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1.Е5 ОКОУРЕ5 ЂТ, *г, »/, */ Е^ З^АУЕ СОММШ ЕТ Е^ К1Ј55Е

Оапз 1а рбпоЈе Је ЈгапзШоп ои 1е з!ауе соттип, раг ипе сШбгеп-

сЈи1Јол рго§гезз1уе, $е загк1а!1 еп дез дЈа1ес1ез пеиетеп! с11$1тс15, ^ш

Пшгоп! раг Јеуемг сЈез 1ап§иез, 1а з1гис!иге с!е« то1з зиђН <Јез сћапбе-

теп1з ГопдатеШаих, ^гасе а 1а ^епЈапсе а пе 1о16гег, а Г]'п16п"еиг

Је сћа^ие $у11ађе, ^ие 1а хопогЛе сго!$5ап(е с!ез 8оп$; сесЈ геујеп!

а сЈЈге цие, а сеПе ероцие 1а, 1е $1ауе а 1гЈП81"оггпе, ;т!ап1 цие ро$-

$јђ1е, (ои1е$ 1е$ 5у11ађе5 4апз 1е8^ие11е$ 1е $оп 1е р!и$ $опрге етЛ

зијуј (1е зопз тоЈпз зопогез, Ј'ипе Гадоп 1е11е ^ие се!иј-1а ПпИ раг

$е 1гоиуег а 1а Пп. Ке Је^гс с!е §опог|(6 Јерегк! еп ргетЈег Иеи <1е

1а 1аг&еиг (1и сапа! раг 1е^ие1 ра$$е ГаЈг: а ез( допс р!и$ $опоге

^ие е, о, е1 сеих-сј зоп! р!из зопогез ^ие /, и; аргез /, и ујеппеп!

/, г, т, п, епзиНе 1ез аи!ге8 сопзоппез; 1е з!ауе а Јопс, еп гГадте!-

1ап1 ^ие 1а зопогј^ сгоЈ5зап1е, еМтЈпе 1е8 зуИађез Гегт^ез е! 1ез

ез. Оапз та Сезс1исМе Лег а1Шгсћеп$1а^18сћгп Зргасће, ј'ај

е е! сКлсић- 1ез 1оЈз рћоп^ј^иез (1апз (ез^иеПез зе тапј!ез!е

1а 1епс1апсе з!ауе а 1а зопогИб сгоЈззап^е дез хуИаћез,1) е! с'ез1 ауес

ипе ^гапЛе за1Јз(ас(!оп цие ј'ај сопз^а^, с!апз 1е Нуге 1е р!из гбсеп!

<1е М. К. КаћИ'§а18), Гарр|Јса1Јоп <1е 1а тете тбЈћоде доШ је те

рЈаЈз а те зегујг тој-тете, т^1ћо<1е ујзап! а зиђогдоппег 1ез рћб-

потепек зр^сЈаих а 4ез (еп^апсез с!'ипе рогГее р!из 1аг#е, дапз 1е

саз с!и з!ауе еп ргетјег Пеи а 1а 1епс1апсе а г^аПзег 1а $опоп'16

сгоЈ5зап(е дез зуИађез.3)

Рагтј 1ез тапЈГез1а1Јоп$ с!е се ргјпсјре соттипез а 1ои1ез 1е$

1ап§иез з!ауез, П^иге, (1ап$ 1е Иуге с!е М. МаћИ^а! е! с!ап8 1е тЈеп,

1е разза^е с!е ЂГ, дг, »/, &/ а ^, ^ /, 7; сереп<1ап1, ј'а! гепопсб а се«е

сопсерИоп <1ериЈз ^ие^иез аппбез, е! је сгоЈз р1и!б1 цие 1а 1ој рћо-

^ие поиз уепопз (1е СоппиКт пе з'ез{ јатајз е!епс1ие а (оиз

') /. /. I (Вег11в-^е1р81сћ 1931), рр. 46 е(

-) К. ХаНИн.И, 51оуап$1с1 јегШ I (11јиђ1јапа 1938). ^

3) I. I., р. р 11 е1 хшу. С{. епсоге В. На\тапс1<, О11и\> 5/ога/А паидпУ по\е

4о1у, Оо4а№у V, 2 (Ргаеие 19,49), р. 1383.
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1ез <1Ја1ес1ез 81ауез, 1е ^гоире опеп(а1 ауап! еМпипс 1а зопоп№

ЈелсепЈагИе (1'ипе аи1ге (адоп. С'ез1 роиг согп^ег та сопсерНоп <1е

1931 ^ие је УЗЈЗ ЈгаЛег сеМе таИ^ге де поиуеаи.

