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ГАВРИЛО СТЕФАНОВИЋ, ВЕНЦЛОВИЋ

------

О животу овога нашега књижевника из прве по

ловине 18. века знамо врло мало, па и то већином

само оно, што се из записа у његовим делима може

о њему сабрати. Не зна му се ни место ни година ро

ћења, а тако исто ни смрти. Кад је 1690. год. патри

јарх Арсеније Црнојевић прешао са српским народом

у аустријске земље, онда је, без сумње, прешао и Га

врило, јер он на једном месту у једном свом зборнику

вели, да га је писао: „да не вЂсве провождš дни вЋ

чšжди“ домћ“. Он сматра, дакле, крајеве у којима су

се Срби тада населили као туђе, а то би нам био као

неки доказ да тамо није рођен, него да је, можда,

прешао и он заједно с осталим народом. На другом

једном месту назива сам себе: „Многогрišu"нiи неромо

на“ ГavвилЋ Рачани“. Овај његов назив дао би нам

повода да мислимо, да се Гаврило покалуђерио још пре

премаска Срба у аустријске земље у манастиру Рачи,

а можда је баш и рођен негде у том крају, па доц

није и он прешао као млад калуђер. Да је ово одиста

могло бити, могао би нам као доказ послужити опет

један његов рукописни зборник од 1735. год., где се

у поговору правда што је књигу писао „хитрописанie“

мали“, како не бњлстњ оуже време минећски шисати, вњ

старости бо 8же писа“.“ Ако је он 1735. год. био већ

стар човек, онда је он пре 45 година, у време пре
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ласка Срба под патријархом IЦрнојевићем, могао бити

млад калуђер.

У осталом, имали бисмо још један, и ако не непо

средан, доказ да није био рођен с оне стране Саве и

Дунава. У његову преводу: „Мачњ дšховнић,“ а и у

другим његовим зборницима, и ако су писани источним

говором, налази се местимично остатака јужнога го

вора. Ови остаци јужнога говора, могу се различно

тумачити, али ипак остаје као једна од највероватнијих

претпоставака, да је он рођен и одрастао у једноме

крају српскоме, где се говорило јужним говором, (у

манастиру Рачи у окр. Ужичком говорило се и онда, а

и данас,јужним говором), па се је под утицајем тадаш

њега црквенога језика, у коме тих разлика нема, а

живећи међу народом који није говорио јужним гово

ром, и пишући за њега, трудио да пише језиком

којим је тај народ говорио — источним говором, али

му је ипак, што је лако појмљиво, промакла овде онде

и по која црта његова матерњега говора. Овим, ра

зуме се, није решено питање из кога је он краја и

који је његов матерњи говор, али сви знаци упућују

да тај говор треба тражити негде ближе југозападу.

Одмах по преласку у нове земље патријарх се

Црнојевић настанио у Сент-Андреји близу Будима. Он

је, истина, понео са собом и црквене књиге за по

требу у цркви, али у оној журби око сеобе број тих

књига није био тако велики, да би могао задово

љити потребу за сву ону масу народа која је пре

бегла с њиме, поред тога што је тада и иначе била

велика оскудица у црквеним књигама. Како у то

време није било српске штампарије а књиге су се

с тешком муком набављале из Русије, то је патри

јарх гледао, да око себе прикупи људе који су били

вешти у преписивању црквених књига, и да оснује
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школу где би се млади калуђери вежбали у томе по

слу.“ Готово је једини био спреман за тај посао као

што ваља Кипријан Рачанин. Он је око себе прикупио

младе људе и учио их. За ту потребу он је доцније

саставио и Буквар 1717. год.“ Међу његовим учени

цима био је и Гаврило, јер он сам себе, опет у јед

номе запису назива: „бившаго оу Сентњ-Андреи шб

цегадšховника Купрiaна Рачанина оученикЋ“. Гаврило

је био врло марљив преписивач црквених књига, јер

највећи део рукописних књига, нађених у Сент-Андреји

и око Будима, писан је његовом руком.“

Из његових се дела даље за њега зна: да је 1736

год. био у Ђуру на парохији као капелан, да је 1739.

год. био у Коморану као проповедник код српских

Шајкаша. Још 1746. год. у једном запису каже за себе

да је: „вЋ глбоцћ старости“, а после тога времена

нема више трага о њему. Биће да је по свој прилици

ускоро умфо.“

И Кипријан Рачанин, и његов ученик Гаврило, пред

ставници су старије — србуљске школе писања. Све

што год је Гаврило писао, писао је или србуљским је

иком, и ми народним говором. Кад се прегледају ње

гови рукописи писани србуљским језиком и упореде

с Букваром Кипријановим, види се да су по свему

исти — и начин писања, и правопис, и ортографија, и

интерпункција, и језик — види се да је то једна иста

школа.“ За Гаврила се може рећи да је он један од

последњих представника те србуљске школе шисања,

јер после њега, а и у његово време, готово сви писци

- Гласник Српскога ученога друштва ХХХIV, стр. 151–152.

* Рукопис Српске краљевске академије, под бр. 141.

- Гласник ХХХIV, стр. 152.

* По једном запису умро је 1749. год.

A Mozкда се баш због тога Гаврило и називао „Рачанин“, као што су

се тим именом називали и неки други ученици Кипријанови, као шредставници

Кипријанове и Рачанске школе писања.
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напуштају тај старији начин писања и прилазе новом,

„славеносербском“ начину.“ У Каталогу рукописа и

старих штампаних књига из збирке Српске краљевске

академије, који је саставио г. Љуб. Стојановић, оваки

су зборници Гаврилови под бр. 31, 71, 77 и 78.

Али Гаврило није био само прост преписач цр

квених књига. У осталим његовим списима који се на

лазе у Каталогу под бр. 84, 92–102 налазе се: жи

тија, беседе и поучења и чланци светих отаца, као:

Јована Златоуста, Јована Дамаскина, Григорија Бого

слова, Козме презвитера, Генадија, патријарха цари

градскога, инока Петра, Кирила, архиепископа цари

градскога, Евгарија монаха итд., што их је покупио из

разних црквених књига. Два су од ових зборника на

србуљском језику, и то под бр. 95 и 96. Остаме збор

нике рукописа, и то под бр. 84, 92–94, 97–101, Га

врило је дотерао на народни језик и удесио тако, да

их и прост свет може разумети.

Сем овога његова рада, Гаврило је био још и пре

водилац. Преводио је с рускога и пољскога језика. Два

су од ових његових рукописних зборника чисти пре

води, и то под бр. 92 и 93. Ту се налазе полемичке

проповеди на недеље Лазара Барановића, архиепископа

црниговскога, под називом: „МечњдŠховнњић“ 1666, с ру

ско-словенског језика. У осталим његовим зборницима

налазе се местимично такође његови преводи, на цркве

ном и народном језику, што их је, кад му се учинило

згодно,уметао. Такоје преводио: „из книге старога пов

ченia шампатаго вЋЛитове прикрамко Помско“Жигм8ндš,

при митрополитš Кiевско“ Iшнћ, вњ мћто - афви“ (1568),

с рускога; даље из књиге: „Трубњи словест проповћД

нихБ°, 1674. од Лазара Барановића, беседе на разли

* У Београдској митрополији од 1731., а у Карловачкој од 1739. године

почело се већ помало званично престајати писати по србуљски. Споменик

Српске краљ. академије ХХХIV, стр. 121.
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чите црквене празнике; даље „из угалтiира Москов

скога“; даље из „Исторiе Барона Цесара, гар"динама

римскаго, имене“ Костела, преведена с полскаго незњика.

на словенски“. (Не каже за њу да ју је он преводио!);

даље „из полšcтава древна москов"скаго пред"слове.

Того ради и азЋ вњмести“ сiе вЋ ciо книг8; затим: „ilt

Москов"скаго поšченia шампатога оу Москви при царŠ

Петрis и Адрiaнš тамош"нне“, тогда бив"пе“ патрiapce вЋ.

лbте по рождаствћ. Христовћ - 1 Хч3 (1647), здb же

преведене бš емš на србски незнкЋ ради разšмена

простњ“ чловћко““; на послетку „из книге зовомie

Клко“ Илiе архимандрита Ливов"скога“.

Као што се из овога види, Гаврило нема ни је

днога свога оригиналнога рада, него су му све или

преписи, или прераде, или преводи. Он сам није на

писао ништа, сем уметака и објашњења у беседама

црквеним, о чему ћемо мало доцније говорити. Та би

појава на први поглед умањима значај његова рада, и

ми бисмо га много мање ценили, кад не бисмо водили

рачун о културним и просветним приликама код на

шега народа у оно време кад је он живео и радио.

Те су прилике код нашега народа биле тада, а и много

доцније, врло бедне и жалосне. Услед дуговременога

робовања под Турцима, који су шалили, робили и ру

шили манастире и цркве, спаљивали књиге, угушивали

у клици сваки покушај за какав духовни напредак,

наш је народ био скоро сасвим подивљао. Образованији

ред људи – свештенство — слабо је био одмакао од

опште масе народне. Најобичнији су били свештеници

који не умеју писати, а било их је и таквих који не

умеју ни читати, или врло слабо. Чак ни епископи нису

се одликовали каквим бољим знањем и образовањем.“

и К. 6. PaДченко. Дос. Обрадовичњ. КiевЋ, 1897, стр. 1 и 4. Моменти

из прошлости и садашњости вароши Сент-Андреје од П.С. Ниш, 1903. стр. 64
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Поменули смо већ како је за време патријарха

Арсенија Црнојевића, крајем 17. и почетком 18. века,

за преписивање црквених књига и за спремање и обу

чавање младежи једино био сшреман као што ваља—

Кипријан Рачанин. Ни у другим крајевима није било

боље." О школама није било ни помена. Тек око неких

манастира прикупљали су се ђаци што су се спремали

за свештенички чин, па пошто би пробавили у мана

стиру по неколико година, научивши по мало читати

и писати и што је најглавније од црквених обреда на

памет, — с таквим, готово никаквим, знањем слати су

у народ за свештенике, да после само неколико година

забораве и оно мало читати и писати, што су били пре

тога којекако научили.

Кад је стање било овако, онда је потпуно разум

љиво што Гаврило није био оригиналан писац. На про

тив, било би велико чудо да се у таквим приликама

могао јавити писац, који би дао нешто своје, ориги

нално. Он је за своје време био необично вредан цр

квени писац, који се својом спремом и образовањем

уздигао изнад масе тадашњега, скоро нешисменога, све

штенства.Та његова спрема и образовање, истина, нису

били такви, да је он био подобан и да је могао сам

писати и састављати беседе и слова, која би говорио

народу у цркви. Али то му није било баш толико ни

потребно! У српској црквеној књижевности било је у

Ч Више о овоме види у Извештају Максима 1Pатковића, егзарха бео

градскога митрополита 1733. Гласник Српскога ученога друштва, књ. 56,

стр. 120 и даље. — Чак ни при крају 18. века стање се није много

променило на боље. Јован Рајић у предговору својих „Шоучења недељних“,

која је издао 1793. год., овако се у предговору жали: „Али ми јоште од Бога

нисмо толико благословени, да би свагда свештеници били науком просвећени

и научени. Међу многима који звање своје јерејско извршују у чистоћи са

вести, јесте не мали број и онакових, који, (као што вели апостол Павле),не

разумеју ни иже глкотњ, ни му нихЋ же оутврждакотњ, и који, поставши па

стири, и сами потребују настављења и разумљења, онако како и последњи

простаци. Ово чини цркви Божјој несрећу и печал“.

"ма
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разним зборницима сачувано толико готових беседа и

слова, житија, поучења итд. најславнијих светих отаца

и чувених црквених писаца у православној цркви, што

је још у раније доба било преведено с грчкога, где

су била расправљена најглавнија питања и догме у

православној цркви, да је било само потребно умети

се користити и послужити овим већ готовим матери

јалом. А Гаврило је то знао и умео, јер је он у својим

зборницима марљиво прикупио таке готове ствари, које

су му биле потребне за обучавање народа. Он је дао

онолико, колико је умео и могао дати, и ми смо му

данас захвални и на томе, и то много захвалнији него

некоме који је дао много више, али живео у прими

кама далеко повољнијим.

Али Гаврило има још једну другу, много већу, за

слугу. У доба када је руски црквено-словенски језик

код нас био у највећем јеку у употреби, и када је био

скоро сасвим потиснуо црквено-словенски језик српске

рецензије, Гаврило сејошдржи старије, србуљске школе

писања. Доцније ћемо имати прилике да видимо, да у

његовим преводима у језику има врло мало и незнатних

остатака русизама, и ако је он преводио проповеди и

чланке с руско-словенскога језика, те на тај начин

био у могућности да, као и његови савременици, буде

подложан утицају руском. Он није подлегао општој

струји, од које је било доцније толико штете и у књи

жевности и у књижевном језику српском, не због тога

што је хтео да се покаже веран чувар старине и књи

жевних традиција, и зато што је био убеђен да је ста

рије боље, јер је ближе народном језику, него, по свој

прилици, стога, што није умео писати руско-словен

ским језиком, јер је он још у младости, код Кипријана

Рачанина, научио да пише по србуљски, па се онога

на што се већ навикао држао и доцније.



| 19

Гавримо је био шаметан и практичан човек. Та се

његова памет и практичност огледају нарочито у томе,

што је он, кад му се чинило да је то потребно, на

пустио чак и србуљски језик, и отпочео писати народ

ним језиком онако и ономико колико је знао. Живећи

у Сент-Андреји, тадашњем књижевном центру, у не

посредној околини патријарховој, он је имао прилике

да чује, а и сам је могао да види, све слабе стране

тадашњега свештенства, и пта је нашем народу бимо

тада најпотребније. Он је био један од оних људи који

је имао шире погледе и добро уочио значај народнога

просвећивања. Он је увидео да онај прост свет, који

је био огрезао у незнању и разноврсним празновери

цама и само се по имену звао хришћанским, треба оз

биљно поучавати, ако се хоће да се одржи у право

слављу, а нарочитода се сузбије католичка пропаганда

и Унија. Покрај сметњи које је аустријска влада чи

нила Србима у њиховој борби за самоодржање и обра

зовање, она им је чинила и једну сметњу далеко већу,

која је била нарочито кобна по Србе, јер је претила

да им уништи прадедовску веру а с њом и народност."

Из Беча се систематски радило на томе, да се Срби

путем Уније преведу у крило католичке цркве. Људи,

који су стајали на челу "српске цркве, често су својим

незнањем и нехотице помагали аустријску владу у из

вођењу њених планова. Али је било и светлих изузе

така. Било је људи који су се свима силама трудили

да одрже народ у православљу и спрече Унију.

