\тбПа је ујбПка 5.2.4.9.

тоШса 5.2.4.9.

теПка 5.2.4.9.

\15тка 5.2.4.9.

У15је1а је \абјеНса 5.2.4.9.

УјбТа ре(ка I гебеЉа 2.1.1.

\г15оНс1 У15о1е 5.2.4.9.

\15и1ј \а51 5.2.4.9.

\Т5и1ја У151 5.2.4.9.

У1$и1јак У151 0., 5.2.4.9.

У15и1јса уш 5.2.4.9.

У18и1јс1са У181 5.2.4.9.

тоиШса ујбј 5.2.4.9.

ујзи1јка 5.2.4.9.

\а(а ушта 5.2.4.29.

ука 5ау«а 5.2.3.10.

У1(а1а У1(ка 5.2.4.4.

уга коб 5.2.3.27.

уШкоб 5.2.3.27.

\а(ка 51(ка 5.2.3.10.

\п(ке уца1е 5.2.4.4.

\а(ко 1 роупко 5.2.3.10.

У1(ко 5.2.1.3.

Уј(ко\аса 5.2.1.3.

у«о па\а(о 5.2.3.10.

уј(о, ргеуцо 5.2.3.10.

\а(о рпуИо 5.2.3.10.

уј(око5 5.2.3.27.

У1Уи1је 2.2.1.2.

ујеби1јак 5.2.4.9.

у1ака 2.1.1.

Уог1 па Ае\е1 1021 3.3.6.2.

уо2Јгка1а, <1уа 2.2.2.

угапока 2.9.1.
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\гаш ер1ићак 5.2.3.27.

\гапо \гСПо 5.2.7.1.

\тапо-\тагШо 5.2.7.1.

\та(а бтгсЦруапа 2.8.

\тс, \тс 3.1.1.

\тс, (тс 3.1.5.

угсиЦа 2.2.1.1.

угоаНса, тгЉИса 3.2.7.

\тс1еНа 1.6.2., 3.2.8.

угкекегј 2.2.1.1.

\тш1а1ес 2.2.1.1., 2.2.1.4.

\гш1егја1а, ауа 2.2.1.1., 2.2.1.4.

угбас, кагаЈ&с 5.2.3.28.

\тте1јап 2.2.1.1., 2.2.1.4.

упк: 2.2.1.1.

\тпеига 2.2.1.1.

\тго 2.4.

\Пика1о 2.2.1.1., 2.2.1.4.

\туа го5а 5.2.4.25.

\туоге тоге 2.10.1.

уис', уис' 3.1.1.

уиартја 5.2.4.21.

Уиско 6.6.

уикаји, с1уа каза ри(от 5.2.5.3.

уикап 1.4.2.

уикоНа 5.2.4.5.

уикоћје 5.2.4.5.

уикоИа уики 1.4.3., 5.2.4.5.

уикоуја 5.2.4.5.

уигаа 3.2.8.

уигаеНа 3.2.8.

уигШ ја 3.2.8.

7а кашап уап 4.6.

га тШпк коз 4.6.

га титиге 4.5.

га пет 4.6.

га ререпе 4.5.

га ре( репјап 3.2.6.

га геуепе 4.5.

га Јкеп реп 4.6.

га (агиге 4.5.

2И уег уегап 3.2.6.

га-тибсего рего 4.6.

гаћићпјаЈе ћићгш 4.3.

гаћићипп (гаћићигепо) З.2.6., 5.2.7.1.

гаћШјебкШе 3.2.5.

гаоиГјеЗкик 3.2.5.

гас1С1 гарири 4.6.

гасгкоћ 5.2.7.1.

гасипас 1.4.4.2., 5.1.3.

гас\гкоћ 4.6.

габаска 5е габаскогјас 5.2.4.10.

гасакли! 2.3.6.

гаси! сиги 5.2.4.24.

гапе5е(ап (гаое5е(апо) З.2.6., 3.3.6.6.

гааебепп (гапезесепо) З.2.6., 3.3.6.6.

гааеуепп (гадеуесепо) З.2.6., 3.3.6.6.

гаае\'е(ап (гас1еуе(апо) З.2.6., 3.3.6.6.

гааауипп 4.5.

гаггкас 2.2.1.1.

гаеаПса 0., 2.9.2.

гаеаге 2.9.2.

гасапса 2.9.2.

гаеагшса 2.9.2.

гаерг&а 5.2.2.3.

гаергешк 2.9.2.

гаеогка 5.2.2.3.

гаегаћшје 3.2.5.

гаегећапје 3.2.5.

гаегеикћаиг 5.2.7.1.

гаегеипп 3.2.6.

гаћгЗап 3.2.7.

га&ап рт 4.6.

га&егаћ рега 4.6., 5.2.7.1.

гаШеп уеп 4.6.

гаЈЗнп рт 4.6.

гајагећгсШ 3.2.2.

гакапсап уап 4.6.

гакатапћ јега 4.6., 5.2.7.1.

гакагап (ап 4.6.

гак1екоћ 3.2.2.

гак1ера!о 2.2.1.1.

гакНпоа 3.2.8.

2ак1око(а к1о(а 5.2.4.13.

гакокоп уеп 4.6.

гакокога ко(а 5.2.4.13.

гакоуегјап 5.2.4.1.

гакгеке(а кгеса 5.2.4.14.

гакгега кгега 5.2.4.14.

гакисј 4.6.

гакисШјап 5.2.4.1.

гакиигас 5.1.3.

гакикШјШ (гакикШјеп) З.2.6., .3.6.6.

гакикигШ (гакикигепо) З.2.6., 5.2.7.1.

гакипоигт 3.2.6.

гакипп 4.6.

гакип 3.2.2.

га1а(ага уага 4.6.

га1е1ека 1ека 5.2.4.13.

га1е1е(а 1е(а 5.2.4.14.

га1ерипћ 3.2.2.

га1е(а 1е(а 5.2.4.14.

га1о1о(а 1о(а 5.2.4.13.

гатагаоћ 3.2.2.

гаггиеНШ 4.5.

гат15гпапеа1 4.6.

гатгпап 3.2.7.

гатгсНп 3.2.7.

гатгтигјепо 3.2.6.

гагпгтипп 3.2.6.