1.68 тапизсгИз ујеих зЈауез с^зЈбпеп! 1ез бгоирез »л, &л, г/, &/

4и з!ауе соттип раг рк, рк, лх, лк. II ез! угајцие, Јапзсез §гоирез,

1а рЈираП с1е$ тапизсгИз сопЈопЈеп! 1ез с!еих јегз, таЈз 11 ез1 аззег

уга!$етђађ1е ^ие 1е$ ргетЈег« 1гас1ис1еиг§ ајеп! с1Ј8(т^ие гј^оигеизе-

теп!8 еп!ге 1е јег ро81ра1а1а! е1 1е јег рг6ра!а1а1, ехсер^ 1е8 то!8 ои

ГапсЈеп 2гоиРе **/ ^3'* ргесбЛе (1'ипе (1еп1а1е (иа<4>/, »/,- ддхгк:

|ј|. 7/^ах;. Серепдап!, се ^ш поиз Јп1бге88е еп ргетЈег 1!еи, се п'е81

ројп! 1е Итђге де8 П^и1с1е8 ои (1е8 јег8, таЈ8 1а [ОПСЈЈОП гегпрИе

раг рк, рк, лх, лк сЈап« 1ез 8у11ађе8. 1:аи1-П зиррозег роиг г, / ипс

ГопсИоп уосаН^ие ои соп8опап!ј^ие ? Оапз 1е ргетЈег саз, 1ез јегз

зегајеп! с1цз а Гетђаггаз ^и'6ргоиуаЈ1 ГоПћобгарће УЈЗ-З-УЈЗ (1ез

Н^иЈЛез УоуеНез; дапз 1е зесопс! саз &, 6 дбзЈбпегаЈеп! (1е У^п'(ађ1е8

уоуеНез. ^иоЈ^и'!! еп 5ОЈ1, оп пе ргопопсаИ раз ЂГ, &г, */, &/, роиг

1ез^ие!з 1а ^гар1пе рк, рк, лк, лк зегај! ађзигде. \/л р!ираг( с!ез

81ауЈ8(е8 *сопзЈс№геп1 рк, рк, лх, лк сотте 1а 1гап8сгјр1јоп ип реи

ша1ас1гој1е Је ^, р, /, /; таЈ8, тете еп адтеНап! 1а ргопопсЈа!Јоп

лг, лв, Л, /в, оп пе заигај^ ^ибге ГехрН^иег запз зиррозег «1е8

И^иЈдез а !опс1!оп УосаИ^ие герг^зеп!ап{ ип еш Јп1егт6с1ЈаЈге еп1ге

»л, еЈс., е! гг, е!с. II пе поиз зетђЈе <1опс раз <1ои1еих ^ие 1е (11а-

1ес1е з!ауе ^ш а Јоппб паЈззапсе аи у|'еих-ђи1§аге аЈ1 гетр!ас6 »л,

»л, Ђ1, 6/, раг г, г^ /, Ј, еп ођеј^ап! а 1а 1епс1апсс а г^аПзег 1а зопо-

гЈ16 сгоЈ8зап!е <1е 1ои!е8 1ез зуНађез. 51, р!из 1аг<1, ^, е1с., зоп1

деуепиз ЛЂ, е!с., ипе 1е11е ^Уо1и1Јоп з'ехрЦциегаЈ1 раг Гас(Јоп рго-

Јоп^бе де 1а тете 1епс1апсе, Г^Јбтеп^ УосаНдие т1егса!е аргдз г, I

гепГогдап! 1е тоиуетеп! сгоЈззап! Је 1а зопогИб зуПађј^ие.

Еп ћи1баге тодегпе, [, / зе гепсоп!геп1 дапз ^иеЈ^иез раг!егз

агсћаУ^иез ; Јапз 1а тајогИб дез рагЈегз е( дапз 1а 1апбие соттипе,

ипе уоуеНе (», деуепи р!из 1агс1 о, а <1апз сег1аЈпз рагЈегз) 1и1 т!ег-

са!6е с!еуап( ои аргез 1а Н^иЈсЈе, 1а герагШЈст с!е г>л, «1 е( г», /5

с№реп<1ап{ Ји потђге Јез сопзоппез ^иј зијуеп^ сез ^гоцрез.1)

Еп зегђо-сгоа1е, г (6сгЈ1 г) е1 и, пб Је /, зоп1 1ез соп11пиа!Јоп8

1ез р!из герапсЈие« 4ез апсЈепз ^гоирез гг, г>г, г/, />/. ^ез ^гоирез ел,

с/, /и, е!с., ^и'оп (гоиус дапз сеПајпз раг!ег8, зоп! (1из а ипе еуо!и-

1Јоп ге1а{јуетсп1 гесегие.-) 1.е >!оуепе аизз! п'еи!

Ј) V. 8. М^аЈепоу, ОевМсМе Лег 1)и1д,ап5сћеп Вргасће (ВегНп-^еЈр5Јс1<

1929), рр. 132 е( 5ију.

г) С1. А. ТЈвв^Јеп, Огаттаи1<, <1ег Хег&о-сгоаИзсћеп Зргасће I (Неј(1е1ђег8

1914) рр. 108е1$шу.: §. Ки1()а1\!п, СсрбскЈИ н.и.ип,. фонетика и норфологШ серб-

скаго нзв!ка, 2= сс! (РоНа\-а 1917).
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аг,.ои еЈс., 1г6з гфап<1и$ еп

тодегпе, п'еп зап! ^ие <1ез 1гапз(огта1Јопз с1Ш6гап! сГ ип с!Ја1ес1е

а ГаиКе.1)