Један од таквих људи био је и Гаврило Стефано

вић. Он се не задовољава само тиме што уноси у своје

зборнике беседе и поучења најзнатнијих црквених отаца

у православној цркви, што је већ пре њега било пре

* Bиди о томе више у Гласнику Срп. ученога друштва: књ. 39., стр.

293.; књ. 56, стр. 118.; књ. 73, стр. 330. и 331. и стр. 283; књ. 43, стр.

75., и К. 69. Радченко: Досиeeži Обрадовичњ итд. стр. 2–3.

- v
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ведено с грчкога, него он преводи с рускога и пољ

скога језика беседе и поучења да би их могао гово

рити народу у цркви. А да би од тога његова рада

било стварне користи, да би га народ могао потпуно

разумети и примити поуку, оп у тим беседама напушта

црквено-словенски, србуљски језик и пише и говори

народу у цркви народним језиком,

И ако у овим његовим беседама језик није пот

пуночист народни негоје јако измешан са црквеним, бу

дућидаје он био црквени човек, па имајући свакога дана

посла с тим језиком, знао је добро тај језик, те је често

и нехотице грешио, узимајући место народних облика

и речи— црквене, штоје потпуно појмљиво,јер народни

језик не може од једанпут ући у књижевност потпуно

чист и одмах се потпуно одомаћити : — ипак је његов

језик први покушај да се и народном језику да право

да уђе у књижевност. Да се пошло његовим трагом,

и да није настао преокрет у нашој књижевности уво

ђењем новога, „славеносербскога“ језика, онда би још

у 18. веку имали поступно извршено оно, што је Вук,

после дуге борбе, извојевао тек у 19. веку,—тј. ушао

би сасвим народни језик у књижевност. Али то није

могло бити, јер су културне и просветне прилике код

нашега народа биле таке да је морало наступити оно

ШТО Се ПОСЛе ДеСИЛО.

С друге стране дела Гаврилова и његов целокупан

рад, услед немања штампарије, остао је нештампан, у

рукописима, што је нарочито за жаљење, јер на тај

начин дела његова нису могла вршити онај и онакав

утицај на књижевнике и доцније раднике, као кад би

била штампана и растурена у народ.

За цео његов радмогло би се казати ово: 1. Хтео је

да поучи и учврсти прост народ у вери православној, и

зато му је дао поучења најзнатнијих црквених отаца у

православној цркви. 2.Хтео је да олакша рад својим дру

дилмлктолошки звоPник књ. п. 8
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говима, свештеницима у поучавању народа, па им је зато

дао готове зборнике беседа, да се не морају мучити

у састављању њихову, него их узимати готове и гово

рити их, кад им се учини згодно. Отуда на више места

у својим списима вели, да свештеници не морају го

ворити народу све што је тамо написано, него се нешто

може изоставити или говорити други пут, кад се укаже

потреба или кад им се да згодна прилика.“ 3. Хтео

је да сузбије пропаганду католичку и ширење Уније,

па је узимао и преводио дела руских и пољских пи

саца који су се против исте ствари борили у Русији

у 17. веку.

Један од оваквих писаца и проповедника руских

био је Лазар Барановић, архиепископ црниговски, од

кога је остало два велика зборника поучења у Фолију

и то: „Мечх духокни“, штампан у Печерској лаври

год. 1666, — слова и поучења на недеље и покретне

празнике, и „Траки слокеса пропокаднњих“, штампано на

истом месту 1674. год.,— слова и поучења на светачне

дане и непокретне празнике.

Лазар је био у главном проповедник и поносио се

славом проповедничком. Умјбо је 1694. год.у дубокој ста

рости. Осим на руском написао је и штампао неколико

дела и на пољском језику. Међу њима има и полемичких,

за заштиту православља. Барановић је писао ове своје

проповеди црквено-словенским језиком руске рецензије

који није близак народном језику. За ове његове пропо

веди ево шта велиједан руски литерарни историк“ „Тон

и характер ових Барановићевих проповеди јесте цр

квени. Он је писао истину, и у његовим поучењима нема

сказака и анегдота из историје и митологије. Он ce

држи поглавито Светога писма и учења светих отаца, те

" аце изволиши можеши зде конацњ сњвршити, аце ли нiи, а то чати

напредњ. Мачњ двховнић, л. 979.; можеши конач оучинити, л. 1039.

* И. Пормирљев. Исторia pycском словесности Р. Казан, 1891, стр.

631—633.
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се, стога, више приближује источним проповедницима

византиског стила, али се ипак у његовим проповедима

огледају и особине југозападнога, схоластичнога обра

зовања и науке. Завијеност, магловитост,замишљеност,

оштроумност, извештаченост и напућеност (бомбаст —

при оскудици мисли, сиромаштву уображења и одсу

ству правога осећања,—чине главне црте проповеди

Барановићевих. Све се оне, може се рећи, састоје из

звучних Фраза и до страховитости су досадне. У своје

време оне су се могле, сем књижевника, допасти онима

који помажу на речи и изразе, али народу нису могле

бити разумљиве. Цела ова његова радња није, дакле,

била ни од какве користи за масу простога народа,

једно, што је писао на црквено-словенском језику,

који народ није добро разумевао, а друго, што тај народ

не само није био учен, него чак није био ни писмен,

те није могао разумети Фине и утанчане доказе и про

тив-разлоге, а тако исто ни уживати у начину иска

зивања и облицима красноречја. У осталом, као што се

чини, Лазар је те своје проповеди и писао имајући у

виду, да се пре свега допадне Алексију Михаиловићу,

који је волео извештаченост и бомбасте речи. Оба су

зборника посвећена цару. У својим проповедима Лазар

обично воли да се повраћа на значења речи и разних

спољашњих знакова, парадира с поређењима и супрот

ностима, развлачи до грдила текст Светога писма, не

објашњујући га ни мало. Особито пак воли, да у Светом

шисму тражи символички и алегорички смисао. Једна

кака било реч побуђује Барановића да јој тражи нешто

што јој одговара у другом предмету, поводом кога је

могуће наћи и употребити другу сличну реч. Језик и

стим су му препуни реторских Фигура: метафора, упо

ређења, антитеза итд. Сем тога воли да употребљава

у проповедима и молитве, препуне извештачености и

Празнословља“. -

S
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Проповеди овога Лазара, превео је Гавримо Сте

Фановић и то цео његов зборник „Мечх духокни“, а

и од „Троњи“ превео је доста, и то разбацано у разним

зборницима. „Мач дšховнић“ превео је Гаврило у

Ђуру на парохији, као капелан ђурски 1736. год.“ Цео

превод је сачуван у три књиге. Прва, о којој сам узео

да говорим у овој својој радњи, садржи слова од два

десете недеље по Духовима до прве недеље великога

поста. Писанаје на мањој четвртини, а има 155 листова.

Друга књига обухвата слова од друге недеље великога

поста до недеље шесте по Духовима, на мањој четвр

тини, истога Формата као и прва, а има 240 мистова.

Обе ове књиге чувају се у збирци рукописа Српске

краљевске академије, под бр. 267 и 268. Tрeћа, за

коју се до сада мислило да је изгубљена, налази се

у збирци рукописа Карловачке патријаршиске библи

отеке, и за њу сам дознао сасвим случајно, тражећи

руски оригинал овога дела.

Посредовањем Српске краљевске академије наука

добио сам из Петрограда, од Lарске руске академије

наука, оригинал овога дела, и, упоредивши га с пре

водом, видео сам да се не слажу. У оригиналу је прво

слово на прву недељу по Васкрсењу Христову, а у

преводу је прво слово на двадесету недељу по Духо

вима. Гаврило, дакле, није преводио редом као пшто

је у оригиналу, него, кад му је ова књига дошла до

руке, он је узео и нашао слово, које одговара оној

недељи која је тада била, а то је била двадесета

недеља по Духовима, па је прво то слово превео.

За тим је наставио преводити слово на двадесет и

прву недељу итд., јер му је било потребно да би могао

идуће недеље говорити у цркви, док није дошао до

краја књиге, тј. до Ускрса. То обухвата читаву прву

књигу и 89 листова друге књиге. На 89“ листу налази

" Шо једној белешци писаној туђ, ом руком на корицама прве књиге.Једној 0елешци писаној туђ, Dм руком на корицама пр
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се при дну ова његова напомена: Си“ пosteнia“, на"

и"извода преводи“. дозде конацЋ е. почета“ке имЋ

вњпрви“ Евњскр“енia x'ва починаеce. и" и Езде тS

заче“. нЋ мнћ би” ра“ оученia вњцркви. тога ради сице

писа“ нахитоци. дабисе скорiе готово смšчило кљшри

ходецеи н“ли на слšжбš: Se Сада је био на реду по

четак у оригиналу, и он је наставио преводити и даље.

Али ту, у почетку, није преводио све као што је

у оригиналу, него је нешто изоставио. Заглавни лист

превео је овако: МачЋ дов"нR. иже č" глi бЖи. На

помоцIЋ цркви вококошел, изоустњ х"вњ“ подан“БI. Книга

проповbди слова бЖiaro : Сњписанна ермонахо“ гavри

ло“, гš поспћшаваоцš, и слово оутвржаоцS. коже

сЂорвежiи. лазарЋ барановичњ еп“кпњ црниговЋскR. ти

пом“же издасе вњкiев5 вњлав"ри перског влF: Haggs: So

У оригиналу одмах после заглавног листа долази

посвета у стиховима: „На то Пресктмаго цркаго Евли

честка знаменie“. Има 28 стихова, који износе једну

страну. Њу је Гаврило изоставио, а тако исто и посвету

у прози: „Бакis McTiK каликом, ГДр. Цара и кликом.

Кнлзк Алек Михаилокича, Ксел КеликiА и Малкил и Б&

љил Рuсciи Самодржце“, која заузима седам и по листова.

И једну и другу посвету он је изоставио стога, што

није било никакве потребе за њих, јер су се односиле

на владаоца који је већ одавно био умро. После тога до

мази „пред"слове. књчитателно“: - које је Гаврило цело

превео, па тек онда настају: „Проповbди слова Бжiaro

на н“ли вЋсего мћта: - У овој је другој књизи последња

беседа „на н“ло з. п. исцšлненš разсла“мненаго кљ ics

вЋ капернавме:“, па онда стоји ова напомена Гаврилова:

„КЗ. и прочее н“ли слова до к н“лне паки. ици вњ третоћ

сицевоћ книзњI. понне“ то тако писа“ оу“ вњUпрамненоl

книзи. вњхиПро нацрковнš потребš.“ Та трећа књига,

као што сам напоменуо, налази се у Карловцима, и ја
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је нисам имао у рукама, те о њојзи овде не могу ништа

ни рећи.

У поговору, који се налази на крају прве књиге,

Гаврило вели: да је ову књигу писао хитно, јер је

журио да му свака беседа буде готова на време, како

би је у недељу могао говорити у цркви, па наставља

даље: „аше что нš комl моде“ кое слово запол's

Глати, и оучтелко несвидiисе што“, а вњf то чрве

нило“ начр ПапТе, и преиди. Можеce cle rмати и си

цева противЋ мкоди. какове. натšре сš мкодiе. сице

и гљ кв. ни“. подобает, вљнавкš их, а е“, нестњ

поТреба, сла шставит надрŠгiи разЋ“. Даље вели да

у овој књизи није све написано просто, јер оно што

се говори Богу намештено је по писању књижевном,

тј. црквеним језиком, а што људима, то је просто —

народним језиком; али ни ово због незнања и умне

немоћи није могао протумачити све као што ваља,

него оставља онима који читају, да схвате својим би

стрим умом — Фраза која се налази готово у свима

старијим нашим рукописима.

Што се самога превода тиче, Гаврило је преводио

не по смислу, него реч по реч и реченицу по рече

ницу – ропски, тако да му је превод нејасан а по

кашто нема смисла. По свему се чини, да он многа

места није ни разумео у оригиналу, јер су многа ме

ста тако нејасна да се не могу разумети и не може

им се ухватити смисао, док се год не узме оригиналан

текст у руке. Вилели смо раније да се ни сам ориги

нал не одликује Бог зна каквом јасношћу, и да је ма

гловитост и заплетеност баш једна од главних његових

одлика. Без сумње је то и сам Гаврило опажао, зато

се он на други начин трудио да му превод буде ко

лико толико јаснији и разумљивији слушаоцима. Он је

то постигао на тај начин, што је парафразирао и об

јашњавао мисли и она места, која су му се чинила не



| |9

јасна, а сем тога додавао је и нешто своје, што је он сма

трао као потребно у примикама у којима је живео тада

наш народ. Отуда се у његову преводу може наћи речи,

израза, читавих реченица и ставова, којих нема у ори

гиналу. Поред тога што се таква места одликују чи

стијим народним језиком, речима и облицима узетим

из народнога говора, та су места знатна још и стога,

што се у њима налазе поуке потребне за свакидашњи

живот, те се на тај начин, посредно, може видети па

каквом је културном ступњу био тада наш народ, које

су му биле махне и недостаци, и шта све Гаврило пре

поручује да се те махне отклоне. Најбоље ће се видети

из примера како је радио,зато ћу овде навести неколика

места како гласе у његову преводу, а како у оригиналу

(пrквоu)" (orигинлм)

Не прелнобљи твори ; Ez

казакurНи зачатаго, и кz грkce

Лист 86°. Непрелкобитво

ри.каконо онаћ коисеезбе

законiе"oyоутробимтр"ннши

зачеш, изгрћхо"ce oyне"но

нашва свFDодiu. живбнiи

овом8 мiрs. гдbсе свћ зло

доконава ане добро. цIoе

го“ oyмips. првомšе жел"но

тhла, дасе насити блšда.