гатиагебсе 4.6.

гатштшгјШ (гатитШјепо) З.2.6.,

5.2.3.10.

гатитигепо 5.2.7.1.

гатитипп 3.2.6.

гатипсшпп 3.2.6.

гапеуода 2.9.1.

гаоп 2.9.2.

гарае! 2.4.

гаратп 4.6.

гарап 3.2.2.

гарепсЈап З.2.6., 3.2.8.

гарепјеа 3.2.8.

гарересепо 3.3.6.6.

гаререкапо 3.2.6.

гаререгјепо 3.3.6.6.

гаререпп 3.2.6.

гарепјап 3.2.6.

гариа риси 5.2.4.14.

гарикоћ 4.6., 5.2.7.1.

гарири 4.6.

гарирШјШ (гарирШјепо) 3.2.6.

З.З.6.6.,
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гариг риги 5.2.4.14.

гагсШо, 2атгс1а1о 3.2.7.

аихЈап 3.2.7.

гагетешк 3.2.2.

гагетегН ре1|ј 4.5.

гагетет ре(еН 4.5.

гагерј \Т5е г%одл 5.2.5.3.

гагогога го(а З.2.З., 5.2.4.13.

гагого(аћ 3.2.2.

гагого(ак 3.2.2.

гагогсХт 3.2.2.

2аго(а го(а 5.2.4.13.

гаго20(а 3.2.2.

гаЛсјП пиеН 4.5.

2аб1ј>1јт 4.5.

газип&сј 5.2.2.3.

гашеЏаи 3.2.6.

гагитјаЗе ттјј 4.3.

гапкиЏт (гапкшјепо) З.2.6., 5.2.3.10.

гашгипи 3.2.6.

гаисаји 3.2.4.

гаићапса, оЧа 2.2.1.1.

га\ап1ап уап 4.6.

2ауагс1а 3.2.8.

гауепдап 3.2.6.

гауегпдес 2.2.1.4.

2а\егпс1ес 2.2.1.1.

гауеЛаЏ 2.2.1.1.

гауеуекапо 3.2.6.

гауЏосШе лтјоЈе 5.2.4.8.

2ауЦје$киЏе 3.2.5.

2а\гго(а го(а 5.2.4.13.

гауоЏта 2.9.2.

га\г 3.2.5.

га\тс1ги 3.2.7.

гаутдас 2.2.1.1., 2.2.1.4.

га\тпдас1 2.2.1.1.

га\тпкап 4.6.

гаугеиЏа 3.2.5.

галтбиЏе 3.2.5.

гаупаб 2.2.1.1., 2.2.1.4.

га\т(аЏ 2.2.1.4.

2а\т(а1о 2.2.1.1., 2.2.1.4.

га\т(еН 2.2.1.4.

га\т(К 2.2.1.1., 2.2.1.4.

2а\туега(1 3.2.6.

га\т2 3.2.5.

гауггапе, роуггапе 3.2.5.

гауггапје 3.2.5.

гаутгиЏе 3.2.5.

га\пс1 уиси 5.2.4,14.

гауипЈа 3.2.8.

гћопго 2.1.2.

2с1е$епп 3.2.6.

гЉуеПП 3.2.6.

гЉауог 7.2.2.

мсиа 5.2.2.3.

гедктја 5.2.2.3.

ге1еп сшка 5.2.4.23.

ге1еп гека па гекпот 5.2.4.23.

гекпћас ћаксе 5.2.4.15.

2е1епгика 5.2.4.23.

гетапја 5.2.4.20.

2е\-а1о 2.1.2., 2.1.9.

гстје(ет 3.2.4.

гегСепо, тгсепо 5.2.3.20., 5.2.7.1.

2§гсПа 5.2.7.1.

гегсшкЏаи 5е 5.2.3.20., 5.2.7.1.

2§гттП 3.2.6.

гри1јас1 3.2.5.

21(1 шоапо 5.2.4.25.

21с1 гк1аги 5.2.4.25.

гк1 21с1о8апо 5.2.4.25.

21с1 гагЉпо 5.2.4.25.

пјаисмИ 2.1.1., 2.1.9.

2уеуа1се 2.1.1., 2.1.9.

21јеуаНс1 2.1.1., 2.1.9.

гЏеуаЏбкц 2.1.1., 2.1.9.

гцеуауб1С1 2.1.1., 2.1.9.

г1а(ап соћап 1.7.3.

г1а(ш ис 5.2.3.27.

гтгтипи' 3.2.6.

го\тт ћаи 4.5.

гика, ге1еп 5.2.4.23.

гиштсаг 2.1.2.

гуебаИса 5.2.3.1.

гуопа гуопе 5.2.4.18.

глтбак 5.1.5.

глтк 5.2.3.8.

гаН(Јса 5.2.1.

ЈаНгш 5.2.1.

гарипкап 4.6.

ге\тс1ап 2.7.

ге\тс1ашса 2.7.

гсмтса па гјгага 5.2.7.1.

21еи па 02ес»и 6.8.

гцаусиа 2.1.1., 2.1.9.

21Уа 21Уи1Ј1са 1.4.3., 5.2.4.30.

2Јуа1а 5.2.4.30.

21Уапс1 5.2.4.31.

НуеЏа 5.2.4.30.

гјутбе 5.2.4.30.

Иуо 7.2.1.

гш) (г1Уа) и §а аауат 7.2.1.

21Уо1епсе 5.2.4.30.

ИуоНсг 2гуо1е гпп 5.2.4.31.

ИуогИсј 5.2.4.31.

ИуогкН 5.2.4.31.

гшгасН 5.2.4.31.

И\п1епсе 5.2.4.30.

ИуиЏак 5.2.4.30.

ИуиЏапСе 5.2.4.30.

гЈуиШса 5.2.4.30.

гјуиџјсј гЈуиЏе 5.2.4.31.

21тј>аба, сКа 2.2.1.1.

гитћек 2.10.1.

гигопја 1.7.5.2.

гигоЏЈса, ририЏгса 5.2.3.29.

1к'1(1ги5к1

бодаста 2.2.1.4.

боднл, два 2.2.1.4.

влриелБ 2.2.1.4.

гаавда 1.4.2.

гладун 2.1.8.