II гези!1е де зе ^ш рг^сбде ^и'а ипе еро^ие 1г^з геси!6е ЂГ, 1>г,

в/, &/ зоп! Јеуепиз П^шсЈез УоуеПез <1ап5 1ои{ез 1ез ^ап^иез з!ауез

еп!гап! <1апз 1е ЈЈгоире тбпсИопа!. Се ГШ 1а ип (1ез е^е15 с!е 1а 1еп-

(ј.чпсе з!ауе а пе 1о1бгег ^ие 1а зопогИб сгоЈ55ап!е <1ез зуИаћез. Се11е

<еп<1апсе, ћег^абе Ји з!ауе соттип, зе таЈп(Јп! региЈап! р1изЈеигз

5Ј6с1е5 дапз 1е 1еггИоЈге епЈЈег с!ез 1ап§иез з!ауез; се п'ез1 Јопс раз

83П5 ипе сегЈаЈпе зигргЈзе ^и'оп гепсоШге <1апз 1ез тапизсгиз ујеих-

гиззез 1ез ^гарИЈез ЂГ, &г, */,2) ^ш дојуеп^ е1ге сопзЈЈбгеез сс>тте

ипе раг1Јси!агн6 гиззе, 1апс1Ј$ ^ие л&, п>, /5, (/б) соп!јпиеп1 с!апз 1е»

тетез 1ех1ез 1а 1га(1Шоп с!и уЈеих-ђиЈ^аге. II Јаи! ^ие поиз поиз

розЈопз 1а ^иезИоп (1е ЗЗУОЈГ зј ГехрИсаИоп сЈоппео с!-(1еззиз роиг

1ез ^гоирез ЂГ, ег, е1, аг, ои, е!с., <1и ђи!^аге, ди зегђо-сгоа1е е! ди

з1оу^пе ез! арр|јсађ!е аи гиззе аиззј. Оп зе СОПУЗЈПС ГасИетеп! ^ие

сесј п'е5< раз 1е са5; се!а геззоМ ди 1аН ^ие, еп гиззе, ЂГ, бг а/, зе

гепсоШгеп! зоиуеп! Јапз 1ез тапизсгјЈз <1ез Х1«/ХПе зј^с1ез, с.-а-Ј.

ауап! 1'атцјззетеп1 с!ез јегз Гајђ1ез. А сеПе 6ро^ие-1а, 1е гиззе п'ауаЈ1

раз епсоге ађапдоппе Је ргјпсјре Јез зуИађез оиуег!ез. Ог, еп гиззе

сотте <1апз 1ез аи!гез 1апбиез зЈауез, 1а гез1ацга1Јоп с1ез

сотроз^з (1'ипе уоуе11е е! д'ипе НцшсК- пе ЈеуЈп! роззјђ!е ^и'а

ои 1а сћШе (1ез јегз ГаЈђ1ез геЈп1го<1иЈ5Ј1 1ез зуНађез [егтбез с!апз 1а

1ап§ие; 1ез ^гоирез уЈеих-гиззез гг, &г, */, ^ш 1игеп1 ап!6гЈеигз а 1а

сћи!е с1ез јегз, сЈоЈуеп! с!опс 1еиг пајззапсе а д'аи(ге5 Гас1еигз ^ие

сеих ^и! Пгеп! 1еиг оецуге еп ђи'баге, е1с. Рагсе ^ие 1ез УоуеИез

ргесбЈап! 1ез 1ј^и1<1е5 зоп1 1ез тетез еп з!ауе соттип е! еп

гизхе (ађ51гасИоп {аЛе (1е 1а сопГизЈоп <1е &/, е! *>/ ци\ еи( |јец

• с!ап5 1а рсгјосЈе рпЧптопсјие сЈи гиззе), II те рагаК 1трозз161е Је

пе раз сопзЈдегег 1ез бгоирез ЂГ, е!с., с!и гиззе сотте 1ез Језсеп-

с1ап1з (1Јгес1з Је сеих (1и з!ауе соттип. Аи ргетјег ехатеп, 1а (егте-

1иге Јез зуИађез ^ш зе 1егтЈпеп1 еп &л, *г, т>1 ^уо^ие дез <1ои1ез ;

сереп<1ап1, \\ п'ез! раз ди !ои1 зиг ^и'еп еГГе! поиз ауопз аНаЈге \с\

а <1ез зуИађез Гегтбез. Се циј ез1 сегЈаЈп с'ез1 цие 1е ујеих-гиззе,

сотте 1ез аи1гез 1ап^иез зЈауез, з'ез1 е^огсб де г^аНзег (1'ипе Гадоп

г(це1сс)пс)ие 1а зопогЛб сгоЈ55ап1е Лапз 1ез ^гоирез ЂГ, е!с., сотте

с1апз 1ез аи^гез 2гоиРез сотрозбз с!'ипе уоуе11е еЈ <Гипе сопзоппе;

ог, роиг а11еЈп(1ге се ђи1, 1а 1апбие еи! 1е сћоЈх еШге <1еих ргосбс!^:

еПе ри! ГизЈоппег 1ез с!еих рћопбтез Је Гадоп а 1ез гетр!асег раг

') V. Р. Патоу.*, КгаШа 2до()оу1па $1оуеп$1(е^а јег!1<а I (1,ји1>1јапа 1936) рр

166 ..-! $и!г.