ишто“ на“ прво оучи слово

билечто,чSBатиce it шта

ске скрно“. зацо кото“

грћх8 посамои своншћ на

TSри члч“ком, ла“носе пре

дае члкњ. иизара“ тога

грћха наћвњише, и наћвћђњ

ма лко“: ifПадако Гба. по

свbдочавŠ стга ап“ма пе"Пра.

požњb, житам мра, идежа

KсА паже стБ. RR мрk, Перком

с похот“ плот"скал оучи" ка

парк слоко Бакie široе храни

тиca i nмоскол нечис"Пот;

ка само ко грkХ по Ртстко

самом чмки оудска прекла

нлетxсл,иради сегu грkХа наи

пач, члциживота кšчнагоне на

смKAk. по скидителстко Аћма

сти Петра глкца:

* Акценти и други знаци више врсте изостављени су и у једном и у

другом тексту. Интерпукција и начин писања у првом тексту су Гаврилови.
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како пише. зна, рече, гњ

блгч“тиве, Енапаст шСлобо

гvваљ. анеправе“нике посš

нншмšднš oyмŠки вћ"ноћ чS

вати. а наиiвише оне ко

иносе свћ заТБ“ дако, и

скрнавесе оутБлесном же

ли блŠ"но. и како оваи по

гани грћхњThмеснi. колби

хоThц доcПати, она не

скврнi в. нif живć". не

теш'ки“. што“доволно шпи

сše č. григорје. блš“ рече,

каде еданЋ пš, чико мисаш

шб"оувати. вћђњ кТтомћ не

ма“нога шопš°цIа (тoгace if

врне и цблго“мисли, не

го ако лih"не, ако оустае

сњсвое шоcTелне свb шблŠдŠ,

мисли.нерњоунšПраоучвкš,

те похоlњ, та зактеванкасš,

плодовиТа онисе не“но из“

pšгога роде имножесе. за

цио Епоšценia,даречемо В

намере. раћасе мњлсаш. а

bумного мњrсли повижене,

нежисе кожа. tнеженка ко

Же. ДОХОДИ желна. ИСладiи

мSce, a froга оуслаж“енia,

цомšе вђњ врло мило. тš

мŠе вћђњ нато сва волка,

иима произволненiе,да вћђњ

оучинња то дšло. alcњизво

мненia. докона вthњ, иоучи

нњ посаш. ака“ 87" вћњ

Кkcт“ Г клготикл iнапасти

зикaклти,нпрišникиже на да

судни мочими клкс, наише

чеже космš плоти ка похти

сккернанia Xодлipisa.

Какu ceh сккарни грky;

плбски хотлцама наслtдити

жикš uнх несккрњf Eksњи,

ест" тлжким", unискета до

колнк Григори сти: Блади

шкu адиного мисл чIK uЕдер

житх, не с попtстит' evo u

клгом“ мислити: похоти сат.

плодuкитi,

rru

икu i nokusi" плодисл миč,

i Mucми пčкижнie, i noхи

жнis cлажданi,i kЛажданis

соизволанi, i cowзкоманiАдš

ло, В. дла зли uкNчан, i

usичал злагu ilusња, В. Ба

АнiА засталне грka, i sa

сталанia укаленie u грkck:
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еданЋ, идрŠги пŠтњдокона

дbло свое. ондага преоузм!

заш завича, свћ затњ“ хо

дит и радит Екš“ може до

сТати, ивћђњ више неможе

се насити, нед"не шсталка,

азадрвгима ходи. натрекне

мислiи. Иlirога нне"ва змo

га шбњчака па“не оу шча

канiе, вћђњ до кон"ца нема

ри низасебе низасвоко дus,

абннегова немарћнка роди

мScе, заклонњ ннеговŠ грbx8

како дага дŠварљ зас"TSпiu

и заклонiu, чинимŠ° да

нико што“ незна. absакло

намšcе плодихвалненiе, по

чнесе вЋћњ хвалити своншт

дрŠжинњ. гдbe скакво“лиe

ИсЧiu“ жено“ цIO Sпосло

ваш. засвоћ грћ"се надникЋ

хвалiи, шче“ валкалоби дасе

кане ипмаче. шн"се штомš

Весели ИхваЛИ. ИСПšНHace

наннемš,пр“p"часка рђањ,ка

ко хвали“ не грћш’нiи вњпо

хотih" дипе своeе. аDнего

ве, шЗлš, хвалеђисе. тš мše

вћђњ изникла негова по

гiибелњ. ка“се вћђњ оува

ми дšбоко оузло, бŠра мно

ги“ бBAR, оутопи га, ипо

гине, нерњ чвча похб, и

закТеванне,а наивише скр"

на"cПва тbлеснога. прелко

цико укалi Еста грtшника по

хот да скоал, БукалнiАже

погика/. егда кu прiАетљ кг

главин зима, Брл RA" по

топлета аги. Поуб sкu, наи

пачаке скRернанiА плотскагu,

прелккодКинагuи клtднаго, пo

наже наслtдкет погик? Ekv

нек, пакik ecтњ, пакu прелккњI

ткорли, жиЕота кikчнагш не на

слikАН.
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бодšИвагоиблš°нога, кроцио

наслbдšевћчно свое изгš

блњенне. кав"но што“ не, да

доис"Па, неможе дос"Пати

онога свbта, колго“ мšжа

ТатŠ женš шблежи, тако

ћерњ, иона жена кока и

ма мšжа аздpsriи“ грћ“ и

СпšНна : ...

Лист 145“. ПошкрŠгмомs

колš8, овога свћТа, коено

се ласно окрекне. вална на“

шото“ колs, опiипо“ ходит,

слишатело вњЗлобмнен“h,

тако на“ оуговара ап“мњ,

опасно велiи ходиПе, нека

ко нем“pБ, него каконо и

прем“рње, искšплко"hи вре

ме, зацо днiисš лšКавњ“.

зацо кото“сњкрњfвако оумi

рв ловцњи адовњи нана“ кано

напТице мреже исклепе.

што“вRче пр“рокљ двњко

иное вћђњ бњаш вата" oyтS

вражlко мреж6. ивелiи, на

шво“ пŠтв, покoмŠноса“ хо

диш, сњкрњIше сhтњра“мене.

иакоби ктели измакнŠтисе.

ласнога паданка оумiрs и

таквога паданка оућавол

ске:“ исклikuове.. ходите

захвњ“траго“, кои оуднаш

нне“ ev"лiко призњавлне стога

Филип"а, исњшни“ свакого

на“, говореку, грђдни пом"нћ,

Пo краглома мрk, кz uspa

чнik AGнб, подскат“ шпасно

ходити. Слшталк Клкланi.

Сице насz. skupuЕAR Afљ:

Опасно ходкте на шкоже надри,

но шкоже праври, искапакце

крамљ шкодне лекакu ck. Co

крњкакт к томе к мркло"Ци

адски на на аки на птih скти:

На поти с понамаже убд

coкрш“ св. мнik, копет локлš

какi ДЕ. И ако хунте ли

iкати док паднi“ к мри,

падних ка кража“ скr". По

слikАžта Х, к' нšнf ekviv

призикaким Филића сто, и

с н“ когодо на: Гради по

мнik. He uspapere на Ха из

кšнšша прекодитал: Rekav

ко и прiАе преже ман, та

тie c и рisčници, Екikipa

ci Xć. Rua сцекли тата и

pikčници кš ти же Црко“

нша Пракосланд“, к нiHRHкк
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ходи замно“. нерњ на“ ка

неможете накw болнeга ка

лаза. иca“ хс. на" каже,

шоћне го“,рече,до“мо прегне

мене. свисŠ бБили хр"сšзи и

хараме. ибњf мис6 допста,

таква татше и разбоинк

ци, сви онд, понол наша

православна ста“ црква оу

саданкон“лко проклинне. 146"

зашо оуннгази ст“ по

на красотŠ крамисš, ииспи

сале сте образе ш“не ц.

теше. и пекwнš своко хара

мiиск68 избЖiега мобенога

ДОМа ЧИНИШе : аМа, евO CAP

ХС. КОМНОе Са“ ШКОНа Не

вигенога оца,првороген.

прегне све ствари, код не“

сканне“ очине славе, иоб

раЗњ. НlНегове СвставЊI. ИСВОМ

незглihДантњ образњ, исвоне

пре бин ипpно два ма

pи, исви“ ста“ свои“ oy

го“нiика из"ображенia oy

православном цркви. oyовs

православнš н“лко. право

почитовала наоучи. незашо

вћДа на“траго“тњ“блsудити,

заонаквRма, каквиноcs, ut

слikuљена шконоборцн. еда

рече може, слibnauЊ слin"IS

воћњ бњг. Некнемњи обоаца

проклинат“ Ник, шко и на

икоk красоте крдош“ и Аu

краженie икон стК Бш, кар

тип" скои раконичаскi 4 дом:

Бака млткih Твориш. са ко

Хе иже 3 сказ“ Ка накиди

ма пркосован каткари, иза

5 Caнfе слaкu Oча и окрi

VПосТаси его: и скои кидимци

скраз, Мтра ско“ Бри п5но

Дku Min, и ксš nešикок

скоћ стš из шкражена, кi up

кки пракoслaкнои, к'cis nрако

славник нis, прикослакити на

дни. Не покалikRač на послtдо

кати Такок, шкокuи с" utrk

плењи шкразокupци: еда мо

жет“ (реч) слšпž слšца коди

ти, не цRA ли к има кладет“?

ПокелikRa" послikДокати сакik:

Гради по мнik. Цркок же на

си то гла к началних ciо нis

поста слшњими изрAно в

пост” сви стi mikНf Еглаша.
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оукамŠсе оувалит. зато на"

повељiВа ити ннеговњ“тр“

го“. ходи замно“. итако

наша ста“ црква, наовам

гла“ оуовŠ, пршашнко н“лко

појачšвенit,врлолšпо, оу

вал () ство по покане“ гла

совито вRче.

Настало би сада питање: „Откуда то да Гаврило

преводи проповеди Барановићеве 21° Поменули смо већ,

како је у н.егово време била велика оскудица у цр

квеним књигама, и да су доношене из Русије не само

књиге, него и сасуди црквени, одежде и друге по

требе. Можда су тако случајно замутале овамо и пpo

поведи Барановићеве! А можда је, што је много веро

ватније, који од црквених старешина наших нарочито

тражио да се Србима пошље из Русије какав зборник

готових беседа, немајући код куће учених и књижевних

људи, који би сами могли састављати и говорити на

роду беседе у цркви, па су им Руси послали проповеди

Барановићеве, који се прославио као велики беседник

руске цркве, и у Русији се борио против исте опасности

— увођења Уније — која је претила и Србима под

аустријском влашћу. Те су проповеди дошле некако

Гаврилу у руке, и он сам каже: нЋ мнћ би ради оученia

вњ црњкви, того ради сице писа” на хитоци, да би

се скорiе готово слŠчило књ. приходецIећ недели на

слšжбš9. м. 89“. Преводио их је, дакле, не зато што

су му се нарочито допале, јер оне то задовољство не

могу пружити никоме, него зато што је недељом тре

бало говорити народу у цркви, па како није могао да

сам саставља и пише беседе, то се он послужио овим

готовим, не имајући ништа боље, држећи се онога да

је ипак боље ишта него ништа.
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Друго би питање било: „Да ли је Гаврилов рад

био од каквога утицаја на народ, и да ли је он имао

каквога успеха у свом раду?“ Да је овај његов пре

вод беседа Барановићевих био штампан и растурен

у народ, ипак не би био од велике користи народу.

Прво зато, што је сам превод често пута врло нера

зумљив, а друго зато, што је тада било врло мало пи

смених људи који су читали и бавими се књигом. На

пред смо опет навели мишљење рускога литерарног

историка, како прост свет руски није могао схватити

и разумети Фине и утанчане доказе и против-разлоге,

нити уживати у облицима красноречја Барановићева.

Кад то није било могућно руском простом народу, онда

без сумње, то исто није могао схватити ни разумети

ни наш прост народ, јер је он тада био готово на истом

ступњу духовнога развитка као и руски народ.

Али с друге стране кад се узме на ум, да је Га

врило ове беседе шревео на народни језик и њиме гово

рио народу у цркви, што чини једно преимућство његова

превода над руским оригиналом који је писан руским

црквено-словенским језиком, те је и то била једна ве

лика сметња да руски народ те беседе добро разуме;да

је наш народ био неупућен у вери, и да није имао од

кога да чује праву поуку хришћанске вере; да је народ

био тада много побожнији и ишао више у цркву и више

поштовао и слушао свештенике, и ако велика већина

тих свештеника није знала готово ништа више од њега;

да се у овим беседама врло често додирују питања из

обичнога свакидашњега живота и да се Гаврило на

тим питањима дуже задржавао и њих нарочито обра

ћивао:— онда се мора узети да је Гаврило код својих

слушамаца, дакле код своје најближе околине којој

је непосредно проповедао и беседио, морао имати успеха

и да је од његова рада било користи. А да га је та
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околина ценила и поштовала, и да је његово име било

чувено и познато, најбољи нам је доказ то, што га у

записима из тога времена називају „славним пропо

ведником из Сент-Андреје“.“ Све то даје му права, да

му спомен не буде заборављен, и да му и потомство ода

заслужену хвалу и признање као раднику, који се

много трудио око просвећивања и напретка народнога.

* Гласник Српскога ученога друштва, књ. 67, стр. 271.



Прелазећи на говор о језику прве књиге Гаврилова

зборника Мачв даховни треба одмах споменути да је

и Мачњ даковнвић, као и остали његови зборници пи

сани народним језиком, нарочито значајан у погледу

језика и у погледу ортографије. Баш због тога, што

му дела нису штампана него сачувана у рукописима,

она су нам у погледу ортографије веома драгоцена,

јер су нам тако верно сачуване све особине Гаврилова

писања. Оно што је у том погледу характеристично за

Мачв даховнiti xaрактеристично је и за остале његове

зборнике писане народним језиком, јер се он свуда

држи једних истих правила.

У његову писању има нечега што је чисто његово

и што се не налази код других писаца. Пишући на

родним језиком, он је наилазио на тешкоће нарочито

у знацима за српске гласове којих није било у цр

квеној азбуци, те се он сам морао довијати и изми

шљати, како ће што боље представити изговор таквога

гласа и цеме речи. Тако је он потпуно самостално по

кушао да реши нека од оних питања, која су после,

у почетку 19. века, задама онолико муке реформаторима

данашњега нашега правописа. Али сем тога код њега

се налазе и све ортографске особине, које се налазе

и код других шисаца србуља што су писали пре њега.

Неке пак ортографске особине примио је и од оригинала

са кога је преводио. Све је то значајно нарочито стога,

што је он један од последњих представника старије

србуљске школе писања, после кога настаје прекид,
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пошто је дошао нов „славеносербски“ језик у српску

књижевност, пајезначајнода се види: у каквомје стању

био и који је био последњи ступањ у развитку тога

старијега књижевнога језика српскога, у првој помо

вини 18. века, пре његова потпунога напуштања.

I Ортографске особине

A. Самогласници

Самогласник и. За самогласник и имамо у руко

пису ове знакове: 1, u, st. d., V и “

i се пише:

a) Пред вокалом: би 1“, изволiv 19", churcKe 4",

прi ogycTанко 6", иоложи 46“, испанзи 25“, части 95“,

не 1“, ““, бљеша 2“, evente 2", čiодете 37", течене з7".

б) Испред ј: очито 2“, нане"нога 147“, биноку 79“,

зма (сеп. sing) 38, босан“ 21“, гланико 2. итд.

Ово је главно правило, али има и изузетака, тј.

да се испред вокала и ј пише и или љu: бљu 19“, 5“,

13“, 14“, биш 95“, ние 25“, свико 60°, 72, 73", 74“, 83“, мно

бовико 49", очико 60°, живиш 31", биваше 61“, збиваш 7",

uриателневаш 25'. Оваки су изузеци много ређи.