замахаила 2.2.1.4.

гисгусћа 5.2.1.

гик 5.2.1.

ир 5.2.1.
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ирица 5.2.1.

литарки 2.1.8

маргала 2.1.8., 2.1.9.

махтар 2.2.1.4.

лигала 2.1.8., 2.1.9.

мјргалкј 2.1.8, 2.1.9.

шисћајис, &*/а 2.2.1.2.

р1езгсгус, сгагугу 2.2.1.2.

помахаила 2.2.1.4.

равун 2.1.8.

сапун 2.1.8., 2.1.9.

сира, масла, сала 7.1.3.

зтсћајис, с!\уа 2.2.1.2.

слмхта 1.4.2.

8\У15гсгус, 51ет 801 2.2.1.2.

триполе 5.2.3.4.

ћ1ес1нас, &ка 2.2.1.2., 2.2.1.4.

ходула 1.4.2.

ур 5.2.1.

урица 5.2.1.

5га1а\уИа, пшамуна 5.2.3.18.

шмаргаи 2.1.8

ћи&агекј 1 такс(1оп5к1

абглка 2.1.4.

адардан 5.2.1.4.

андалото-мандалото 5.2.4.17.

анчета 2.2.3.

ау, ау 3.1.6.

бакн, баки, бакичина 5.2.3.3.3.

баки бакица 5.2.3.3.3.

барабанчета, четири 2.2.3.

бахчиика 2.1.4.

бегана 5.2.4.9.

беридом 5.2.6.2.

берокмцник 5.2.6.2.

берокукник 5.2.6.2.

богалинки 2.2.3.

бор борило 5.2.4.26.

бор боросан, боратога 5.2.4.26.

буоолета 2.2.3.

бунар 2.1.5.

бутурнка 2.2.3.

бнл белосано 5.2.4.25.

вадидух 2.2.3.

вадидушник 2.2.3.

вар варосан 5.2.4.25.

варосан 5.2.4.25., 5.2.4.26.

вер везано пис писано писна 5.2.5.1.5.2.

вер везено, вер писано, вер 5.2.5.1.5.2.

вер везено, вер пишено 5.2.5.1.5.2.

вивала 2.2.1.2.

Вилип 2.12.

вилипчани 2.12.

УШрсшја 2.12.

вир вирило 5.2.4.26.

вир вири. дт>ба го лнска 5.2.4.26.

вирове 2.1.4.

виса 5.2.4.9.

висале 5.2.4.9.

висан 5.2.4.9.

виси 5.2.4.9.

висћо 5.2.4.9.

висла 5.2.4.9.

висуле 5.2.4.9.

висуленце 5.2.4.9.

висулки 5.2.4.9.

вискз 5.2.4.9.

вит габтан 2.1.4.

вишулн 5.2.4.9.

вил, вш! вшггици 5.2.4.3

воденица со триесет и два камена 2.1.4.

вонешец 2.1.4.

вт>рвета 2.10.1.

вт.ртипух 2.2.3.

гаитана 2.1.4.

гаитанка 2.1.4.

Галичника града 2.8.

гангала 2.2.2., 2.2.3.

гаста горица 2.1.4.

гаста ми гаста кориика 2.1.4.

гледан 5.2.4.9.

гледача, два 2.2.1.3., 2.2.1.4

глеч гледжосано 5.2.4.25.

голо бгрдо 2.1.5.

голубета 2.2.3.

гор-горило 5.2.4.28.

гора 11.4., 2.1.9.

горица 2.1.4., 2.1.9.

горичка 2.1.4., 2.1.9.

град градосан 5.2.4.25.

гргк на чакргк 5.2.4.22.

Гугу 5.2.3.29.

гугува 5.2.3.29.

Гургуле до гургуле 5.2.7.1.

ГургулБ до гургулћ 5.2.7.1.

густа гора 2.1.5.

ггрчко товаренце 5.2.5.1.6.

п,рчка товаричка 5.2.5.1.6.

ггста гора 2.1.5.

ггста, ггста кориика 2.1.4.

пста ми гаста горица 2.1.4.

ггста ми плта горичка 2.1.4.

дардан 5.2.1.4.

Дарован 5.2.1.4.

Дарованица 5.2.1.4.

дарули 5.2.5.2.3.

джаджалац 2.10.1.

джунджуле 2.11.1.

дзвездици 2.1.4.

дзид варосан 5.2.4.25.

дзиф дзифосан 5.2.4.25.

дзиф дзифтосано 5.2.4.25.

диви козн и диви овци 2.1.5.

дракуле 2.10.1.

друмн на раздруми 5.2.3.8.

дрлн дреши 5.2.4.8.

дрлн драсни 5.2.4.8.

дуфке, две 2.1.5.

духалца 2.1.4.

дкк дисдосано 5.2.4.25.

дгб дђ6и 5.2.4.26.

дгска 2.10.1

еж бурда 2.1.4.

еге, теге, мшп еге 5.1.10.

еже, меже, тутумеже 5.1.10.

елбет бет 5.2.4.16.
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жежнко 5.2.6.2.

жележе, мележе 5.2.3.24.

жнв жилавен 5.2.4.30.

живалец 5.2.4.30.

живине 5.2.4.30.

живоланче 5.2.4.30.

живонение 5.2.4.30.

живониче 5.2.4.30.

живуле 5.2.4.30.

живуленце 5.2.4.30.

живулец 5.2.4.30.

жнвуличка 5.2.4.30.

живулине 5.2.4.30.

живулии 5.2.4.30.

живулвче 5.2.4.30.

живуне 5.2.4.30.

живурннка 5.2.4.30.

жилеже, милеже 5.2.3.24.

жмцжалца, две 2.1.4., 2.1.9.

жуваче 5.2.4.30.

жувуле 5.2.4.30.

жувуљчс 5.2.4.30.

жуваљанче 5.2.4.30.

жуо жуолче 5.2.4.30.

зарнала, два 2.1.4.

звездоброец 2.2.3.

зенло 2.1.4.. 2.1.9.

зид зидосано 5.2.4.25.

зидосан 5.2.4.25.

зијалка 2.1.5., 2.1.9.

зијалче 2.1.4.. 2.1.9.

зт»д згдосан 5.2.4.25.