-) */ ез! (Јеуепи г1, сотте е1 ез! (Јеуепи о1 (]>о!о).
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цпе П^иј(1е уоуеИе, с1 еНе ри! аиззј геШсћег 1а соћбзшп еп!ге 1е јег

е! 1а сопзоппе, еп доппап! а се11е-с! ипе сег!ате шс1ерепс1апсе

ЈтрН^иап! 1а {епдапсе а Јогтег нуПаће раг е11е-тетек, сотте

с!ап$ 1е са$ 4е$ сопзоппез Ппа1е$ (1ез то!з (гапдиЈз отђге, . 1аШ>

/."/<>.') 1,е ГгапдаЈз зе ргеЈе сГаШапГ гшеих а 1а сотрагајзоп цие сеИе

1ап{*ие а, сотте 1е ујеих-гиззе, ипе ргесШесИоп пеИе роиг 1е$ §у1-

1ађез оиуеПез е* роиг 1а 8опоп1е сгојззап^е.2) 1е ргегшег Јез Јеих

ргосес!е5 ЈпсИ^иех сЈ-(1е8§и5 Ги1 аррИ^ие еп $1ауе тегМтпа!, ои гг,

е<с., с1еујпгеп1 ^, е!с., 1е $есоп^ еп ујеих-ги$$е, ои 1ез §гарћЈе$ гг,

1>г, Ђ! зегуаЈеп* а гепЈге 1а ргопопсЈаИоп Ђ-Г, 6-г, а-/, ои р!и1б1 Ђ[,

*Г. */•

1Јпе 1е11е ргопопсЈаИоп е$( с1'аи1ап1 р!и$ угај$етђ1ађ1е цие, а

со1е с!е ар, кр, &л, оп (гоиуе 4ап8 1е8 гпапизсгИ.ч ујеих-ги8$е8 аи8$ј

крк, крк, хлх, е( кр', кц', хи*. II е$1 угај ^ие 1а р!ираП де8 81ауј-

51е$ соп8Ј<16геп{ *р«, е1с., сотте ип сотрготЈз еп!ге '1а ргопоп-

сЈаПоп гиззе е! 1'оПобгарће Јез тапи$сп'18 ујеих-ђи^агез, ои 1ез

гергб5еп1ап1з с!е8 апсЈепз бгоирез ЂГ, м, г>/, 6/, 8'6сгјуеп1 р», рк, лх, лк.8).

Серепс1ап(, сеИе сопсер{Јоп п'е51 пј пбсеззајге пј тете угаЈ5етБ1ађ1е,

рагсе ^и'ип (е! сотрготЈ8 8егаИ ип рћепотепе 1ои1 а (аЛ Ј8О16. Еп

геуапсће, еп зиррозап! ипе ргопопс1а*Јоп »^, */•, г/, 1ез ^гарћјез арх,

кцк, 1Л1, ^'е.хрПсјиеШ 1ас11етеп1 раг 1е [аН ^ие, (1ап5 ипе 1ап§ие

1епс1апЈ а Јп(гос1иЈге 1а аопогИе сго188ап1е дап8 1ои!е$ 1ез $у11ађе8,

г, I 8оп1 8ије(8 а с1еуе1оррег арген 1еиг аШси1а1!оп соп8опап!ј^ие

ипе уоуе11е Гајђ1е, етђгуопа!е 81 1'оп, уеи1; с'е51 1е тете ргосеззиз

^ие поиз зиррозЈопз роиг 1е ујеих-ђи^аге, ои 1ез бгарћЈез ГЂ, п>, /в,

/ћ т11Ј1еп1 еп (ауеиг с!'ипе 1е11е сопсерИоп. Рш$^ие, еп ујеих-ги8$е,

1ез јегз т!егса№8 аргбз ЂГ (Ђ%), е^с., 61ајеп1 <1ез УоуеПез 1гб8 ГаЈђЈез,

реи1-е!ге тбте ГасиИа1јуе8, сотте \'е тие! с!и Ггап^аЈз, ГбсгЈШге

1ез оте«аЈ1 8оиуеп(. Уегз 1а {Јп (1и XII«- 8Ј6с1е, е! дапз 1е ^ог<1

8еи1етеп1 аи XIII* х1ес1е, ј>8 1отћстеп1 еп8етђ!е ауес 1е8 аи!ге$ јег8

[ајђ1е$; а1огз 1е8 8у11аће8 ^цј јиз^ие 1а зе {егттајеп! еп [, [, I ои еп

гг, лв, /Ђ зе Гегтбгеп!, е1 1ез јегз ^иЈ ргбсбдајеп! 1ез И^иЈдез Је-

ујпгеп! о, е, сотте 1ои8 1ез јегз ци! зе 1гоиуа1еп1 <1ап8 1а розЛЈоп Гог1е ;

') СГ. Сћ. Ва11у, ип^шзНдие $епега1е е( Нп%и1$Идие /гап(а1$е (Раг1з 1932),

275. .

!) С<. Сћ. Ва11у, 1. I., рр. 268 е( $и1у., е( те$ гетагциев, ^ез Кт.циса $1ауеч,

Ое 1'ипј10 а 1а р!игаШе (Рап'$, 1937), р. 24 е( $и!у.

*) V. А. §ас1ша(оу, Грамматика старославанскаго нзика А. Лескинл (Мо$сои

1890) р. 174; Очерк-ђ древн^ђАииго перјода истор!и русскаго измка (Рс(гоцгл*!