в) При писању више врсте, ради уштеде у месту,

пише се мало и или знак“: првата се 2“, цркосаваш 3“,

та“ 9“, бил' 140“, upravouru 140“, ко 141“, нересе 149",

саом наш 23", негово 19“, на више 6“, измом:ти 26“,

бодалац на 92“, мимогне 45“, град 20“, бит“ 21“, итд.

г) У по неким речима: мрљ 153“, 141“, 3“, нашžсаш

153“, шокривача, 3° итд. Ово су изузеци, јер се ове исте

речи други шут пишу словом и или љu.

д) У по неким туђим речима, нарочито у почетку

њихову: акона 145“, isконоборци 146", teatro 148“, пca“

10“, 15", ciwоне 15“, tečch 33", teако“ 24°. Али и овде

има изузетака: Има 140“, симоне 15“ итд.
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Напомена. Знак“ пише се нарочито на крају речи

после њ, а и у средини речи после других вокала, али

изгледа да тада није имао никакве гласовне вред

ности. Е се пише по некад код енклитика или про

кмитика, кад и дође испред вокала: прве 7“, нитbe

9“, 138“, 142“, то ми е 143“, цио тi e скрљиви 139“, нi

обzкне 153“, нf штраити 138“, на и чема 23", на швога 24“,

нf wна 139“. Оваке је речи Гаврило у говору везивао и

изговарао као једну реч, па их је уједно и писао, а

као што се из примера види, ž је увек пред вокалом.

И се обично употребљава да означи глас ј, али

оно може да означава и глас и : да а обличавамо 143“,

не држи а 144“, навaнaмa 147“, осећемо да 143“, до

dera 5“, оу пота 9“, дариced (nom. pl.) 142“, oydoduge

(nom. pl.) 87°, моli (nom. pl.). 152“, стоa 87°, одушокоати

105“, итд. Из ових се примера види, да се овај знак

ПИШЕ ПОСЛG BORBLJIŽU.

_ Сви се ови случајеви употребе 1 и 1 налазе у

главноме и у руском оригиналу и у старим србуљама.

у се пише:

а) Кад треба да се покаже да је претходни су

гласник умекшан: ировидеку 1“, и нуме 139“, киримљ 3“,

гoвoреку 3“, истанишљ. 144“, ни“ 146°, изванку, свблеку,

нума, ближнivi 144“, оуврегувати 140“, нумљ 153“, оу

браку 143“, доку 147“, црораскивати 19“, саботни 63“,

Ова се особина не налази ни у србуљама ни у ориги

налу, него је њу Гаврило сам изумео и тако писао.

Напомена. Место овакога у може се писати и

чисто и, и то чешће код н и м, а ређе код других

меких сугласника. лажљив, изагнити, книжницљи 142“,

нима 137“, нине 139“, 140“. По неки пут се у оваким

случајевима чак пише и за: „послb"на 2“. Тако је и у

србуљама и у оригиналу.

б) Унеким речима: миро, порфира, измирне 3“. Овај

се појав налази и у оригиналу руском.

диллкктолошки звоник књ. п. 9
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У свима другим случајевима пише се или и или њ,

без икаква ограничења и правима, само што њи често

пута стоји онде где му је по етимологији место, ма да

ни то није увек утврђено правимо, јер једна иста реч,

на једној истој страни, може бити написана час са и

а час са њи: сваки 48“ и свакi 1", 1", би и би 31“,

вљише и више 1", 2“, бљtrи и бити 1“, била 31", секоби и

сакобља 1", крвима и крила 2“, на носили и на носили

(loc. plur) 2“, износили са 2“ итд. Примера има врло

много. У руском оригиналу већ се обраћа већа пажња

на разлику између и и љ, јер је тамо и у говору између

та два гласа било разлике.

Напомена. После гласа ц чешће се пише љu а ређе

и, ма да ни то није утврђено правимо: раци 153“, ао

сма“ницљu (voc. plur.) 136", правицљu 141“, злобницљи 141“,

книжници 142“, старци 143“, разболници 145", tКоно

борци 146“, безаконицљu 147°, законопресташницљи 150“,

кривици 152“, грђинћицљи 152“, хромци и смВаци 153°;

–орго"ници 151", немоћници 151“, ордовици 1", оцу мžugu

26“ итд. Ова се особина налази и у оригиналу.

У вези са знаком за итреба говорити и о знакузај.

У Гаврилову рукопису намазе се ови знаци за ј: н,

a, u, v, v и “.

н- се пише у вези са гласовима а, е, у и о: на, не, но и

ниr: змћа 38“, обснамо 26“, обавља 40", поканац 11°;—неми

сеa 141“, нne 23", cine 15“, che 17“, неса“ 1", присвоненж 95“,

нћне"нога 147“, шокананine 11“, своне 1“, бињена 152“, стонека

62“, бронеку 66“, неде“ 11“, гноне" 25“, да се нане 67“; –

ниruе 140“, невомни“ 137“, вражњи“ 11“;– смљишанio 1",

Zato I', очио ", босао 35° акоку 61" итд. У погледу

јотовања ових вокала Гаврило не пише увек једнако.

Док се вокали о и у готово увек пишу јотовани где

треба, а и е се не пишу увек јотовани, него се на

против чешће пишу нејотовани у по неким случајевима.

За њих би се могла поставити ова правила:
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1. У почетку речи а је увек јотовано где треба:

на 1“, нако 6“, наковљ 6“, надљu 58“, навно 6°, каснite 24“ итд.

2. У средини и на крају“речи Гаврило пише и а

и на без икаква правила, како му се кад свиди. На

рочито после и не пише јотован вокал, а ређе после

осталих вокала: развла 3“, баше 31“, 61“, изланне 136“,

пратеља 10“, мара 15°, вража 17“, гарама 48“, бака

pђЧs 45", имана 103“, (у ориг. имtнia), шоканана 105";

cђач, 14“, cђати 14“, сbаш 25“, орла крила 38“; — би

наше 61“, збиваш 7“, достована 19", окањанство 25“, ко

нано 3“, достоњанio 16“, сbана 13“, сваконакви 14“, по

стана (praes) 95“, шосмtнати се 42“ итд.

3. Е и не пише и у почетку, и у средини, и на

крају речи без икаква правила: е 1“, развta e 3“, естњ 6“,

единоро"ни 1", eca“ 1", č. 1°; гное“ 25“, твoем 14“, орубене

10", evane 1", нne 1", 1", бde 1", задовине не 91°, свое I“,

обадвое 37“; — не 1° 1", недно“ 1“, нер“Au"скви 1“, недне 1",

кои не агена 147“, неса“ 1°; cibње 14“, шоканантне 11“, да

се нане 67“; нане"нога 147", бињенљ 152“, присвоњена 95“,

стонека 62“, бронеку 66° итд. Тако и у србуљама.

И сe пише, као што смо већ рекли, после вокала:

неговоa Maxbu 1", неазина 2“, овоu ордовоl 2“, немоa 2“,

нига 2“, крa 2", немиceа 3“, сеђаште се 138°, стоare 6“,

понабомне 150“, исаралаште 141° итд. Примера има

врло много. Тако и у оригиналу и у србуљама.

Место овакога. И може се писати и чисто и : деu

ствително 3“, моu оца 5“, неизини 6“, 6“, наивише 141“,

достоине 144“, свои гла“ 4“, оса“над 35°, оса“наисто 35°,

двана" 38“ итд.

Напомена. И или и се пише и онде, где би по изго

вору требамо да стоји ји. Као штоје познато недостатак

јејош старословенске, па и старе српске, ортографије,да

није имама нарочитога знака да обележи групу ји и јb.

Та се појава налази и код Гаврила: код са скрљавимљ 137“,

ga
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oy шота 9°, шрисвоiv ce 152“, нек се за то не боli 15“,

oyčohuge 87°, oбodца 146“, стога 87°, моa (nom. pl.) 152"

прсти моu 3“, с моu“ толо“4“, орлги крила 38“, с двоицо“

45°. Из примера као што су: свачко 14“, беко 35°,

змžња 38°(gen. sing.) итд. види се, како оваке речи треба

UIИTRATI.

у“ и у се пишу у по неким, већином туђим, речима.

Тако и у оригиналу: моусеа 7“, 140“, 152“, мovceta 142“,

моусеursu 44“, 52°, то“oj" Muru 8“, повоуке 9“, хеј 63",

хаб 72° ИТД.

За знак “ види на стр. 126. под в).

Самогласник о. За самогласник о Гаврило употреб

љава три знака: о, ш и још један знак који није ништа

друго него у брзини написано ш, зато о њему нећемо

ни говорити.

ПГ СЕ ПИПIе ć

а) После вокала на крају речи: баш 1“, шаваш 1“,

именовац 1“, печаш: 56“, орумрош 3“, досташ 23“, додворir

и заслšxtur 25“, држаш 24“, urbacuaавац 25“, облачfur

25“ итд. Примера има врло много.

б) У почетку речи, нарочито кад је реч била смо

жена с предмецима ћ-, шб-, ш-. У прво доба је то,

још у старословенском језику, био обичај само код

предлога П, који се писао овако у лигатури, па се то

после пренемо и на друге речи које су биле сложене

с другим предмецима на о: ut, uč, тако да би се могло

рећи да се оваке речи доцније, па и код Гаврила, по

главито пишу са ш: шкргамом 145“, шарацати 140“,

wдмиловаш. 152", wслободиш 138“, thazuaти 137“, ipu

нути 138°, шčoадовати 144", u "маже 108°, foалкоa 109°,

lube 115“ итд. Примера има врло много на свакој

страни. Много се ређе оваке речи пишу с о: обоживили

56“, обећкне 56“, обмил2e 140“, остави 137", ошрацамо 137°,

опростише 138“, одебља 138“, осећа емо 143“, обегкоa 88“,
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kuuu 50° итд. Али не само то, него су оваке сложене

речи привукле и оне које су просте, те се и ове по

некад пишу са ш у почетку: штвоli 137“, штнога 141“,

шестале 141°, штво“ 141°, штнi 142“, 34“, wне 148“; него ово

бива ређе, а много се чешће ове речи пишу с о у

почетку: она 34", оне 34“, оваки 52", oko 56“, отроко

вице 7“, олтара 40“ итд.

Ја сам из последњих двају „слова“ прикупио све

речи које се почињу самогласником о, и резултат је

овакав. Од две стотине и неколико случајева, где се

реч шочиње вокалом о, долази:

103 случаја где је реч сложена, а пише се и у

почетку.

25 случајева где је реч сложена, а пише се о у

почетку.

73 случаја где је реч проста, а у почетку се

пише о, и

. . 10 случајева где је реч проста, а у почетку се

пише иг. При овоме бројању једна иста реч долазила

је по неколико пута, и ја сам је сваки пут бројао.

в) У груши јо, јер би се иначе читало ју (ко): нигда

1“, ннштi 2“, неволни“ 137°, догњише 61“, ниruе 140“, див

мнита 101", г"поннштi 138“ итд. Примера има много. Ово

је једна од особитости Гаврила рукописа.

г) У туђим речима, већином грчким, где се и у

грчком писало ш: Iшана, ниганна 136", нитила 144“, ниrcu

фова 146°, какшевљ 52“, мојусеursu 52“, мВанеш“ и мегнеш“

31“, churНcKe 4", нимега 2° итд. Ни ово правило није без

изузетка. Соломон. АА“ итд. Овако је и у оригиналу.

д) Изузетно у неким речима: изигре 14“, гнш ко 27“,

мниги“ 34“ итд. Ове се речи иначе пишу са о: многи

34°. Тај се појав налази и у руском оригиналу.

0 се пише у свима другим случајевима, а наро

чито у средини речи. Примере није потребно наводити.
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Самогласник у.За самогласник у имамо двазнака:

Oу и 8.

Oу се пише у почетку, а г" у средини и на крају

речи. То је главно правило, а примере није потребно

наводити, јер их има на свакој страни врло много. Тако

је и у оригиналу. Много ређе бива да о стоји у по

четку речи: Ангка 51“, z36žbe 139“, ze"но 141°, а сво“

живота 141°, а памети 141", стради се 4“, госкрснути 8“,

гу сенки 4”, Анатра 8“, у то“ гробу 2“, хвати 86“, с хе

женљи кандили 46“, Аказде 5“, 23мог 11°. Тај се појав

налази и у оригиналу, само је тамо много чешћи.

Напомена. Ако је реч сложена од двеју речи, па

се друга од њих почиње самогласником у, онда Га

врило врло често пише оцу а не г”: наоучиш 137“, 140“,

наоуке 141“, 143“, наоуци 9“, наоучити 60“, првојузе 5“,

uо“oyмити 8“, преоузеu 9“ итд. У оригиналу није тако.

Изузеци би били: možчавао се 20“, почава 23“, 47"

uодчавати 5“, заостална 10° итд. Оводругоје много ређе,

и можда под утицајем оригинала.

Самогласник е. За глас е имамо два знака е и ћ.

Гласовна им је вредност потпуно иста. То се види по

томе, што е стоји врло често онамо, где би по етимо

могији требамо да стоји 18, и обратно. Гаврило се обично

трудио да му ђ стоји онде где му је шо етимологији

место, али му то није увек испадало за руком. Још

у најранијим српским споменицима не прави се тако

строго разлика између д и е, па се и доцније писало

једно место другога. Тако и код Гаврима. Ако 8 није на

своме месту, место њега увек стоји е, сем два три

случаја који ће се поменути на свом месту.

E стоји место В.: човекњ. 31“, где 31", после 14“,

време 13“, преко мере 31“, временоli 36“, напредакљ 60°

итд. Примера има врло много. Исти се појав налази

и у оригиналу, али не тако често.
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B. стоји место е: вид (3. pl. praes.) 31", злобD (gen.

sing.)32“, oyЗмћ (3praes.sing.) 34“, вВали 35°, незбрд 89°,

раб (voc. sing.) 89“, право истиннђ (gen. sing.) 89“, змб

(nom. pl.) 11“, голбмо 18“, из chöe 17° итд. Примера та

кође има доста. Нисам запазио да ли чи у оригиналу

има таквих случајева.

Често се једна иста реч на једној истој страни

пише час са Ђ. а час са е: овде и овдb, 17°, легнеш" и

мВанеш!" 31“, чове" и човb“ 31" итд.

Б. Сугласници.

За сугласник в имамо два знака: n и v. Први је

знак обичан у старијим нашим рукописима, па га тако

пише и Гаврило. Други знак употребљава ређе, и то

само у по неким речима: папамћ 143", evo 13“, 149“,

шаwло“ 13“, 150“, ev'Ate 1“ (увек тако), pavно 68“, аура

мова 25“, 24", неутине 93“, zavpaнo“ б9“, даwutu 101",

даwно 26", 101", no upavôи 28° итд. Примера нема тако

много. Неке од ових речи, нарочито туђе, пишу се

тако и у оригиналу.