згрцала, два 2.1.4.

17Уога, два 2.1.4.

изворче 2.1.4.

1аже. паже 5.1.10.

је*и 5.1.10.

како лани 5.2.5.1.7.

калакандерицн 2.2.1.2.

калаканће 2.2.1.2.

КалБешмана града 2.8.

камара 2.1.4.

Капс1а\111а 5.2.2.2.

капс1ауи1с1а 5.2.2.2.

кандалимо, мандалимо 5.2.4.17.

кандалото-мандалото 5.2.4.17.

кандшгае, мандилце 5.2.4.17.

канкала 2.2.2., 2.2.3.

каракенда 7.1.4.

карандилнце 2.2.1.2.

картуле 5.2.4.9

картулн 5.2.4.9.

каталанки 5.2.5.1.7.

като 5.2.5.1.7.

ке 5.2.5.1.2.

кеф 5.2.5.1.2.

кикикимска 5.2.5.1.5.2.

ким 5.2.5.1.5.2.

киракимска 5.2.5.1.5.2.

клабенце 2.10.1.

кладенци, два 2.1.4., 2.1.5.

кладенца, два 2.1.5.

кладенчета. две 2.1.5.

клад-БНца, два 2.1.5.

клајнца, два 2.1.4.

клам-бурц 3.1.1.

класа 5.2.4.9.

клепача 2.2.1.3.

клечо 5.2.4.9.

клнчан 5.2.4.9

клубета 2.10.1.

коас-коас 3.1.1.

копанка 2.1.4.

копанкл 2.1.4.

копија/корија 2.1.4.

корбаб 5.2.5.4.

корбабица 5.2.5.4.

кордален 5.2.5.4.

корника 2.1.4.

Котара 5.2.5.1.7.

кочанче 2.1.4.

коченче 2.1.4.

Кукурумпс 5.2.5.1.7.

кукушпн 5.2.5.2.1.

куса Канделина 7.1.4.

кгрпчица 2.1.4.

кгртале 5.2.4.9.

кмггулс 5.2.4.9.

кве 5.2.5.1.2.

Кћем 5.2.5.1.2.

квамула 5.2.5.1.2.

ккжкмрово 2.11.1.

лавка лае 5.2.4.11

лаза 2.2.3.

лами 2.1.4.

ланла 2.1.5.

ламша 2.1.5.

ламн 2.1.5.

лнпа, липа хралупа 5.2.3.6.

лозп 3.3.6.2.

луда крава 2.1.5.

лумбата 2.10.1.

лустро лустросано 5.2.5.1.5.2.

лкзмое 2.10.1.

маало 2.2.1.3., 2.2.1.4.

магарулн 5.2.5.2.3.

мандрас 2.2.1.2.

мандргс 2.2.1.2.

масолник 2.1.4.

махалце 2.2.1.3., 2.2.1.4.

махалчица 2.2.1.3., 2.2.1.4.

мегн, две 2.1.5.

мегћи, две 2.1.4.

мслшша 2.1.4.

мет н масло 7.1.3.

метнашнн 5.2.5.2.1.

мечетарста 2.2.3.

мнпгало, шингало 5.2.4.17.

мннгу 5.2.1.4.

мирнлинго 5.2.1.4.

мнсла 5.2.4.9.



Етпо1ој>џа 1 та1е (61к1огпе Гогте 339

мотовила вила 5.2.3.18.

мотовило вило 5.2.3.18.

мотовилка 5.2.3.18.

мотоило-ило 5.2.3.18.

мтлгала 2.2.3.

м-вндгљса 2.2.1.2.

мгрморе 2.10.1.

мгрцала 2.1.4.

на бога се моллт 2.2.3.

наплате 2.1.4.

наплатци 2.1.4.

ни ника 5.2.6.2.

ни плода 5.2.6.2.

ни ти 5.1.9.

никово поле 5.2.6.2.

ннкопоишша 5.2.6.2.

никопошица 5.2.6.2.

нишелки 5.1.9.

недарулн 5.2.5.2.3.

неника 5.2.6.2.

нсннца 5.2.6.2.

нениче 5.2.6.2.

неплода 5.2.6.2.

нерана 5.2.6.2.

нерода 5.2.6.2.

неродовит 5.2.6.2.

ноце 2.1.5., 2.1.9.

оглеала, две 2.1.5.

огледалца 2.1.4.

ожуве, дожуве 5.2.3.24.

ожнвелко, живелко 5.2.3.24.

ожежен дожежен 5.2.3.24.

ожушен, кожушен 5.2.3.24.

ожушин, тожушин 5.2.3.24.

оке 2.1.5., 2.1.9.

орман 2.1.4.

осушен, досушен 5.2.3.24.

очилца 2.1.4., 2.1.9.

ошушун, дошушун 5.2.3.24.

пар-парило 5.2.4.28.

пастра 2.1.4.

петанои бракл 3.3.4.2.

петима братн 3.3.4.2.

петина 3.3.4.2.

петмина 3.3.4.2.

петоманци братја 3.3.4.2.

пецомана, пет 3.3.4.2.

печен кокал 7.1.4.

печено чело 7.1.4.

пиваши, две 2.1.5.

пила пилосано 5.2.5.1.5.2.

пинде 1.6.2.

пискала 2.2.1.2.

пискулшш 2.2.1.2.

пготицп,две 2.1.5.

тмвички, две 2.1.4.

плаза, два 2.2.3.

плета, два 2.1.4.

плетншта, две 2.1.5.

плетишче, две 2.1.4.

плоча 2.1.4.

поганци, два 2.2.3.

покандам-помандам 5.2.4.17.

покои 5.2.6.2.

полица 2.1.4.

полЈШка 2.1.4.

полце 2.1.4., 2.1.9.

полннка 2.1.9.

помаојла 2.2.1.4.

помингалисаме, шингалисаме 5.2.4.17.

посаках, помамках 5.2.4.17.

пошандам, помандам 5.2.4.17.

пошандам, помандам 5.2.4.17.

пошандовам, помандовам 5.2.4.17.

пошандам-помандам 5.2.4.17.

пошетам, попетам 5.2.4.17.

препечен Кулл 7.1.4.

Препреченко 7.1.4.

пуљка 5.2.5.4.