1915) р. 182;

V. \'шн!га!;, Усг^1е1с11е!1(1е 81ау!$сће Сгаттаик I, 2. АиЛ. (СОШпееп 1924)

р. 183; N. Оигпоуо, Очерк истории русского нзмка (Мовсои - Ј.пнп^м-.к! 1924),

рр. 154 е( зију.
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Је зЈЈЈпаЈегај епсоге деих рћ^пот^пез ^ш те зетђ1еп1 сопПгтег

топ орЈшоп:

1. ^е Иро1поб1а$!еИ (ог, ег, о1, е!>ого, еге, о/о), раг 1е^ие1 Је

зЈауе опеп1а! §е (ИзШбие дез 1ап^ие8 з!ауез <1и Зид е! с!е ГОиез!,

реи! е!ге ехрПсјие <1е 1а тете Гадоп ^ие а^, *лг, е!с.: ол>о^>ог°

(>ого), е!с. Је п'т8Ј81егаЈ п> зиг 1а т61а!ће$е дез аи1гез 1ап§це5 п!

зиг 1ез ^гоирез ЈпЈ1!аих го-, га-; 1о-, 1а- соттипз аи з1ауе осс!(1еп1а1

е! аи ги$$е; се (16уе1орретеп1-а, с1и аих сопЈЈИопк 8рес1а1е8 ои $е

1гоиуаЈеп1 !ез зуНађез тта!е8, 1М ргођађ!етеп! апитЈеиг аи „ро1по-

б1а8Је". Сотте 1е$ с!еих рћбпотбпез *{, ЂГ* <ЂГ, -е!с., е! о^,ог°<

< ог е!с... 5'61еп<1еп1 ехас^етеп! аи тете 1ет1о1ге ПпјЈшз^ие,' 1е$

ехр|јса(1оп$ сјие је ујепз с!е доппег роиг Гип е! роиг Гаи1ге зе

сопПгтеп! тиШе11етеп1.2)

2. Оапз 1ез ^гоирез <1и 1уре крк, 1ез сЈеих јегз зоп! еп' цепега!

: грк, кцк, хлх. || у а, серепс1;т1, с!ез ехсерИопз. Оапз

д'О51готЈг, КогЊузКјј е1 5асћта1оу оп! 5Јбпа16 1ез {огтез

дћркзди(тс), в^рхтоградф, л11>р&твпЈнхк3); (1апз 1оиз се$

то!з Је ^гоире кр» зе 1гоиуе деуап! ипе (1еп1а1е ЗШУЈС (1'ипе уоуеИе

роз1ра1а1а1е, е! с'ез! а се!1е розИЈоп ^ие, зе!оп §асћта!оу, !'» доЈ1

за пајззапсе. Је сгојз ци'1! а гајзоп ; !1 зи^К (1е сотрагег ГоррозНЈоп

, \могАу\: рег\>уј, сег!<о\>, регм ццј 5'ез1 сопзегу^е еп гиззе

поз јоигз.*) Оапз зоп ОчеркЂ древнМшаго иер1ода с\\6 р1и§

асћта1оу Јоппе епсоге Јез ехетр!ез рг!з (1'аи1гез тапизсг^з;5)

<1ап5 1оиз сез ехетрЈез 1ез сопсШЈопз рћопеИ^иез зоп! 1е$ тбтез.

Ог, ГоррозШоп сопз1а(6е еп!ге 1ез 1урез пкрхетг! е! <«крккн1тк

пе зе ргс1ега*1 ^цеге а ипе ехрПсаИоп 1ап1 зо!( реи р1аи$1Е)1е зЈ 1е$

') Је п'1п$ј$1е раз $иг 1ев §гоире8 , п,, е(с., ^и'оп (ГОИУС (1ап& 1е$ (ех(ев р!а$

гесеп{$ е! Јапз Јез то!з то(1егпе$ <1и (уре вербвка; V. епЈге аи!ге5 А. §асћта1о\',

ОчерКЂ древн. пер. рр. 273—781; N. Оигпоуо, I. 1. р. 154.

*) ^е Ј^уе^орретеп! с!'ип јег аргез гг, *г, г/ ез! арре!е р!г цие1цие5 81ау»51е5

,$есопс1 ро!1К1Ј'|,ччј(.'-. Уи 1е рага!М11$те ^иЧ! у а еп(ге 1еа <1еих рћбпотбпев, се

пот пе те рагаН ра$ та! сћо!а1. Оп з'еп $ег( аи$$1 роиг (ЈезЈ^пег 1ез са$ $1^па1б$

Ј.чпк 1а по1е ргбсбсЈепЈе, ^иј п'оп1 пеп (Је соттип ауес 1е ргегшег .ро1по§1а8!е".

ехсерЈе 1а ргопопсЈаНоп пикНч мс : ого, еге, о1о.

3) V. М. КОХ^ОУЗ!«!]', Изсл*дован1а по рускому нзмку (51. Ре(ег5ђоигв

1885—1895), р. 110; А. §асћта1оу, Грамматика старослов. нзвша А. Лескина

(Мозсои 1890), р. 175.

*) А Мозсои Г ,1п(е11Ј§епс!а* ргопоп^аЛ (145 1е соттепсетеп! с)н XIX« 5Ј4с1е

ип г (1иг (1еуап( 1ез 1ађја1е$; V. V. СегпуЈеу, Законм и правила русскаго произ-

ношеннл (Уагвоује 1906), р. 28; К. КоЈиИс Граматика руског је.чнка 1..2« «'•(!.

1919), рр. 157 е(.