За сугласник з такође употребљава два знака з

и s, као и у оригиналу, те се због тога не може по

уздано знати,да ли је Гаврило и изговарао s онде, где

га је шисао, тј. да ли је у његову говору s имамо своје

гласовне вредности. По томе што он меша ова два

знака, јер по нски пут пише један место другога,

могло би се мислити да разлике међу њима у изго

вору није било: звba"оброaught 13“, seba"очаци 13“, sebađa

13° (2 пута), земља итд. За s нема баш тако много

примера. Тако је и у србуљама.

Знак б употребљава, као и у оригиналу, само у

туђим речима, па и то ретко: наванаила 146°, анавема

маранава 150“, мањеова 13“, саваше 15“, тимовеко 23° итд.

Тако и знак у у туђим и домаћим речима, али

ретко: ашокалифиса 16“, рало“ни“ 19“, ра“ма 46“, рало“
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ска 38“, ри 38“, 149", po“ 69“, 142“, фоваш S“, 27“ итд.

Тако и у оригиналу.

Место на пише по грчком начину г: агали 153",

(2 пута), агме 24", с агмима 14“ итд., али само код

ове речи. Тако је и у оригиналу.

Слово до употребљава само у туђим речима: ка

дифa 25“, uорфиро 27“, фариcede 40°, к фарисене“ 64“,

феме 73“, феннер 141°, доринта 138“, фришкости 86“

итд. Али се место ф налази у оваким речима и чист

народни глас из кварисет" Р“, са свенеpor s" итд. при

мера нема много, и то су ређи случајеви.

Гаврило употребљава и знак и, који се не налази

у оригиналу: цематови 138“, шенџерљ 9°, скенџе (?) 29“,

оруверибати се 72“, орушраваићи 54“, тафраџže 75“, неuerto“

10" (2 пута нереко 91°, неuengu 20° итд.

Групу сугласничку шт никада не пише овако –

са два знака — него увек једним — ци: крциен, 31“,

даоцено 31°, посtugueнне 6", извbuče 21“, иште 40° итд.

Примера има врло много. Тако и у руском, само што

тамо и означава гласове шч.

Сугласнике Б и ћ Гаврило пише -

а) Групама жд и шт (ц), али то само у цитатима

и молитвама, те стога нећемо о њима водити рачуна

нити наводити примере.

б) Нарочитим знацима ћ и ђ, од којих његово у

личи на наше данашње ћ, а К. на наше данашње Б:

младић 1“, животвоређа 3“, схокеђи 3“, сарођ. 3“, дођи

31", očitihasaur e 32", дакођи 37", моћне 37°, лкођега 38°:

—вић (2. sing. imperat.) 3“, да оруће 7“, вићенљ 14“, po

ћенога 2“ итд. Примера има доста. Овакав начин пи

сања је специјално његов, јер се у оригиналу не налази.

в) Са гн, кн. испред самогласника а, е, ш, у: догне

34“, изагне 1“, нагне 31“, гњаволо“ 34“, нагнш“ 60°, oveo

35°; – некне 2“, секна се 33“, нокни“ 54“, меко (3. pl.
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praes.) 34° итд. Примера има доста. Тако је и у ср

буљама.

г) Испред самогласника и са ки, гу: на легу 38“,

тžгно“ 52", ogspersати 140“, орзгушаш 18“, тžгу“ женами

80": —крило з“ у рус. крила, седеке 4, ets ce 81",

преку 3°, проку 88“, кжу 41", носеку 1“, скуменљ()36“

ноки 31", oy Kafky 33", uекино“ 33“, веку 80°, браку

143“ итд. И ово је само његово.

Ово су три најобичнија начина, на које Гаврило

шише гласове ђ и Н. Сви су ови начини врло чести,

и на свакој скоро страни могу се наћи примери за

сваки од њих. Али сем њих, Гаврило обележава глас

f и друкчије, само су таки случајеви ређи.

д) Тако испред и и љ пише к — ки, кљ: ноки 50“

бикоки 79“, рекu 84", б200Ки 35°, шосекивати 33“; —

векњ. (- већ 46°, помокљ 38“, 47°, вbкљ 63“, нокљ54“ итд.

Тако и у србуљама.

За 5 нема оваких примера сем тžu“ 142“.

ђ) Још су ређи случајеви да к стоји испред е:

неке 138“, чинике (fut.) 77°, и испред а : бодха 26°.

Можда су ово и погрешке у писању, где је у брзини

ИЗОСТАВЉЕН ЗНАК. Н.

e) На посметку се ћ може обележити и писмом т

испред и и е: вретице 27°, желкоти (- желећи) 27°, чfu

те бити 57°, шти 140“. Ово су по свој прилици погре

шке у писању.

у

Гласове љ и њ Гаврило пише: '

а) Са мн., нн- испред самогласника а, е, шу, у: иско

ситемна 17°, земљанђ 4", сталнашљ 74“, побомне 1", спра

мена 62“, невољни“ 137°, на шомко 1“; — саознана 64",

сравна се 86“, днaшне“ 1“, нега 1“, неговоa 2“, гнева

143“, кођнема А“, дани“ 137", ни“31“, шоманита 143“,

нко 1", итд. Тако је и у оригинаду и у србуљама.

Погрешке ће у писању бити: чемадњ 10“, саоми

нати 23°, јер се налази и чемнадљ 10“, саоминне 5“.
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би Испред самогласника и са му, ну: и нуме 2“,

нума 5“, истанишљ. 144“, стрници 17“, тpнунами 18“, гну

лд" 20“, — болизи 18°. Овај начин писања је такође

само његов, али ни код њега није баш тако чест и

уобичајен. Много чешће пише:

в) Са ми, ни, које треба читати као љи, њи: за

видливацb 92“, халине 32°, шостели 3“, 4“, безстрашлива

10°; — шестини 31“, к нима 2", 33“, за ни“ 2“, 5“, кни

жевни 3“, стражнfu 3“, па чак и са љu: послbднљu 2“,

сва“дашни 20° итд. Тако је и у оригиналу и у србуљама.

г) Ако се љ и њ десе у средини речи, а после

њих дође сугласник, онда Гаврило пише или само м,

н, или после њих стави апостроф. ": м", н": свинско

стадо 35", момци 27", задовољнд" 94“; – добровом ство

l", жел"но 10“, шанка 92", детин ства 92“ итд. Тако је

и у оригиналу и у србуљама.

д) Кад је пак љ и њ на крају, онда пише мњ, не

домžстроитељ 14“, делатељ 14“, искžситељ 17°, темељ

23“, огано 24“. Тако и у оригиналу и у србуљама.

Гаврило има још једну ортографску особину, која

се налази и у другим старијим српским споменицима,

али не у толикој мери као код њега— он пише неке

вокале удвојене. Он удваја ове вокале: и, а, о. Наро

чито вокал и шише врло често удвојен, ређе удваја

вокал а, а сасвим ретко о. .

Ја сам из два-три „слова“ покупио све примере

удвојенога вокала, и изнећу их овде распоређене по

групама, па ћу после о свакој групи говорити посебице.

I Удвојено и.

а разтрзашваш 31“, кнiuza (gen. plur. 32", uochixth

вати 33“, 36“, крвива 33", upiruuuuo 33", 35°, 147°, mo

слабићиваше 34“, изтериваоку 34“, 35“, ти“ (dat. plur.)

34“, 35", ova'sљиваш 35", даривати 36", upuдоше 36“

(2 пута), крила 38" (2 пута), исцбливати 38“, шииташа,
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се 38“, прикосновtuвати се 38“, исuитивати 38“, мžu (nom.

plur.) 38“, 39“, ispituва“ 39“, ниса“ 39“, 144“, 146", 147",

покривано 40“, риза преп. plur.) 40°, бiи (3. sing. aor.)

16“, 39“, казивана 136°, примити 14“, 137°, 139“, 152",

чинћимо 137°, 143“, скривш 139“ (2 пута), 140“, зашћи

таш 139“, шћисма 141°, 152“, вичемо 142“, арилика 142“,

152“, шикне 143“, ти“ (zem. plur.) 143° цит., нtи“ 144“,

добитака 70°, добитка 144“, избирнди 144“, и штица

(loc. plur.) 147“, мир 148“, шосмžutuвати 148", ciuмљ

(gen. plur.) 151“, uruducav, 151", за нiu“ 153", казиваш

15“, ти (mom. plur. 31“, 33“, 140“, 143", 144“, 153".

б) мрзfu (3 sing. praes.) 31", велitu 140“, 136°, 33“,

144“, 148“, 151", да пре"стави 34“, мислите (2. pl. praes.)

34", да живимо36°,лкоди (Egen. plur.) 36“, замеatu (praes.)

37", метiu 38“, други“ 39“, излечћи се 38“, зашретitu 34",

да се излечите 137“, чатимо 137“, аркоctuљto 137", шазfu

138°, смирите се рraes.) 139“, не преклонимо 140“,

сpди се 140“, трци 140“, ПI крхалица 149° цит, пости

143“, говори 144“, 151“, чеони 144", гори (praes) 144“,

да мочžu 144“, бори се 144“, хвали се 147", мари 16“,

146“, орубићизZ 150“, ожелiuub 151°, 152“, oyнинiuмо 151",

ходите (praes.) 153“, окрчи 14“, схоли (рraes.) 153",

ослободи (3 sing. aor.) 31", панцирњ32°, шогибели 33°

цит, послединицљи 136“, незвични“, незвичнitula 139“, грђи

нtике 139“, 152“, данаш“ 140“, злобници 141“, блудника.

142“, не цангриза 144", астнике 144", oyго"Htuка 146“,

дни (nom. plur.) (види: два дни, моти“ 31", живи“32°,

боли“ 37", i oни негови 38“, с тгена" човеко- 142",

лоба (рraes. 143° цит, гласа“ 146, autu gen. plur.)

152“, ој богати моди 50“, сами“ 140“, wдличи (praes.)

139“, 148“, шокривамо 143“, „нариче 148“.

в) дрktu, vстали 31", 142", такви 33“, саданiu 33“,

36“, многžu 34“, 147°, 151", сваки 35°, 35°, 143“, 144",

такви драги 36", 141“, поболи 141“, данашни днa 150“,

цигански 151", црковнiu 35", мили 31“, нештбаченitu 32°,
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бlсновати 32“, онаквtu (nom. plur.) 33“, живи 33", гори

(nom. plur.) 34", злitu (nom. plur.) 34", змžu“ (dat. plur.)

35“, мртви (пom. plur.) 36°, баш 37°, 38, немоћни

(nom. plur.) 39“, нарбливи (nom. plur.) 35°, гнеливни

35°, арочfu 142° цит, ници 143“, тешкitu 144“, скžutu

(nom. plur.) 146“, православнfu 149“, невалнамfu 159°.

г) прогнавшfu 34“, cbbњZвшfu 34“, запретивши 34",

(2 пута), пристžшивши 38“, приватившfu 39“, дошавши

150“, створивши 14" итд. 18 шарима волова 71°.

д) онfu (nom. plur. 35°, 36“, оaturo“(вамка на“ опiи

по“ ходити) 145°.

II Удвојено а.

а) авраамо“ 24", авраама 16“, авраамова 144“, ха

наaнске земље би", псаако“ 24"

_ б) православнаа 150“, снажнаа шалица 151“ (у ориг.

жезла силу), овакваa 6“, аомишлнена злаa 20° цит, (у

ориганалу: помишлнis 3лал (nom. plur.), оваa 61“, четаa

6°, лежећаа сиротица 40°, крвоточнаа 38“, гора мака 34“,

иста 52“, многа 51“, ста црква 36°, 143“, (у ориг,

стал црква),неволна 46°, већаа 27“ (у ориг. нема, оваа А1“

оваа сва 36“, звbра“ шомскаa и шамскаa 71°, добраа дbла

48“, ова три 42“, 36“, овака 6“, не много блаa—за

ктеваш 36, блгаa (именица) 27°, сва блаa (именица) 39,

у ориг. кл. Елгалу.

“ вј давац 1, на и 1", 12“, оморавамо се 66",

подарке бо", caaca ovis B, emana dat. singl sт,

apaаво“ 97“, каазнко 137“, даaus 144“, (у ориг. подаси),

одудваараш" се 46“, заамка 28“, злаa (gen. plur). 29“.

г) шираa (3. sing. aor.) 37°, посмžuaa (aor.) 52“, про

играa (aor.) 29°, гмедаa сe 93°.

III Удвојено О.

oyмрош 2“, 3', A", 8“, 51“, 104", дигнон 41°.
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IV Удвојено е.

" Крви твове 39“ (у ориг. кроке тковл).

Кад се прегледају сви ови случајеви удвојенога

вокала, онда се види да Гаврило пише удвојен вокам:

1. На оним местима, где је дуг смог под акцентом

(висок или снажан). Таки су случајеви под Iа и Шв.

Удвојен вокал је био у овом случају један од начина

којим је Гаврило хтео да покаже и обележи да је смог

дуг. Намеће се питање: „Да ли је Гаврилоувек означавао

дуг слог удвојеним вокалом?“ Није, јер има доста при

мера где суслогови дуги, па ипак нису означенидвостру

ким вокалом.Заштоје он тако радио,не би се могло рећи

ништа поуздано, него могу бити само разна нагађања.

Тако исто не би се могло рећи ни зашто има тако

много примера удвојенога вокала код и, а код осталих

самогласника мање. Главно је да утврдимо да он пише

удвојен вокал у дугом слогу под акцентом, не упу

штајући се у објашњење зашто он тако пише.

2. Из примера под 16 и Пг види се да Гаврило

пише удвојен вокал не само удугом слогу под акцентом,

него уопште кад је слог дуг па ма и не био под акцен

том. И ако он и овде, као и горе, не ради то увек,

ипак су нам ови примери добро дошли да се упознамо

с једном особином говора Гаврилова, о чему иначе

немамо никаквих података. Обележавајући дуг слог

на коме не стоји акценат удвојеним вокалом, видимо

да је Гаврило водио рачуна о тако званом квантитету

смогова, тј. да је он таке слогове изговарао као дуге.

Што пак он таке слогове није увек обележавао удво

јеним вокалом, то не значи ништа, јер смо видели да

није обележавао увек удвојеним вокалом ни дуге сло

ГОВе ПОД аКЦеНTOM.

3. Примери под 1в, Пб и IV могу се двојако ту

мачити. Или су то неконтраховани облици сложене де

клинације, који су се и у старословенском језику ши
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сали с удвојеним вокалом, па се то после традицијом

наследило и писало и у црквеном језику, па и код Га

врима;— или се и овде, пошто су ови смогови били

увек дуги, писао удвојен вокам да се покаже да је

смог дуг, онако исто као и код Па и Па. И у ориги

налу имамо оваких примера удвојенога вокала, који су,

нема сумње, по сложеној деклинацији: помишленiА зла,

стал црква, ксл. клгал итд.