пумпала, два 2.2.3.

пупунец пупат 5.2.5.1.7.

пупунчко 2.11.1.

пшит 3.1.5.

равнише 2.1.4.

размаалче 2.2.1.3., 2.2.1.4.

рако папурако 3.3.5.1.

рамница 2.1.4.

рамнише 2.1.5.

рампо гумно 2.1.5.

рамно поле 2.1.4., 1 2.1.5. , 2.1.9.

раче осмокраче 3.3.5.1.

релче 2.1.4.

ридо 2.1.4.

рогатици 5.2.4.3.

Сава 2.10.1.

савета 2.10.1.

самовила вила 5.2.3.18.

сандало, мандало 5.2.4.17.

сандалосах, мандалосах 5.2.4.17.

светулки 2.2.1.3.

сфгулн се 5.2.7.1.

седмолиста голин 3.3.5.2.

ситен, витен 5.2.3.10.

скандалосам 5.2.4.17.

скандалото 5.2.4.17.

склогши 2.1.4.

скурурци 5.2.5.1.7.

сквдрла 2.2.3.

ск1орлец 2.2.3.

слога, два 2.1.5.

смарчела 2.1.4., 2.1.9.

смркалка 2.1. 5., 2.1.9.

смрчко 2.1.9.

смЂркалца 2.1.4., 2.1.9.

смргчко 2.1.4., 2.1.5.

соповцн 2.1.4.. 2.1.9.

сополда 2.1.4., 2.1.9.

спица 2.10.1.

сребро сребросано 5.2.5.1.5.2.

стркалце 2.1.4., 2.1.9.

сп.калца 2.1.4.

стЂктлца 2.1.4.

таратушннк 2.2.3.

Темеронка-роика 5.2.3.33.
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темна девоика 5.2.4.24.

тендир 5.2.3.3.2.

тендирено, коситрено 5.2.3.3.2.

Тета 3.1.5.

ти ми 5.2.5.1.6.

тинтил 5.2.3.3.2.

тинтшмва коснчева 5.2.3.3.2.

тиршшнго 5.2.1.4.

Тодор 2.12.

топанчета 2.2.3.

торана 5.2.1.4

тороторо 5.2.1.4.

трапчета 2.1.4.

триш девет 3.3.7.1.

трумбата 2.10.1.

тум-тум 3.1.1.

Тумана града 2.8.

тумба 2.1.5.

тумбас! 3.1.1

тумбе 2.10.1..

тупа тапа 3.1.5.

турко 5.2.1.4.

турковида 5.2.1.4.

Тута 3.1.5.

туту ми је 5.2.10.

ттлшица 2.8.

твпанчета 2.2.3.

твркулан 5.2.1.4.

ТБркулана 5.2.1.4.

•п>ртунец 2.2.3.

уца 2.1. 5., 2.1.9.

фуфури, две 2.2.1.2.

цакуле 2.10.1.

цанигарово 2.11.1.

цигулар 5.2.1.4.

цигулка 5.2.1.4.

цингу 5.2.1.4.

цинцарово 2.11.1.

црева зггрчил 5.2.7.1.

цревата ти се сп>рчиле 5.2.7.1.

црнцала 2.1.4.

црт>н Цргнчил 5.2.7.1.

Цргнчиле, црадчиле 5.2.7.1.

цуцка 2.1.4., 2.1.5.

Цуцубан 5.2.1.2.

цуцуле 5.2.5.1.7.

цуцулово 2.11.1.

цт.нцт.рово 2.11.1.

цгцерово 2.11.1.

чекан 2.1.4.

чекана 5.2.4.9.

чеканче 2.1.4.

черешки 2.1.4.

честа гора 2.1.4., 2.1.5.

честа, честа горица 2.1.4.

четворки, четири 2.2.З., 3.3.2.

четвреноги, четери 3.3.2.

четирнци, четири 3.3.2.

чешми 2.1.4.

чешмурче 2.1.4.

чи 5.2.5.2.1., 5.2.5.1.6.

чингури гуске 7.1.4.

чоканче 2.1.5.

чокорда 2.1.4.

чопаранки 2.2.3.

чугла мугла 2.9.2.

чуден камЂК 5.2.4.24.

чудна ми чудна девовка 5.2.4.24.

чука 2.1.5.

чукалче 2.1.4.

чуканца 2.2.3.

чуканчец 2.1.4.

чукарче 2.1.5.

чукундур 2.2.3.

чурулеа 2.2.3.

Чурулум 5.2.5.1.7.

чучуленце 5.2.4.9.

чучуллВкнно 2.11.1.

чучур 5.2.5.1.7.

чгста ми чгста кориВка 2.1.4

шабан 5.2.1.4.

шабаница 5.2.1.4.

шав 3.1.5.

шаи-паб 3.1.5.

шандалото, мандалото 5.2.4.17.

шандано-мандано 5.2.4.17.

шар шарат 2.2.3.

шар шарено, вез везано 5.2.5.1.5.2.

шар шарено, шар везано, шарапански

5.2.5.1.5.2.

Шара 3.1.5.

шеталото, петалото 5.2.4.17.

шетна се шетка-шереметка 5.2.4.16.

шетнала се шетка 5.2.4.16.

шиледже, беледже 5.2.3.24.

шило бодило 5.2.3.18.

шило било 5.2.3.18.

шило н бодило 5.2.3.18.

шило-боло 5.2.3.18.

Шо ћшШо 5.2.3.18.

широко поле 2.1. 5., 2.1.9.

шмрвкла 2.1. 5., 2.1.9.

шмргчко 2.1.4., 2.1.9.

шмт.ркала, две 2.1.4., 2.1.5.

шопо 2.1.4., 2.1.9.

шопур 2.1.4., 2.1.9.

шопуркБИ, две 2.1.9.

шум-шум 3.1.1.

шичка 2.10.1.

кзжета 2.10.1.

нма 2.1.5.

инци 2.2.3.

сеШ

сћшра(ес 5.2.5.9.

кисЉађа 5.2.1.2.

уЈ81 уЈ5а1ес 5.2.4.9.

уоат&ад 2.2.1.2.
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каЗирзкЈ

ћ'оааје 2.2.1.4.

ћарај 2.1.7., 2.1.9.