1. I., р. 182.
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јегз Јп1егса1б5 аргбз г е1а!еп(: цп ћи^апзте ог1ћо2гарћјцие, 1апс1Ј5

цие, еп 1ез сопзЈЈегаги сотте ип ГаН 1Јп^иЈ$п'^ие гиззе оп пе зе

ћеиг!е а аисипе <ШПси1№. 1,а ^гарМе &/•& зегуаИ а гегкЈге ипе рго-

попааИоп лг ои бл* ^ш, деуап! 1ез <1еп1а1ез дигез, з'&аЈЈ с№уе!орре

с!е *>? ои б/-6. Засћпшру сИе епсоге ипе {атШе де то1з ои Гоп

1гоцуе с1апз ^ае!^ие5 тапизсгИз 1е ^гоире гп : скхркви с1апз 1е

5ћогт1< с!е 1076, гкаркви, поскхркк-ћ (1апз 1а Ује с!е 51. Тћ^оЈозе1);

Јсј аизЈјЈ оп а аИаЈге а ипе уапап!е рћопо1об1^ие А'от[%\пе гиззе:

Јапз сез то18-сј [ (г*) {1еујп1 7(гћ ) Ле\ап1 1а 1ађја1е $ијуап1е; е1

Геуо1и(ј<>п пе з'агге1а ра« 1а: &л> (&;•) деујп! 1>г(д), е! се1ш'-сЈ

ип рец р!из 1аг<1 «^>: гк!»р(к!кк ск»рвк.2)

Оапз 1е 1еггИоЈге с1и.з1ауе оссЈЈеШа!, II п'у а ^ц'ипе

аИ сопзегуб 1ез И^иЈсЈсз УоуеИез јиз^ие (1апз 1а р^гЈосЈе

с'ез1 1е 1сће.о зЈо^а^ие. Оапз 1ез ^ал^иез 16сћЈ1е8 е! зогађез оп пе

1гоиуе дез 1ез 1ех1е:> 1ез р!из апсЈепз ^ие дез ^гоирез ђјрћоп^таИ-

^цез, тајз запз аисип с1ои!е сез ^гоирез-сј, 1от с!'е1ге 1ез <1езсеп-

с!ап(з сПгес15 с!е о^, &г, г>/, &/, оп1 раззб раг цп е{а! ЈпЈегт^дЈаЈгв

г. ?• ^. 7-
Еп Јсће^и? е1 еп зЈоуа^ие, 1е герг6зеп!ап1 1е р1из герапс1и (1е

[• е! с!е р ез! епсого 1оијоиг5 г (есгН г); 1'апсЈеп7ез1 деуепи / (2сп1 /),

ег §оп раг1епа1ге роз1ра1а1а! (^цј, с!апз сег!аЈпз то!з, 61аЈ1 пе (1е 6/,

1апс113 ^ие, сЈапз д'аи1гез то!з, II з'&ај{ с!^уе!орре (1е 7ра

заИоп, р. ех. ^б Чоп^' < *<$?& < *М$Ђ) ез! гез!6 / (/) еп

сеп!га1, тајз (1апз 1а р!ираг( Јез аШгез дЈа!ес1ез II сЈеуЈп! 1и (1и > 1ои),

е! се11е ргопопсЈа1Јоп-С! репе1га аизз! ЈапзЈа 1апј?ие соттипе 1сће^ие;

Јапз сеПаЈлз раНегз оп 1гоиуе и, и13). II уа (1е зо! ^ие 1и п'ез1 раз

1а соп1Јпиа1Јоп <Игес1е .<1е а/; еШге &/ е! 1и II у еи{ ип зоп 1п1егте-

с!Ја1ге /, е! с'ез1 се! I ^цј Јоппа паЈззапсе аиззј а * е1 и1. Оапз

р|цз!еигз раг!ег5, г аизз! (1еуЈп1 ђјр11опета1јцие; еп ^еп^га!, Ге1етеп1

уосаИ^ие Ги! т!егса1е (1еуап1 г, таЈз <1апз сег1а1пз раг!егз оп 1гоиуе

аиззЈ 1ерН\> е! (ергд « 1ергиш).4) Оапз 1е „росЈге^Ј ћогпооз1гаузЈсе",

оп ргопопсе ЂГ (1г) деуап! ипе зеи!е сопзоппе, п> деуап! ип §гоире

с!е сопзоппез, зе!оп 1а тете п^1е с[ие поиз соппаЈззопз с!и ђи!^аге :

1д, $Ђгр: ћгЂпса (§еп. зјп^. (1е ћкгпес), зппса,

') I. 1.. р. 182.

!) СГ. та Ое5с1Нс1)1е Јег а1Шгс11еп81ау|!>сћеп Зргасће I (1931) рр. 136—142

ои је С1(е 1а ННега1иге виг сез Јогте«.

3) С{. Ј. Оеђаиег, НЈз^огЈсЦа т!и\:пјсе јагуКа СекКеНо I (Рг;1К11е-^''с|111е 1894),

рр. 287 еЈ 5ију., О. Нијег, Со5К-оз1оуеП51<а \Т1а51ЈУс(1а (Рга^ие, 19^4), рр. 25 е( зију.

Р. Тга'ушСе1{, НЈ5(огЈс1<а т1и^1исе СевКовЈоуепкиа (Рга^ие 1935), рр. 111 е! 5и1^.

4) V. Р. Тгауп1бе1<, I. I р. 112. ^а ргопопсЈаИоп \>И1с, уЦпа, «!1с., 8е гепсоп(ге

(1ап$ ипе рагНс ии (Ј1а1ес(е тогауо-1сће^ие.
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Арг^з с, $с, г, 1е ^гоире ег а ипе 1агде сШГимом

(Сегпу, е4с.), таЈз ја аиззј II Гаи1 зиррозег ипе ргопоп-

с!а1јоп р!из апсјеппе г.