У примерима под Iz слог је увек кратак, те би

то ишло против овога правима да се само удвојен вокал

пише код дугих слогова. Ови су облици некада били

партиципи, и мењали се по сложеној промени онако

исто као и прави придеви. Ма да на местима, где је

Гаврило у рукопису употребљавао ове облике, не до

лазе они више у значењу партиципа него прилога,

ипак је могуће да се задржао старији њихов начин

писања још из доба кад су имали значење партиципа,

те отуда код њих удвојен вокал на крају. Ако се не

би узело ово тумачење, онда можда није случајно, да

је у свима овим примерима претходни смог увек дуг.

Можда се нешто од те дужине, и ако то не изгледа

баш много вероватно, пренемо и на задњи слог, те се

и он, бар код Гаврила, изговарао нешто дуже него што

би требало, те га је због тога писао удвојеним вокамом.

У примерима под III, где је удвојено о, извршено

је на неки начин сажимање самогласника, па, пошто

је смог постао дуг, пише се удвојеним вокалом. Према

томе овај би се случај могао подвести под 1б и Пг.

Остали би нам још примери под 1 д, где је слог

кратак, па се ипак пише удвојен вокал. Као што се

види имамо свега два овака примера, од којих се један

они (nom. plur.) 35“, 36“ у неким нашим дијалектима

данас изговара с дугим вокалом на крају. Можда је

и Гаврило био из краја где се дуг вокал изговарао

на крају у овој речи, па је зато и написао удвојен
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вокал. Она друга реч опићао“ 145° необичнија је. Можда

је због тога и њу Гаврило изговарао с дугим вокалом,

па отуда удвојено и, а то ће по свој прилици тако и

бити, јер као што смо из овога прегледа видели, сви

се случајеви писања удвојенога вокала могу свести на

дужину слога.

Има још један други начин, на који Гаврило

обележава дуг слог. Он врло често над дугим во

калом стави две цртице, од прилике као данашњи

наш оштар акценат, а не удваја самогласник: запита

га 34“, многа 34", nom. plur), не пази се 34", мкођd 34",

крвавукг (dat. sing.) 34“, неволника 34", вечовитi 35“,

лкоди 35°, if многа“ година 35°, 39“, бива 37", питама

37°, женixa 37", изливаше 37“, исподстi 37", исцTAlisaљи

38“, гризу 38", на та ма“ 38°, прими 39“, велi 40“, из

гнi oycта 37°, upadoue 36° цит. итд. Примера има доста.

Као што се из ових примера види, ово бива само код

САМОГЛаСНИКа 11.

Од сугласника удваја се само сугласник н. Ова

се особина налази и у оригиналу са кога је преводио,

па је мождатакав начин писања Гаврило просто пренео

и овде: прореченна 38", исцблњенному 31“, шанна 136",

свеченнu“ 48", затвореннога 2", изношеннога 4“, истинна“

!“, истинна, истиннога, истинно 152“, истинном 148“,

законно“ 147°, свршенно 152“, обканне 152“, обрћ

тенному 147“, сциенник, 136", 137“, итд. Примера с удво

јеним н има доста. Једном само Филип“a 146“, али и Фи

липа 147". Али се налази често и без удвојенога су

гласника: истинито 147°, безаконици 147“, истине 147“,

скраћиeнaго 149“, Питањ 136° итд.

28

Од полугласова Гаврило употребљава и г. и њ, ами

без икакве гласовне разлике. Ипак много чешће упо

требљава њ него г., и пише га тако да је врло намик
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на 2, те се често пута чини да је написао з, а није

него њ. У оригиналу са кога је преводио преоблађује

употреба г. Познато је да кад се у 13. веку образовала

и утврдила српско-словенска рецензија, да се писало

само њ, и тек од правописне реформе Константина Фи

мософа почело је опет г. улазити у употребу, али ипак

није захватило тако дубокога корена. Тек у 17. веку,

кад су се јаче почеле употребљавати руске црквене

књиге међу Србима, срећемо се чешће и са г. у писању

у српским рукописима, што ваља у неколико припи

сати утицају руских књига. И ако се употреба г. у

Гаврилову рукопису не може приписати само ути

цају рускога оригинала, ипак је несумњиво, да је Га

врило често шута писао г., поводећи се у томе за ори

гиналом. Рекли смо већ да је Гаврило, у колико није

писао народним говором, ученик и представник србуљ

скога начина писања. У србуљама се нарочито често

пише љ и г. онде где се није изговарало. Због тога се

он држао утврђене традиције у писању, па писао по

лугласове љ и г. онде где их није изговарао. Тако их он

пише на крају речи и на крају слога између два су

гласника (докњле 147°), и ако их није изговарао.

Али сем ових случајева који су несумњиви, и код

којих знамо одмах да полуглас није изговаран, има и

таких случајева где Гаврило пише полуглас, али је

место њега изговарао други, пун глас а,—другим ре

чима полуглас је читао као а. Нема много случајева

оваких, јер то бива само у префиксима сљ-, вљ- вљз- и

предлозима со и во, кад дођу испред речи која се по

чиње сугласником, али зато има доста примера.

Код Гаврима, као и у данашњем српском је

зику у оваким речима, полуглас је могао или да

испадне, или да се замени пуним гласом а; или у

једној истој речи час да га пише а час да га замени

гласом а ; или час да га избаци са свим а час да га за
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мени гласом а. И ако сеу оваким случајевима изговарамо

а, оно се није увек писало, јер као што је постојама

ортографска традиција да се пише полуглас на крају

речи после сугласника, тако је исто постојама и орто

графска традиција да се полуглас пише између речи

и префикса, без обзира на то да ли се изговара или не.

У руском језику полуглас је замењен гласом о

или е, према томе да ли је било га или в. Гаврило, пре

водећи с рускога, врло је често задржао исту реч,

само је место рускога пунога гласа ставио полуглас.

Тако имамо сваких“u 19° цит. (у рус. созижди), сакри“ 15“

цит. (у руском сокрњих), восарими 30“ (у рус. коспрiАл"),

њскреси42“ (у рус. коскрс, свршена 139“ (у рус. corpik

шнia), сврљивао 145° (у рус. goкрњкак", саблазана 150“ (у

рус. соклазанњу, сахранiu 152“ (у рус. соурани“), не орумро

уч

на живе бод 11“, у рус. но жики код, по свша č. дха

13“, у рус. по сошf да итд.

У речима: састави 146“, састало се 31“, 54", сачуваш

4“, 17", 44“, 44", 54", 60“, cocos 20°, свceru 50“, свадати

56“, 58“, сbдлазни се 75“, свблазан, 150“, садрZгњ 10“,

свокеђи 3“, 3“, 19“, 27°, сатире 3“, 3“, свови 5", chutu 27“,

свокали се 61°;— а без сумње и у примерима: са собо“

31“, 41°, 139“, са свони“ 13“, 31°, са све мВаоте 36“, св.

свbта 12“ (ушореди сављ мiрг 153“), са свога кона 46“,

св. за" 38°, са мно“ 5°, 65“ (упореди са мно“ 3“, 5“, 4",

са злотвори 142“, са сви“ свои“ 3“, свети 148“, са зло“ 10“,

сbČopo 139° (2 пута), chlopице 16°, 62", сврати 20°, 50",

51", 61“, саборни 41° (упореди: саборска 62“, саборице

64° (2 пута), свхранити 44“, 152“, 153“, сахранате 153",

свршенни 152“, свршенство“ 88“, свршенiže 85“, саздана

1“, 6“, 63“(упореди: сазданне 40°) итд., по свој прилици се

изговарало а место полугласа, јер се сугласничке групе

не могу лако изговорити без икаквога вокала. Пошто

се у србуљском језику због традиције у писању често

диллкктолошки звоник књ. п. 10



146

писао полуглас и онда када се изговарало чисто а,

то ће бити да се и у овим примерима свуда изгова

pамо а, а полуглас је Гаврило писао угледајући се у

томе на старије рукописе.

По свој прилици у речима: сећаш 35“, свкpte 39“,

85, скривао 145“, сакрише 145“, свакривенм 39“, 85“ (упо

реди: скривено 146“, скровица 146“, скривилм 107“, сагрб

шена 137", 138° (упореди: згрђиčемо 12"), chмртни 3“,

смрЋ 2“ (упореди: смртнима 4“ и смртнима 4", смртљ 2“,

смрЋ 9“, смрно 15“, смртноa 4°), сbдимо се 6° (ушореди:

збило се 31“, збиваш 7°), свроднlи 48“, створи“ 40°, ство

реннаго 34“, сагворити 14“, 38", 46“ (упореди: створиш

40°, створитем 46“, створивши 14“); — скžaило 31“, ска

заше 33“, свакоше 43“, смири се збрато“ 140“, згодило

ce 1“, здеси се 81“, здеctur се 83“, сbдражливњ. 23“ (упо

реди: здрŠжiu се 92“) итд., полуглас се није изговарао,

што јасно показују примери где је он испао, па из

вршена асимилација сугласника, а што се у неким од

њих писао, то је само услед утицаја црквеног језика,

јер се, према ортографској традицији, у србуљском је

зику полуглас писао на неким местима и онда, када се

није изговарао нити замењивао пуним гласом.

Остали случајеви, где се јавља полуглас у пре

Фиксима (св-, вљз- не почивају на народном говору него

на црквеном језику. Знамо да је место ва-, вљз- у срп

скоме језику још од најранијег времена почело дома

зити народно у-, уз-. Таких речи има доста у језику

Гаврилову: оускрсноси 5“, декрсности 8“, орускрни 3“, oy

стани 4“, ојвека, 5“, одузеш 5“, одустави 5“ итд. Ми ћемо

водити рачуна само о оваким облицима, јер се они нас

овде тичу пошто су из народнога језика, али морамо

споменути да се налази доста и других облика с пo

лугласом: вљздати 36“, 38", вљзлобљенни 36°, вњ вbкљu 36",

вљзмоби 16“, вљзстани 3“, вљстави 5“, вљзвеца А“ цит, али

извbсти“ 4"), вљнима 43“, ванћимамо 148“, ваменiv SR",
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васкрешле 3“, 4“ итд., који су продрли или из рускога

оригинала или из србуљскога језика, као и неке

друге особине, на које ћемо наићи у његову рукопису,

а које нам показују да је Гаврило био под јаким ути

цајем црквенога језика, па је често грешио, и нехотице

му долазили црквени облици и онда, кад је хтео да

пише чистим народним говором.

Вокално м у Гаврилову језику свуда је прешло у

у: дугљ 12“, сазнo 12“, ободите се 31", сžзе 40° итд. При

мера има врло много. Што се ипак по неки пут налази

и љ: аматњ 1“, 3“, алтњ 20“, тмкžе се 83°, протмкова 151“,

длги (accus. plur.) 137“ итд., то је или у цитатима, или

су то остаци ранијега, црквенога језика, а можда је и

руски оригинал утицао да се овако м пише. За нас је

главно да га Гаврило није говорио.

Међу ортограљске особине Гаврилова рукописа до

лази и састављање и скраћивање речи. Ни у овоме по

гледу он није оригиналан, него што се год налази код

њега, налази се и у руском оригиналу, и у свимадругим

ранијим српским рукописима и штампаним књигама

пре њега. Он је и у овоме ишао утрвеним путем, за

већ утврђеном традицијом у писању. Тако:

1. Гавримо пише уједно проклитике и енклитике

с речју пред којом или иза које стоје. Онако како је

говорио, он је и писао. Оно што је чинило једну ак

ценатну целину, он је писао уједно, не водећи рачуна

о томе, да ми је таква целина била састављена из двеју

или више пpoстих речи. Из текста на стр. 119.—124.

може се најбоље видети како је Гаврило писао, јер

је тамо наштампано потпуно онако како је код њега

у рукопису, а таквих примера састављања речи има

врло много на свакој страни.

10
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2. Скраћује поједине речи ради уштеде у месту.

Нарочито речи: бk, zb, 16. врло често долазе овако

скраћене.

Код других речи опет пише један или два вокала

више врсте: ар“p"ка, ар"вата 1“, наш“ 12“, претвор“ 2“,

пса“ 16“, састи 15“, пиrнице 15“, wскžбил“ 15“, мало 15“,

up"славмкоко 17", ca“po 14“, ам“ 24“, орумр"ти 24° итд.; или

један или више сугласника: ср“uge 1“, оускрнакна 1“

нери"скви 1“, смјно“ 6“ итд. Примера има много.

Кад се у средини,речи десе два или више сугласника

једандодругога, онда се нрви од њих обично пише више

врсте. To нарочито често бива са сугласницима д, т,

м, с, али и са осталима. Али може први сугласник и

да се не пише више врсте, него самода се између њих

стави апостроф. додирне “, сенка 3“, докле, дотле 137"

миш”ца 4“, врат"ми 4“, кђер"uge 4", речма 10“, добро

вом ство 1“, мртав”uga 7° итд. Тако пише најчешће. Место

апостpoфа може да дође и полуглас, али то бива ретко:

докле 147°, деиствителаное 1“, шљтњ 1“, 3“ итд. Може

пак да не стоји између њих ништа. Све се ове орто

графске особине находе и у руском оригиналу.

3. Ако се реч завршује сугласником, онда се он

пише изнад речи. То нарочито бива кад је реч више

сложна, и кад је на крају сугласник м: мртви“ 1“, зара“

15“, медо“ 16°, исповbда“ 8“, неде“. 11“, има“ 14“, ина“ 9“,

недно“ свони“ речo“ 1“, коu“но начино“ 1", ника“ 1", гашта“

25“; ређе код једносложних речи: цре“ 1“, 25“, гла“ 1“,

чре“ 79“, po“ 17", u“ себе 17°, ти“ гласо“ 1“, гра“ 1°.

Много ређе бива, да се сугласник и полуглас шишу на

крају: оган, 11“, сbдрага 10°, куримљ 4°, нарав. 8°, сbачљ

14“, крешака 1“, снажана 1“, шомока 88“, 47°, помака 13“,

довечерљ 53“, орувечерљ 21", сикришац, 28“. То чешће

бива код једносложних речи, нарочито кад су кратке

— кад имају свега дватри слова: коба 15, гробљ8“, сертњ

8“, дверљ4", самф 2“, шана 147“, века, 46“, сврха 90“, сЧреза



149

41", скроз 24° итд. Може се полуглас сасвим одбацити

на крају, те се реч свршује сугласником, али ово бива

много ређе: никад 1“, за ним 5“, кад мо 11“, из ка

квога 13“, к небу 13“, какав”ли 18“, нек те 146° итд.