кГасагек 5.2.4.9.

кгасајос 5.2.4.9.

кгаши кгапсјекс 5.2.4.9.

кгосаого 5.2.4.9.

кгрса1ес 5.2.4.9.

кгосесе1 5.2.4.9.

тшеај 2.1.7., 2.1.9.

ротахај 2.2.1.2., 2.2.1.4.

зарај 2.1.7., 2.1.9.

берег 1.7.3.

у'егсегЈа1 5.2.4.17.

уега уегсаого 5.2.4.9.

У15ајос 5.2.4.9.

У18а1ес 5.2.4.9.

У15агек 5.2.4.9.

У18есе1 5.2.4.9.

у'151 У15ас11о 5.2.4.9.

\У181 \^151е1ес 5.2.4.9.

2'ах1а$(аје 2.2.1.3.

1и2Ј{ко5гр$к1

рисје-рЈерисје 5.2.3.8.

рисје-гогрисје 5.2.3.8.

ро!ј$кЈ

ћећеп 2.1.3.

ћ1егу, Мегу ћЈегачесек 5.2.4.9.

Мегу, ћЈегу ћјега^ек 5.2.4.9.

ћјегу, ћЈегу ћјеге1ес 5.2.4.9.

ћоаегу 2.2.1.4.

ћогсгоа 1ис1гје 7.2.2.

се51о 8о1опа 7.1.4.

сћоаа сћоаа 5.2.4.9.

сћодугу 2.2.1.4.

сћоаи сћоаога 5.2.4.9.

сусИ, сг1егу 2.2.1.3.

дугаескј 5.2.4.17.

дугдовкј 5.2.4.17.

агиаиекпуе §пнгао 2.11.1.

8?8по( 2.1.8.

8е5(е 5гше(апе, окшту ке$ та51а 7.1.3.

ћарај 2.1.8., 2.1.9.

јааасг 2.1.8.

кеаггогек 5.2.4.9.

кгука\уа 2.1.3.

кггак 2.1.3.

кггукасг 2.1.8.

кггу\уа, шерго$1а 7.1.4.,

киса, киса кисогек 5.2.4.9.

1ас1с кгубјигка 5.2.4.9.

1а5 2.1.9.

тасћај 2.2.1.4.

тги§ај 2.1.8., 2.1.9.

тиуп 2.1.3.

тугдас 2.2.1.3.

паћого\У1 шаие 7.2.2.

отасћај 2.2.1.4.

раггасе, 4ч/л 2.1. 8., 2.2.1.3.

раггај 2.1.8.

рагусг1а, д\уа 2.2.1.3.

ререгаа>а 5.2.4.17.

Р1егди»ес1а 5.2.4.17.

росћоаугу 2.2.1.4.

роааЈасе, сХуту 2.2.1.3.

роаугоат 5.2.4.17.

рорегаиа, рорегаиа 5.2.4.17.

рорЈегааиа, рорЈегааиа 5.2.4.17.

роруПат, ргурупат 5.2.4.17.

варасг 2.1.8., 2.1.9.

барај 2.1.8., 2.1.9.

$тагкас2 2.1.8.

$(оја\уа, $(оја\уа 2.1.3.

$(го\уу 7.2.2.

$шрасе, сгугу 2.2.1.3.

$иисћасе, оЧга 2.2.1.3.

$\У1Г$2 1.6.1.

гггуо21е$(и 3.3.7.1.

(уттаиие 5.2.4.17.

\ук!иу, 2.1.3.

магеше 2.1.8.

«мј, \ет$1 \от$1е1ес 5.2.4.9.

\от$1, \У1$1 \\а$гогек 5.2.4.9.

\У151, \^151 ^ктааиек 5.2.4.9.

*Т81, \и$1 ш^јаиесек 5.2.4.9.

\У1$ј \\ч$шга 5.2.4.9.

\У1$Јс \от$ш(ка 5.2.4.9.

»1$$а №1881 5.2.4.9.

\у6г 2.1.3.

\уудугаат 5.2.4.17.

\ууггу$2сге(а 2.1.8.

гатасћај 2.2.1.3., 2.2.1.4.

гатасћајго 2.2.1.3., 2.2.1.4.

гапиагас 2.2.1.3.

П1$М

барашки 2.1.6.

белан беллвица 1.4.3.

белмм каменнмм палатам 2.7.

березничек 2.1.6.

бес 2.1.6.

бесиха 1.4.2.

богомола, два 2.2.2.

бодаста, два 2.2.1.4., 5.2.3.10.

бодал, два 2.2.1.4.

бодунка, два 2.2.1.4.

боица, два 2.2.1.3., 2.2.1.4.

болотнм кочки 2.1.6.

бодаста, два 2.2.1.3.

Брмшм 5.2.5.2.1.

буртм-калтм 2.9.1

вереец 1.4.2

верток 2.2.1.4.

вертун 2.2.1.4.

виса 5.2.4.9.

висла 5.2.4.9.

вискмњка 5.2.4.9.

вискгга 5.2.4.9.

вопун 1.4.3.

воротшљ 1.4.3.

гагармш 7.1.4.

глазаста, два 2.2.1.3., 2.2.1.4.

гладелми, два 2.2.1.4.
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пмдун 2.1.6., 2.1.7., 2.1.9.

Гогојм 2.9.1.

гослта 1.4.2

громихи, четмре 2.2.1.3.

гулли 2.2.1.3.

гуси-лебеди 1.4.1.

два ста рогаста 2.2.1.3.

два-ста ухасга 2.2.1.3.

Долгал Орина 5.2.3.32.

дочки 2.1.6.

дубрава 2.1.6.

еги-баба 5.1.2.

егибиха 5.1.2.

егибица 5.1.2.

елБНИХ 2.1.6.

енБ 7.1.2.

живал живулечка 5.2.4.30.

замахаика 2.2.1.4.

зарн заревила 5.2.3.32.

Зарл-заршица 5.2.3.32.

зверБ 2.1.6.

зеркало 2.1.6.

зевала 2.1.6., 2.1.9.

зевало 2.1.6., 2.1.9.

злато-серебро 1.4.1.

инди 1.6.2.

канда 5.2.5.2.1.

кивало 2.1.7.