Ауап! <1е раззег аи ро1опаЈз, је ГаЈз гетаг^иег ^и'ип 4е5 с!Ја-

1ес1ез 1сћ^со-51оуацие5, а ЗЗУОЈГ 1е зЈоуа^ие огјеп!а1, уа ауес 1е

ро!опа1$ еп се ^ш сопсегпе 1е5 апсЈеппез ИцијЈех а [опс^оп уосаИ^ие.

^е ро!опаЈ5 поиз ргезеп^е 1е !аћ!еаи зијуап!:2)

бг > аг : 1саг1с, ћагпис, ј>аг<Ио,

аг с!еуап1 Јеп1а1ез Јигез : таг(и>у, сгагпу, г1агпо,

), 1г(г) <ег'г)) деуап! (1еп(а1е$ ра1а1а||'8бе5, 1ађја1е5 е!

, Ииз(у, в^олсе,

(61} аргбз §и«ига!е5 е1 1ађ1а1е$:

(<,рб11с), тош < *то1\ма ({-/? Еп ујеих §1ауе оп

!гоиуе ик а сб!б с!е лл),

&/>// аргбз 1аћ!а1е5, 51 1а сопзоппе 5шуап!е п'ез{ раз ипе Јеп

1а1е <1иге : мМс, тИсгеб, р№\\,

6/ > е1 аргбз 1аЕ)ја1ез, деуап! ипе Јеп1а1е с1иге : ре1пу, и>ећш,

те\1. АШгеГоЈз 1а рагИе зер1еп(гЈопа!е (1и 1егпЧо!ге ро!опаЈз ргопоп-

да!1 рМпу, е!с.; с!ез гез!ез де сеМе ргопопсЈаИоп $е зоп! сопзегу^з

јиз^и'а поз јоигз, таЈз еп ббпега!, 1е 1уре тбгЈЈЈопа! ГетроПа Јапз

(оиз 1ез (Иа1ес1ез ро!опајз.а)

^ез 2гоиРе5 ћЈрћопбтаИциез зе 1гоиуеп( Јеја с!апз 1ез р!из

апсЈепз 1ех1ез е! тете с1апз 1а ђиИе <1е 1136. Тои1еГоЈз, 1е пот

Ои1ј>аШ циЈ зе гепсоп!ге сЈапз 1а ђиИе буо^ие с1ез с1ои1ез. Ез1-се ^ие

1е ујеих-ро1опајз ауаЈ! ип тоЈ. *Аи1%'1 (-у1) а сб{6 с!е сНи%1 (Ј»/)?

Ои ђ1еп, зе зегуаИ-оп с!е и1 роиг с№5Ј{*пег ип I у61а1ге? Оапз се

саз-с! оп роиггаИ сопзЈЛбгег е!, о1 (Сће1в1, Сћо1т) сотте <Јез 1гапз

сгјрИопз ип реи та!а<1гоЈ1е5 с!'аи(гез уагЈап(ез де 1а П^шде УоуеПе.

Серепс1ап( се пе зоп1 1а цие Је 5Јгпр1ез ћуроЈћбзез.

Рие11е ^ие Ги1 1а ргопопсЈаИоп с!и Х1!е зЈ6с1е, ипе сћозе ез(

1ои1 а {а!1 с!ајге: 1ез 2гоиРе5 аг> ег(2\ "'(2). ^ *А °^ ^" пе

') V. Ј. 1.0ГЈЈ5, Когђог росЈгсб! ћогпоозЈгаузКсћо УС 81ег51и1 (Рга§ие 1899),

рр. '5 е1 вију.

=) V. Н. Сесјегзеп, Ма1егуа1у I ргасе Кот1$у1 Ј^гућошј А1сас1. 1Јт. № Кга-

ћои/1е I (СгасоуЈе 1904), рр. 173 е! ви!у.; Ј. Ког\уа(]о\у$1<|', Огата1у1са ј&уКа ро1-

Сгасоује 1923), рр. 150 е! зију. 5иг 1е 51о\'ацие огЈспЈа! с{. 7.еИ&сћг1јЛ /.

»-. ШШо&е VII (1930), рр. 362 е! кију.

3) СЈ. К. .ЧИзсћ, Мопоуа/је ро1аШс!1 сесћ ^шго\уусћ, ^г 3; Рга$1о\»1аис1(1е {'

(Спсо\'!е 1916).
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раз 1ез соп1тиа1Јопз <1Јгес1е5 с!е ЂГ, м; &/ &/. II у а ипе сШГбгепсе

гетагциађЈе еп!ге 1е гиззе е! 1е ро!опај$, дШбгепсе соп5Јз1ап1 еп

сесј ^ие 1ез ^гоирез уЈеих гиззез г>г(т>), *>/•(&), Ђ/(Т>) (> ог, е1, о1)

оп1 сопзегу^ 1ез уоуеИез с!и з!ауе соттип — ађзЈгасИоп ЈаЛе Је 1а

соп!изшп <1е т>/ е! г>/, 1;т<Ш ^и'еп ро!опаЈз 1а р!ирап с!ез УоуеНез

^цј рг$с6с!еп1 ои зшуеги 1ез Пцш&з оп! ип аШге Итђге ^ие 1ез

апсЈепз јегз, ^иј, еп ро1опај$, зоп! <1еуепиз е; [] {аи! Јопс зиррозег

ип е!а! јп(егте(1ЈаЈге еп!ге се!ш Ји з!ауе соттип е1 се!и! цие рге-

зеп(еп( 1ез апсЈепз 1ех1ез е! 1е ро1опа!з то<1егпе. Ког\уас1о\У81сЈ, ^цј

1а тете орјпјоп, Ј^јцпаЛ 1а ргопопсЈаИоп с!о 1а р6г!о<1е

раг 1ез зј^пез 6/, »/; ц ('?>[?), ЂГ, ои 'а[', а[г); се!а уеи!