Као што се из примера види, ово бива нарочито

онда, кад се две речи слију уједно,— када чине једну

акценатну целину. У овом случају ако би се десила

два или више сугласника један до другога, један од

њих може да се пише више врсте, као да је једна

реч: ca"но“ 82“, 139“, са“ном 152“, з"paze sолне 143““,

за“но“ 150“, 152“, шо“нђ грђди цит. 152“, ниruе“ надамо

140“, з“pa“ 23", нада“но“ 94“, не пише“ 25", све“Hња (accus.

plur.) 105° итд.

Чешће пута при скраћивању, кад се сугласник на

пише више врсте, не шише се последњи вокал: мко"

(nom. plur.) 24", 148““, дана 19“, и стоти" 31", Hurue

надамо 140“, ра“ 20“, ре“ (- рече) 24“, не пише" 25° итд.

Ако се реч свршује на ст, онда се обично оба та

гласа пишу више врсте: млад 10“, старб 10“, скpб5

18“, на видлб 29“, влад 95“, oyapá, P9“, задовољнб 94";

али се налази и нашас"Пh 16“, милост. 24° итд.

Грушу ти пише врло често у лигатури т: прibo

бит. 85“, oyuaљетит, 85", мž"рост. 85", fернат 86", f на

паст ослобоzireаЋ 86". Taкoг исто и само т пише Т:

живота 85°, к ТомN Š6“, орунг"Пра 86“, Те похопља 86",

плодовиТа 86“, шоcПелне 86° итд.

26:

Што се интерпункције тиче Гаврило употребљава

ове знаке: тачку (...), запету (, ), две тачке ( : ), две

тачке и црту (: s. 1, три тачке (: ) и три тачке и црту

Iz s I.Друге знаке не употребљава.Уоригиналу већ није

тако.Тамо се налазе идругизнаци (нпр.знак питања (?),

чега код Гаврила нема.
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Тачку (...) и запету (, ) Гаврило меша једно с дру

гим, тј. при одвајању реченица пише тачку онде где

би требало да стоји запета. Нисам запазио да ли се

налази и обратно, тј. да ли пише на крају реченице

уместо тачке запету, али ми се чини да таких случа

јева нема. У опште узевши тачку употребљава много

чешће него запету. Иначе и један и други знак често

пише и онде, где не би требамо да стоји никакав знак.

Због тога се не може ни поставити никакво правимо

о употреби ова два знака, јер их често пише тамо

где не треба, а не пише их онамо где су потребни.

На крају реченице, кад је мисао свршена, пише

тачку (...), али тако исто пише и две тачке (:) и две

тачке и црту (: Se), нарочито на крају реченичнога

периода, где бисмо очекивали да почне нов став из

почетка. Код Гаврила текст беседа тече јm continuo.

Онде где се завршује један став и где би требало да

отпочне нов, он је обележавао у тексту црвеним ма

стилом, а врло ретко бива да он отпочне из почетка.

Две тачке још пише код неких скраћених речи.

Три тачке (: 1 и три тачке и црту ( -s 1 обично

пише на крају после свршенога заглавља, ими кад има

да одвоји текст црквени од текста беседе, која је на

народном језику.

х

Велико слово пише само у почетку и то погла

вито црвеним мастилом. Врло ретко, тек по који пут,

пише велико слово и у тексту, после тачке, или иначе

где не би требало да стоји велико слово. По неки пут

му неко слово одудара од општега типа слова, тако

да се чини да је написао велико слово, а није него

је оно мало. Особне и све друге именице пише малим

почетним словима. Каткад Г., 16, Б. итд. напише ве

ликим почетним словом, из поштовања према Богу, па

и то врло ретко.
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У оригиналу није тако. Тамо се после тачке и

иначе код особних именица сусрећемо много чешће

с великим писменима. Али се и тамо, као и код Га

врила, само много чешће, на свакој страни, налазе

слова, која су по облику на средини између малих и

великих слова, те смо често у недоумици да ли је на

IIITAMПВЕНО МаЛО ИЛИ ВЕЛИКО СЛОВО.

О писању великих писмена могло би се за Гаврила

поставити правило,да он велико слово пише само у по

четку беседе и после заглавља, иначе свуда пише мало

СЛOBO.

П Фонетичке особине

1. Самогласници.

Самогласник а

У речи наравњ 8°, 9° према старословенском нpак.

развио се секундарни вокал а. Код речи наторе 32"

(упореди наторе 11“) највероватније је да је писарском

грешком дошло 2 место а. Али ако то није случај,

онда ће бити да је Гаврило читао често полуглас као а,

о чему смо већ говорили, па се једном преварио те

написао и место чистога, а полуглас. Овај нам је слу

чај згодно дошао, јер на основу њега могли бисмо за

кључити, да је он и у речима састава, 89° (упореди:

састављu (gen. sing.) 89°), свcходљ 20°, саблазана, итд. читао

полуглас као а.

А, које је постало из полугласа, јавља се, као и

у данашњем језику, на крају предлога, нарочито кад

после њега дође реч која се почиње са два суглас

ника, или кад је тешко изговорити: ш“да зла 11“, на

да“но“ 94', baga 40°, одаца 11“, 88“, саца 2“, bate

144“, нишодацио 8“, безаца 25“, саза“ 38° итд. Тако а

долази и кад предлог дође уз личну заменицу кра

ћега облика: оузаме 152“, предаме 103“, али ојузмене

146"); ређе долази уз дуже облике: оуза нега 82“. То
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исто бива и у сложеним речима: изагнити 9“, изагнати

144“, обаса 25“, изабра 34“, 82“, разабраш 53", обазре се

61“, шбаснаш 80“, изасла 48“, 64", oбaвинa сe Aб“, wдавни

се 64", изаспите 49“ (у рус. излiете) итд. Много ређе бива

да у оваким случајевима долази без а: изгнаш 34“,

изгнi 144", wдскало 96°. Сви су ови примери из на

роднога говора.

Тако исто а долази и у речима, које су због честе

употребе из црквенога језика продрле и у народни

језик: чатимо 137“, чатимо се 50“, прочати (2. sing. im

perat.) 51“, up"p"часкими 62", up'p'wacKu 7°(5 пута), не

частиви 33“, 34, 54, 150, млитaвнoм Аб“, светанима 64“,

пл'таске 86“, свечака 46, мортавнљ“ 17° цит, множатво

24“, 34", 40", 48", богатаства 50“, 18" (2 пута, срда"н"

44“, нечасте цит. 8“, мкобазнм 39“, 50“, тамами тамантs

137° (у рус. тмок талантz. Ово је, као што знамо, једна

од одлика писаца србуља.

Мало је необичнија замена старога полугласа у:

мртавацb 4“, 36“, (постало из генитива и осталих за

висних падежа: мртв“вљца, мртавца (Ren. sing. ) 13°, три

мртавца 7", мртавче 3“, мртавци 7“, мадарац, 51“; али

се налази и мртваца, 9“, па чак и мрвацb 8", које може

бити и писарска грешка.

У туђим речима као што су: тамантљ 47", форинт.

138“ не умеће се секундарно а између два сугласника

на крају речи.

Преводећи с рускога оригинала, Гаврило је опазио

да у речима, које су једнаке и у српском и у руском

језику, стоји у руском језику место полугласа о или е,

док у српском стоји а у таким случајевима. Због тога

је он често пута, било због тога што се журио у пре

вођењу, било што није можда могао да нађе одмах

згодну реч, задржао реч којаје била у оригиналу, само

је мало посрбио, што је место рускога о или е ставио

српско а. Тако од руских речи: оумершви, тoкмо, кодро,
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полезно, козопи, точк, пакал итд. имамо: оумаршеа Idat.

sing.) 36° цит, такмо 1“, бадро 54", полазно 29“, 94“.

вљзаши 65“цит, тачно 149° цит., шавамљ 50“, ша"а“ 13° итд.

Између а и и имамо колебања у неданг 1“, 35“ и

едина 1“, али и у старослов. језику имамо недњнг и кединг.

У српском је преобладао облик недњнг — недана, а нединг

долази или у другом значењу: једини, или у црквеним

књигама и црквеном језику. У оригиналу је нединг.

Тако исто имамо колебање између о и а у речи:

сотоне 35° и сатане 15“, 35". И овај се појав налази

још у старословенском језику. Ово је грчка реч. Грчко

је затворено а више мичило отвореноме словенскоме

о, па су због тога словенски писци грчке речи, поред

правилнога с а, писали и са о. Тако двоструки облици

провлачили су се кроз црквене књиге и Руса и Срба

и Бугара. Отуда ово колебање и код Гаврила.

Као и у данашњем нашем језику, тако и код Га

врила имамо колебање између а и и у речи: изашла

5“, 7“, изагне 1“, 144", изашаш 5“, 105“, oyЗагње 105“; и

изишао 34", изишла 36“. Први је облик постао из из

шљлг, одакле је у српском постало изашам, изашао,

aзашла, а у другоме је облику и продрло из осталих

глаголских облика где се оно по правилу налазило. Ипак

се облик са а налази много чешће него са и, који је ређи.

И реч тршезд 40“ и трапези 40“ јавља се у двостру

ком облику. И ово је грчка реч. Први словенски пре

водиоци превели су ту реч обликом трпеза; доцније,

кад су исправљани словенски текстови према грчким,

узет је облик трашеза, те су такодоцније живели и је

дан и други облик у књижевном језику, па се тако

налази и код Гаврила.

Самогласник и

Познато је да се у обичноме говору, особито кад

се брзо говори, не изговарају сви гласови, него се неки,
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нарочито самогласници, прогутају. Ако је неукији пи

сац, он често пута и напише неке речи онако како

их изговара. Тако може самогласник и, кад се налази

у кратком, ненаглашеном слогу, да испадне: оуст"ма

4", буге 143“, држ'те 21°, 152", pa' 3“, 137", 141“, зара“

86° (али и: заради 3“, 103“, 152"), остан"ce 152“. Гаврило

је, дакле, ове примере написао према народноме го

вору онако како их је изговарао.

У задости 56“, 80°, 148° имамо на крају и, али се

налази и задоста 50“, по угледу на оне прилоге који

су могли имати на крају и и и а.

У речима проснака (Ren. sing.) 26", обсало 26", није

испало и, него су те речи постале из старијега облика

upochiata, обсенати, где се у корену јавља слабији сту

шањ прегласа њ, које је према доцнијем гласовном за

кону испадало у оваким случајевима.

Тако исто и у : не или 80°, према шилне 83“, 84“,

није изостављено и, него је први облик од глагола

слати а други од глагола По-сњилати, па се у српском

језику врло често мешају облици ова два глагола.

У не смимо 79“, 137° (у рус. нема), не ктише 153",

биће без сумње да је и написано писарском погрешком

место е, јер иначе ови облици стоје увек написани

ca e ("b).

Код глагола четврте врсте, у начину неодређеном

и прошастом придеву, Гаврило врло често пише и

место е (5): отршити 138“, видиш 138“ (али и видеш: 138°,

cbblur 36“, повћићи 35°, осиви 33", желити 36“, оживити

41° итд. Примера има доста. Овде 10 није замењено

гласом и, него је овде утицај граматичке аналогије, о

чему ће бити говора код глагола. Ови би се облици

могли тумачити и као остаци Гаврилова јужнога го

вора, у коме 18 испред и даје и, али је много веро

ватније да је овде утицај граматичке аналогије, јер у

крајевима, где је Гаврило писао, и данас се у народном
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говору говори и у оваким речима, а не може се претпо

ставитидајејужни говор имао утицаја на говор народни

у тим крајевима.

Самогласник e (th)

Поменули смо већ, да је Гаврилов рукопис писан

источним говором и да се у њему не прави никаква

разлика између 5 и е. Има само нешто мало остатака

од јужнога говора у овом рукопису Гаврилову, а таких

остатака има и у другим списима његовим, писаним

народним говором.Оваки су примери: сино (3 plur. praes.)

14“, cle 15", che 20“, cuaнe 12", 20“, поред сbати 14“,

charu 12“, che 13° итд.

Облици древо“ 147°, (у рус. нема) и смерен, цит.

32“, 142“ (у рус смиренх), узети су из црквеногајезика; а

облик шо дервета“76“ постао је утицајем рускога ори

гинала. Овде e нема гласовне вредности, јер у другим

случајевима пише правилно, него је овде Гаврило по

свој прилици у брзини задржао руско ер место нашега

вокалнога р. Према томе ово би била само ортограф

ска особина. Тако исто је ортографска особина и: fpe

соше се Г врће 80“, где е такође нема гласовне вред

ности, него је ту е ортографски знак да се обележи

вокално р у почетку речи. Да се то е доиста није чи

тало сведоче нам примери ргнa 27°, поргнави 27".

Самогласник О

У речима претвор“ 2° и отворенне 3“ о није непра

вилно, него је овде слабији ступањ прегласа о, место

обичнијега јачега ступња са а. Ово је опет једна од

црта која би говорила за то, да је Гаврило био из

краја где се говорило јужним говором, јер се у неким

крајевима јужнога говора налази у овим речима о место
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источнога а. Колебање пак између е и о имамо у пpo

реченiо 28", и пророченко 19°.

У речи трогеpu 11“ (- носачи о је дошло према

простом немачком изговору, како се немачки говорима

та реч у оном крају, где је Гаврило живео.

Облици црковна 36°, 139“ (у рус. црka, upков. 139“,

лобовни 31“ (у рус. козлKRмšku S0", лобављ и 1, 140“, 140“,

144“, ору лобови 140“ у р. нема, 144" у рус. нема, пса

мо“ника, псало“скљu 11° итд., неће можда бити остаци

рускога оригинама, него ће пре бити облици цркве

нога језика, који се налазе у српским споменицима

још из најранијега времена, па су се и доцније сачу

вали. Поред оваких облика налазе се и правилни: мно

бављ 11“, лкобазни 39“, 50“.

У речима: собота 35°, 64", oy фобоке тамнице, оу

крогови (loc. plur.) 13" о је без сумње писарска по

грешка; место ору — написана је само прва половина

од ору; иначе се ове речи пипу увек правилно са 2.

Готвити се 91“ је облик из народнога говора, али

се поред тога налази написано и готовити се 136".

Колебање између о и а имамо у доисто 94“, заисто

87° у рус. шкik) и доиста 5“, 7“, 138“; а између и и о у:

цигли 94“ и цигло 33“.

У но 75“, но добро 138“ (у рус. нема) о је шостало

или утицајем рускога оригинила, јер ова реч у ориги

налу гласи увек но, или је но у српском скраћени облик

постао из него, који се и данас тако чује у народном

говору. Неки пут Гаврило место о пише у овој речи з:

нz 11°.

И код Гаврила се налази једна занимљива особина,

која се налази и код још неких других старијих пи

саца, — да пише по неки пут о на оним местима, где

оно није етимолошки никако оправдано. Тако Гаврило

пише: со та“ 1“ (у рус. тikМ“), со ти!“ кмноче“ 101“ у рус.