кланди 1.6.2.

КОТ1.1 2.1.6.

КОЗЛБ1 2.1.6.

костер 2.1.6.

костлчка 2.1.9.

костншка 2.1.9.

краинец 1.4.2.

крикун 2.1.6.

кручено-верчено 7.1.4.

кувахта 2.9.1.

кутит, мутит 5.2.3.22.

кутмболка 5.2.4.20

ласа, простегласи 5.2.3.10.

лес 2.1.6., 2.1.9.

лмс-бес 5.2.3.17.

лбк перелис 5.2.3.17.

лмсбгс псб1 5.2.3.17.

ллдина 2.1.6.

ллл, ллп 3.1.1.

маковица 2.2.1.4.

махаи 2.2.1.4.

махала 2.1.7.

махалћце 2.2.1.4.

махатук 2.2.1.4.

махтаи 2.2.1.4.

махтак 2.2.1.4.

махтер 2.2.1.3., 2.2.1.4.

махтмшка 2.2.1.4.

мигала 2.1.6., 2.1.9.

мигало 2.1.6., 2.1.9.

мнгагњ 2.1.6., 2.1.9.

мигунчик 2.1.6., 2.1.9.

мигунм 2.1.9., 2.1.9.

Мита 3.1.5.

моргаи 2.1.6., 2.1.7., 2.5.9.

мотовило 5.2.3.18.

мотовило-косовило 5.2.3.18.

мотовило-котовило 5.2.3.18.

мотовило-роговило 5.2.3.18.

мотовило-шитовило 5.2.3.18.

мудрок 1.4.2.

мутавта 2.9.1.

некотово 3.3.4.3.

некошиха 1.4.3.

ни проехатћ, ни проити, ни рукои провести

52.5.1.4.

ногаста, четмре 2.2.1.3.

нохта 2.2.1.3., 2.2.1.4.

ночница-переночница 1.4.2

ну-ну 3.1.1.

тохало 2.1.6.

0ВЦБ1 2.1.6.

ожуха в семн кожухах 3.3.7.1, 5.2.3.24.

остров 2.1.6.

пас пастух 1.7.3., 5.2.3.17.

пастух рогат 5.2.6.4.

пенда 5.2.5.2.1.

пеш. 7.1.2.

петелБкн, перепетелБки 5.2.3.3.3.

писано, переписано 5.2.5.1.5.1.

плаксБ!, криксм 1.4.3.

поле 2.1.9.

проверчена ДБгаа 7.1.4.

продолбанаа 7.1.4.

прБ1Г, прБН 3.1.1.

гаггеро 3.3.4.1., 5.2.4.15.

гогги столбах 3.3.4.6.

гоггб гоггеренек 3.3.4.4.

разландал и ВБшандал — заландал 3.2.7.

размандрал, ВБ1мандрал, замандрал 3.2.7.

растопБшки, две 2.2.1.1.

ревун 2.1 .6., 2.1.7.

ревлк ревет 5.2.4.8.

ржава 3.3.1.

ржише 2.1.6.

рогаста, два 2.2.1.3., 2.2.1.4.

роша 2.1.6.

рБШБ1 рБвдучие 1.4.3.

рмкова 3.3.1.

РБ1НДО 1.6.2.

сапун 2.1.6., 2.1.7., 2.1.9.

свинби 2.1.6.

сечка сечет 5.2.4.5.

сшшз, синлвица 1.4.3.

сито, вито 5.2.3.10.

сито горновито 5.2.3.18.

скотина 2.1.6.

смирнал смирнавица 1.4.3.

сморкало 2.1.6., 2.1.9.
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солома 2.1.6.

сопаи 2.1.6., 2.1.7., 2.1.9.

ставдга 5.2.4.9.

стекла, два 2.2.1.3.

стеклишка, два 2.2.1.3.

сто 1.5., 5.2.3.10.

стоихи, четБфе 2.2.1.3.

стом вито 5.2.3.10.

могоуу 7.2.2.

судБЛ в суд 5.2.4.15.

суслено, маслено 7.1.3.

Татар, татар 5.2.1.1.

Татаруха 5.2.1.1.

таф-таф-та 2.3.

темнои темнице 5.2.4.24.

тенБ 7.1.2.

тетерки с своими детБми 2.1.6.

типулл 5.2.5.2.1.

Тигмк бвет 5.2.4.8.

титерево перетитерево 5.2.3.3.3.

Тон да тотонок 5.1.7.

тпрусенБки 3.1.1.

Тур 5.2.1.1.

Турица 5.2.1.1.

тутова 3.1.5.

тутовона 3.1.5.

ТуторБН 3.1.5.

тутотка 3.1.5.

тух-тух-ту 2.3.

ТБ1К, ТБ1К 3.1.1.

твдрики 5.2.3.3.3.

Тгаха да Матвдха 5.2.3.9.

тап, тнп 3.1.1.

утелБКИ, переутелБКИ 5.2.3.3.3.

ухотка, два 2.2.1.3., 2.2.1.4.

ухта, два 2.2.1.3.. 2.2.1.4.

ухтактак 2.2.1.4.

ухтарка, два 2.2.1.3.. 2.2.1.4.

ухтарн, два 2.2.1.3., 2.2.1.4.

ухтика, два 2.2.1.3., 2.2.1.4.

ухтуста, два 2.2.1.4.

ухтнхта, два 2.2.1.4.

фанафера 2.9.1.

фатка 5.1.6.

футенишл, две 5.1.6.

футка 5.1.6.

футундак 5.1.6.

футунди 5.1.6.

хапало 2.1.6., 2.1.9.

хватаи 2.1.7.

хлеб-солБ 1.4.1.

хода 5.2.4.9.

ходаста, четБфе 2.2.1.3., 2.2.1.4.

ходухи 1.4.2.

ходн 5.2.4.9.

хонда 5.2.5.2.1.

хохорнха 1.4.2.

хохорБ 1.4.2.

храп-тах-та 2.3.

царешпа 1.4.2.

Царнца-клвдковица 7.1.4.

царБ-космач 7.1.4.

чан величан 5.2.3.36.

чан молчан 5.2.3.36.

черБ1ш-загарБ1ш 7.1.4.

черБШ1-огарБШ1 7.1.4.