<1Јге с(ие, зе!оп Ко2шадо\^з1<ј, 1а Пци!(1е ауаК 1а [опсИоп уосаМ^ие,

1е јег ои 1е сћуа п'61ап1 ^и'ип зоп 1г6з !ајћ!е зегуап! а ГасПИег 1е

разза^е Је 1а сопзоппе ргбс^Јеп^е а 1а Јј^иЈЈе УоуеИе. Рћопо1обЈ-

^иетеп! раг!ап1, се!а геуЈеп! а дјге ^ие г, I ФаЈеп! с!ез рћопбтез

Јоп1 !а геа!Ј8а1јоп р|1у8Јо1оцЈцие зе сотрозај( де г, I рге^еЈез (1'ип

тоиуетеп! аг1Јси1а1о!ге циј п'етр!61а!1 п! зиг 1а (опсНоп уосаП^ие

(1ез 1ј^и!с1ез пј $иг Гипји- рћопбтаИ^ие. 51 1е1!е Ги1 1а сопсерПоп

Је Когигас1()и'5КЈ, је зиЈз 1ои( а Га!1 д'ассогс! ауес 1и!.

Је п'Јпз!з1ега1 пј зиг 1е Касћоиђ п! зиг 1е ро!ађе, ои ]'еуо1и1Јоп

Ш еззепиеПетеп! 1а тете с^Геп ро1опа!з, ађз(гас1!оп ГаНе с!е 1а

соп!из!оп Ле / е! Ј с|ЧЈ еи( Пеи еп Касћоиђ оссЈЈеп1а1 е1 (1ап$ 1оиз

1ез д1а1ес1ез 16сћЈ1ез зЈШбз а Гоиез* (1е се1и!-сј. II зиКИ Је гепуоуег

поз 1ес1еигз аих 1гауаих с!е Ко2\уас1о^51сг е! с!е ^ећг-Зр^ЈпзКЈ.2)

^ез с1еихЈап§иез зогађез рг6зеп1еп! аиззј 1е тете 1ађ!еаи: 1а рго-

попсЈаИоп ас1ие!1е, ^иој^ие ШрћопешаИцие, сИИеге еззеп11е11етеп1

де сеИе <1и з!ауе соттип, 1ез уоуеНез ^ш ргбсеЈеп! ои зијуеп! 1ез

ПцшЈез п'е*ап! раз 1ез герг6зеп1ап1з гб^иПегз (1е Ђ, «>,8) заиГ ^иеЈциез

ехсер1Јопз ГогшЛен.

КОзитоп« ГеззепИе! <1и ргбзеп! аг1Јс!е! Оапз 1ои1ез 1ез 1ап§иез

з1ауез, 1а 1еп<1апсе а пе 1о1бгег ^ие дез зуНађез а зопогј^ сгоЈззап^е

а 611тЈп6 еп!ге аШгез 1ез ^гоирез 1аи1озу11ађ|^иез гг, &г, &/, 6/, таЈз,

сотте Јапз 1е саз с!е ог, ег, о1, е1, Г^уо1и1Јип пе М раз 1а тбте

') V. Ј. Ко2*а<1о*51<ј, Огата1у1са ј&ућа ро1зШ$о (Сгасоу1е 1923), рр. 150

', 1 155 е( зи)у.

г) Ј. Ког*а(1ош51«ј, Ј$2Ј>1с ро1з!с1 1 је$о Ш$1огуа 1 (Сгасоу)е 1915). рр. 50, 52,
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1е 1егп1оЈге егИЈег. Оап8 1ез 1ап{Јие8 ди 5и<1 е! с!е

ЂГ, е!с., ^игеп* гетр1асе8 раг Јез 1Ј^иЈ(1е$ а ГопсИоп УОСЗ-

е, ци\ зе ташИпгеп* аи$5Ј 1оп§1етр$ ^ие 1ез 1ап^ие$ пе 1и1ег;иеп1

<1ез зуИађез оичеПез. Еп гиззе, ЂГ, 1>г, 5/, &/ Јеујпгеп! Ђ[, ц, »/,

е! <1ап5 се$ @гоире$-с1, 1е$ Ис^иЈсЈек уоуе11е$ (епсИгеп! а гбаНзег 1а

5опоп'16 сгоЈ85ап!е: ГЂ, г*, /ћ. II у а ип рагаПбНзте гетаг^иађЈе

еп!ге се ргосеззиз-а е! 1е Про1поб1а81'е", е! се рагаНбПзте ГаЈ! гез-

пеИетеп! 1а р!асе зр^сЈа!е ^ие 1Јп( 1е з!ауе огЈеп(а) рагтј 1ез

зЈауез Је^ 1а сК-за^гецаИоп с!и з!ауе соттип.

N.
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