чернБ1ш-огарБ1Ш 7.1.4.

чернан гагара 7.1.4.

чернан чершшица 1.4.3.

чернми огарБ1ш 7.1.4.

чернБип-гагарБШ! 7.1.4.

четБ1ре ногастБ1 2.2.1.4.

четБфки. четБфе 2.2.1.1., 3.3.2.

четБфничка, четБфе 3.3.2.

чир-наволок 2.1.6.

чиркунчик 2.1.6.

чирнта 1.4.2.

чихало 2.1.6.

чичер, нчер 5.2.4.6.

чугун и корчага 7.1.4.

шарвд-пошарм 3.1.5.

шило-копошило 5.2.3.18.

шило-мотовило 5.2.3.18.

шило-мотрошило 5.2.3.18.

шипулн 5.2.5.2.1.

шито-било 5.2.3.18.

шитовило-битовило 5.2.3.18.

шмат железа 5.2.5.1.4.

шеголБ шеголилсл 3.1.5., 5.2.4.16.

шекотун 1.4.3.

$1оуаск1

ћагап ћГас! 5.2.4.8.

ћећа ћећпшк 5.2.4.9.

с111ра(6 5.2.4.9.

ћога ћис! 5.2.4.8.

5еатогакеј кгабу разу 3.3.5.1., 3.3.6.5.

бИо, ћПо 5.2.3.18.

ЈИо, ћоаа1о 5.2.3.18.

Јит Јшт, ћгт ћгпи 5.2.4.18.

У151, У151 У15а1б 5.2.4.9.

У151, У151 У15ишк 5.2.4.9.

УШ, У151 У1511ГО 5.2.4.9.

гићаш 5.2.4.9.

Хигаика зкићапка 6.7.

51оуепаск|

сш{>е1ј стеЏа 5.2.4.9.

соке1ј сок1ја 5.2.4.9.

јш&ег 5.2.4.6.

рзггорот 5.2.1.1.

горо(еуа 5.2.1.1.

горо»зс 5.2.1.1.

§1уз рићааЧуз 5.2.3.18.

5Пт §игт, ћгт ћти 5.2.4.18.

510\'ШЈ5к1

1651 5.2.3.17.
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икгајш$кј

бодаки 2.2.1.4.

бодаста 2.2.1.4.

вертун 2.2.1.4.

виса виситб 5.2.4.9.

виситб вискка 5.2.4.9.

гладун 2.1.8., 2.1.9.

гллдаи 2.1.8., 2.1.9.

замахаило 2.2.1.4.

шун 2.1.8.

мигало 2.1.8., 2.1.9.

моргало 2.1.8., 2.1.9.

моргаи 2.1.8., 2.1.9.

моргулшм 2.1. 8., 2.1.9.

нгохко 2.1.8.

помахаило 2.2.1.4.

ревун 2.1.8.

сапун 2.1.8., 2.1.9.

8мие(а ХЈгаЈа 5.2.3.32.

смаркач 2.1.8., 2.1.9.

стоика 5.2.4.9.

Туре, Туре, небоже! 7.2.2.

хапун 2.1.8., 2.1.9.

хапаи 2.1.8., 2.1.9.

хода ходитк 5.2.4.9.

ходаки 2.2.1.4.

ходаста 2.2.1.4.

ходитб ходлка 5.2.4.9.

ходори 2.2.1.4.

ходухи 1.4.2.

цапко 2.1.8.

Цшш-баба 5.2.1.2.

рга$1оуеп$кЈ

•азкт, 5.2.4.6.

*а§беп, 5.2.4.6.

*агБ 5.2.4.6.

*ауоп. 7.2.2.

*ћаћа еј>а 5.1.2.

*ћееап 5.2.4.9.

*ћовв 7.2.2.

*ћо8Н 2.2.1.4.

*е8а 5.1.2.

*ега 5.1.2.

*8а(ј.

*џ\фп 2.1.9., 2.2.4.

*8ога 2.1.9.

*80геп 7.1.1.

»еиКеп. 5.2.4.6.

*8ђгш.сб 5.2.7.3.

*харап 2.1.9.

*хоот 2.2.4., 5.2.4.9.

♦ЈБгЈгауа 7.2.2.

»Иепт. 2.10.2

*когс!(, 3.3.5.1.

*когсшп> 3.3.5.1.

♦когка 2.2.1.2.

*когкаП> 2.2.1.2.
♦когкт. 2.2.1.2.

*кот. 3.3.5.1.

*козП. 2.1.9.

»кгокт, 2.2.1.2.

*1агт 3.3.6.1.

*1ебт. 2.1.9.

*1егп 3.3.6.1.

*1ога 3.3.6.1., 3.3.6.2.

*1у8Т>(ЈБ) 5.2.3.17.

•тахап 2.2.1.4.

*те(ГБ 5.2.7.3.

*тјј>ап 2.1.9.

*тт>п>ап 2.1.9.

*пе-ћоет> 7.2.2.

*о§ш> 7.1.1.

*0УБса 2.1.9.

*роГе 2.1.9.

*5аа1о та$1о 7.1.3.

*5ПГБгкап/*5тБгкап 2.1.9.

*5ор- 2.1.9.

*5(ојап 7.1.1.

*5(ога> 7.2.2.

*5Уе(Нп 2.2.1.2.

*5Уе(Ип 2.2.1.2

*5\тп'а 2.1.9.

*п>гс- 5.2.4.9.

*У15еп 5.2.4.9.

*убп6и 2.2.4.

*г,-/*ге- 2.1.9.

*2Бгпо 5.2.7.3.

»Сбпб 7.1.2.

ргашаоеугорзкј

*§еи- 5.2.4.6.

*пеиеп- 3.3.6.

*пеио- 3.3.6.

♦рМепкМое 3.3.4.1.

аШапзк,

ћагкгеге 7.1.4.

ћ15ћ(§ај(е 7.1.4.

соћал 1.7.3.

гипагеге 7.1.4.

кагахће 1.7.5.2.

киаоје 1.7.5.2.

киИ дуНдјуП 5.2.3.27.

ргек 3.1.5.

ца1е8ћ(гете( 7.1.4.

п-п 3.1.5.

Ггапсибк,

репаап( 5.2.4.9.
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