Tkw' клкчамx, 138° у р. нема), 137°, 144“ (у р. нема), 19“,
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148“ (у р. сх симA, 149“ (у р. c" тikМ“), 32° у р. нема),94“ (у

р. нема), соти“ 32°, 16“ у рус. тikМ“), 97“ (ур. си“), 56", 139°,

143“, сотим“ 11“ у р. нема), соти“ 25° (у р. нема, сотимљ

103“ (у р. нема), ко то“ 86° (у рус. ка само, к отомž 88°

у р. ка часом), зло што 89°; али се налази и ства“ шосмо“

19“ (у рус.тikМА). Као што се из наведених примера види,

ово није постало утицајем рускога оригинала, јер се у

руском не налази о у оваким примерима, него ће бити

да су ови примери постали према заменици овац, где

се о налази у почетку : с ови“ 11“, пошто су иначе ове

две заменице сличне по значењу. У осталом ова се

особина и данас налази каојезична црта оних српских

крајева у којима је Гаврило живео и радио.

Познато је да је у српском језику иза меких су

Гласника, још врло рано, почело да, прелази меко е у

тврдо о. Таких појава, да се после меких сугласника

шише тврд самогласник, има и код Гаврила: на са

даннш“ 50“, жучo“47", нициоza 28", 29"", по са"ном дна

86“, гонецома цит.33°, мецо 51", 137“; месецо“ 14“, ма

веова 13“, к вариceu" 9“, немеш“ 81“. Али се налазе при

мери и са меким вокалом : меце 9“, 34“, нициема 23“,

24", гредишемо 4", данашнње“ 1", кадннема 4“, амаче“ 143“,

cruge“ 14“, нелене“ 44", к фарисене“ 139“, конце“ 2“, царе“

85“, царева 85“, па чак и: с кнезе“ 32“, 85“. У једнини

се налази само: ште“ 15°, 147“, 148“, а у множини само:

пхтова 147°, 148", 151°, 152°.

У речима: ка ору брлогž 151", ка и ова 33", ка и

они 29° о је изостављено према народном говору, што

су овде дошла неколика самогласника једандодругога.

Самогласник у

У немpг“ 54° стоји самогласник у место о можда

према руском; а можда је то особина чисто српска,

јер се у туђим речима код српских писаца, а у неким

крајевима и у народном говору, налази врло често са
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могласник у место о. Супротно овоме налази се само

соломонв. 44“ (неколико пута).

Поред народних облика: слушати 7", смžшатели (voc.

plur.) 31“ итд. долази врло често и облик сламиатели

31“, према руском оригиналу и црквеном језику.

У српском језпку имамо речи (нарочито прилога),

код којих вокал на крају може да отпадне, или чак

да место њега дође други вокал. Међу таке речи до

мази и: мећb 26", 139" према измеzo 142“, и строђ. 6°

према проко 32“, где је отпао вокал у на крају.

Писарска је грешка можда вардно место варано.

У сšКоби 1“, 2“, схвкобици 2“, светиске 52“, 148“, са

среш 3°, а садржства 86“ (у рус. нема), постало је у из

“som- и речи која се почињала консонантом. Ако је

предлог “som- стајао пред вокалом, онда је у старо

словенском, па и у српском, постајало само се.“

Говорили смо већ о томе, да је од вз- вљ-у нашем

језику постојало уз-, у-. Таки су облици оускрсности 8“,

орувђка 5° итд. Што се код Гаврима много пута налазе

и облици са вbв- и в-, рекли смо да је то остатак

црквенога језика.

Сажимање самогласника

О облицима мога, твога, свога, твом, своме" итд.

говорићемо код заменица, а овде само да споменемо

да има таких облика. О случајевима ка и ова 33“,

ка и они 29“, ка ору брлог 151", говорили смо већ. Кад

се већ једном утврдило да реч као може гласити и ка,

онда је она могла доћи у овом другом облику и у

другим случајевима: ка вакљ89“. Како су ово усамљени

и ређи примери, могу се узети и као просте грешке

у писању. Сажимање самогласника извршено је и у

кано, која је тако обична реч, да на свакој страни

* Dr. Leskien. Handbuch etc.9 стр. 20.
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долази по неколико пута. Оно -но изгубимо је зна

чење самосталне речи, него се сматра као партикам,

који се додаје разним речима нарочито заменицама,

па се чак умеће у средину речи, као и партикам -зи :

комдно, конштitio, конUTIHOзи ИТД.

Од оо постало је, као што је већ познато о: во

65“, со, го, ћаво 15“ итд.

2. СУгласници.

Дентални сугласници

Још у старословенском језику код предлога и

префикса, што почело је крајње т, испред јасних су

гласника, да прелази у д. У српскоме језику, још у

најраније доба, још у 12. веку, имамо што, али се орто

графска традиција, где се Г писало овако у лигатури,

сачувала и даље, те поред правилнога игд имамо па

ралелно и ћ. Тај се појав налази и код Гаврила: ш“

волне 137°, ш“згорљ 153", urbВеденљ 31“. У српском је

зику ишло се доцније још даље — т је почело пре

лазити у д и у другим приликама (нпр. испред вокала),

тако да је д истисмо старије т, па се утврдимо и код

предлога и у композицији, а т се одржало само у ком

позицији испред муклога сугласника. КодГаврила имамо

оваких примера: ш“ на“ 12“, 140“, 140“, 141°, 144“, ш“

мера 141“, ш“ не 145“, ш“ назарета 146°, ur"оно" 146",

ш“ оруста 148“, ш“ лоте 148", ur' нега 143“, wдона“ 146",

одрешено 9“, итдати на мžbe 138° итд. И ако бисмо према

овоме могли с правом закључити, да се у оваким слу

чајевима увек изговарало д, ипак има мало примера

где је написано д. Под утицајем црквенога језика и

ортографске традиције, от се код Гаврила очувало врло

добро, и пише га већином у лигатури Ф и тамо, где

се морало читати и изговарати као од. Примера за ово

има врло много: iluста 137", brewити 9“, itseoенљu 19“
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итд. Врло често се налази, да је у једној истој речи

написао и старије т и млађе д: iföакле 138°, föрешено9“

foaе 138°, f одонг“2“итд.Тако исто има примера да пише

и два пута г: frero 140“, ifruču 139“. Овде је Гаврило

просто из навике написао т више врсте, јер Г долази

врло често у почетку, и онје навикао да напише т више

w, (f), а није водио рачуна о томе да после њега долази

још једно д или т, и да му оно T није више потребно.

Од примарне групе дј и тј постаје код Гаврила

f) и ћ: тžгне“ 142“, ocenoемо 143“, запрекнено 10“, посе

кувати 6“. Што се у цитатима или иначе на по неким

местима нађе по кашто и жд- и шт-, то је остатак

црквенога језика; а да се није тако изговарамо сведоче

нам примери са б и ћ, па чак и у таким речима, које

су већ једном или неколико пута биле написане са

жд. И шт.

Тако исто и од секундарне групе дј и тј постаје

f) и ћ. Тако имамо ђ и Н од група: дај- тij-, диј

тиј-: покакне и шосегне 92“, oyстанакне 2“, бракне 27“,

легна 34“, власко3“, гвозђе 3“, гвозгне 48“, шикне 29“, цвркне

14“, мл'ha 6“, 79“ итд. Облици као: распота 75“, благодатко

21° итд. (оваких примера имадоста остаци су црквенога

језика. Затим имамо ђ. и ћ у облицима глагола ићи:

прећи 26", наћосмо 146“, нагнw" BO', догњише 61“, дођоше

78“; доку 147°, проку 88“. Кад је овај глагом прост,

онда може да гласи и ити: ити оју црква 140“ (у ори

гиналу нема). У туђим речима такође имамо 6 и ћ:

гњаволо“ 34“, ћаво 15“, курила 2“; али се и овде према

црквеном језику налази и: ev"лile 94“, ev"лико 23°, метар

гiо 45“, дaвoмне сbане 15“.

Као и у нашем данашњем језику, тако и код Га

врила има примера да умекшана сугласничка група ск

и ст- даје увек шh- или шт- (и). Од глагола Пастити

137“ итеративан је глагол iluzigare 137“; од очистити

79“ имамо очицате 40° и очицене 136“, очицени 8“
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очициенога 83°; од причестити се императив гласи при

чецидате се 40“; од крстити — крциена, 31“; од искати

императив имамо ишите 40“; тако и цедите (корен

*skend- счедити — шчедити — штШедити– штедити).

Код глагола опростити, поред ошроцено 137“, опро

цена 137“, опроценна 136“, опрацамо 144“, имамо и

штароскнени 138“. Овде се јавља двоструки облик и са

шт и са сh. У шпароскнени група тј дала је Н. Тако

исто и у инструменталу једнине основа женскога рода

на Е власко 3“, грдоско 13“, благоско 19“, с фрикоско

20°, обласко 42° итд.

У данашњем нашем језику од сN- имамо шf-, где

је с испред непчаника прешло у непчано ш. Код Га

врила се то још не налази. Он у оваким случајевима

шише увек само-ch.Томе могу бити два узрока: или је он,

што се не чини баш тако вероватно,изговарао овде шћ,

само је,држећи се етимологије, писао сh:власко 3“, и то

збогтога пто се у свима осталим падежима налази с, па

га је ради једнакости задржао и овде; или, пто изгледа

много вероватније, у његово време још није било извр

шено премажење с у непчано и, него се још држало,

па је он и изговарао —chi. Има доста оваких примера

у његову рукопису и увек се пишу са сh. Кад бисмо

нашли ма један једини пример написан са шf, (а тога

би без сумње морало бити да је он изговарао шћ, јер

као што су му се у писању поткрале многе друге осо

бине, поткрала би се и ова да је он тако изговарао),

ми бисмо одмах били начисто с његовим изговором, а

овако нам остаје само да претпостављамо и нагађамо.

Речи сценника и обила 5“, оброa 5“, колико год

пута дођу, увек су написане са ци. Тако исто ци долази

увек и у речи мецио 137“ и меце 9“, 34“.

У речи поцено 81° шт је постало од чет-: uочљ

тено–потштено–поштено; у цетовати 89“, од таштето

вати,почетноје т отпало,поштоје најпре испао полуглас.

дилвктолошки звоник, књ. п. 11
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Гласови д и т испред гласа с остају, као и у данаш

њем нашем књижевном језику: гра"ски 1", 4“, мно"скu 3",

66“, свbске 140“, кобска 39“, скičеки 46“. Место групе тс у

оваким примерима Гаврило пише и ц: коцки 44“, сећ

цко“ 59“. Што се овде налазе облици: гра“ски 1“, мо“

ски 3“, свеке 140“ итд. према коцки 44“, свако“ 9“,

то не мора значити да се Гаврило у првом случају

више држао етимологије, а у другом случају писао

онако како је изговарао, него може бити да је он баш

и говорио људски, градски, скотски итд., онако исто

као што и у данашњем нашем народном језику има

крајева где се тако исто говори; а има крајева где

се говори и једно и друго, па док нпр. Људски има

једно, љуцки има са свим друго значење.

У свbugКо“ 39“ имамо можда опет један пример,

како је Гаврило хтео да помири и етимологију и изго

вор, исто онако као и код речи ifорешено 9“.

Према овоме није никако чудо што се т и д држе

и у речима које се свршују на -тство, -дство: богатство

18“, наслtдство 85°. Истина налази се прва реч напи

сана и : богатаство 18“, али то није народни него књи

жевни облик.

Група сугласника диц увек се држи: ср“uga 35°, 136“,

138“ итд. ова реч долази врло често и увек се пише

са диј, са"це 85“, очигло“uge 9“; али у групи ту чешће

испада те оце“ б“, 137", оца 63", оца 137, (ова реч до

лази врло често у скраћеном облику под титлом, па

се не зна да ли је т избачено зато што га Гаврило

није ни изговарао, или зато што је реч скраћена), obuga,

деца 13“, на браца 63°. Налази се и звездочаца 13“,

али ова реч самим својим обликом показује да није

Народна, и да је оно т" дошло можда више зато што

у номинативу гласи зебедочатац, — да се очува ети

мологија.
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Тако исто Гаврило пише т и у групи -стн: шакоč

ник 10", 140“, извbстно 9“, поени 153", круна“ 11“, 147".

орустне 5“(у рус. такође стнik Mow, бомбнике 62“, радост

ном 63“, болници 61“ итд., опет ради етимологије,

ма да га није изговарао. У осталом тако је и у рус

ком, па је и оригинал могао утицати на њега да ту

овим примерима пише.

И испред ч држи се т: прilu 50, 141", ма да га

ни овде по свој прилици није изговарао.

Групу -ств, на крају речи редовно пише, и то ве

ћином у лигатури "z evil' 4", напаст. 16“, понизн

32“ итд. — примера има врло много. Само се једном

налази напас38“, али је то без сумње писарска грешка.

Код заменице тако одбацује т у почетку, те пише:

ко 15“, кого" 5“ итд. Ова заменица домази врло често

у оваком облику; али се доста често налази и тко 1",

4" итд., према црквеном језику.

T” је избачено и у речи мрвац, 8“. Али може бити

да је ово и писарска грешка, јер ова реч долази доста

често, а само се овако једанпут налази написана без т.

У бројевима 11—19 испада, као што знамо, д: се

данастома, оса“над 35°, оса“наисто 35°, 61“, двана 44“.

Између с и р може се уметнути једно т, које је

секундарнога постања. Оваких примера имамо у нашем

народном говору, па се налази и код Гаврила: стре

нало 147°, стрђTе. Овај се исти појав налази и у руском

језику. Иначе ова иста реч долази код Гаврила и пра

вилно написана: сретноше 79“, срето“.

У црва 35“, према руском черк и старословенском

чрхкх,имамо оно исто што и у црн премастарословенском

чргнх – млађе ц према старијему ч. То ч почело је

у нашем језику доста рано прелазити у ц. Таки су

још код Гаврила примери: црвене 37“, црв 35“, Ирта

I I
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37“, цpno 37". Али се налази утицајем цркв. језика и:

чрту 26", ни не"не чp'те 29“.

T је у обратенне"5“ по свој прилици постало према

сродној речи обретенде, пошто ова реч обратене није

ни народна ни црквена.

У занесми 101", принести 45“ (у рус. принести), сачу

вало се с према осталим облицима, или утицајем ори

гинала. Иначе ова реч долази обично као и у данашњем

нашем језику без с.

У пазаше 90“ имамо оно исто пшто и код неких

данашњих наших књижевника. Овај глагол у свима

облицима има з: пазити, пазим, па је то зутицало да

се оно пише и у овом облику, где по правилу треба

да стоји ж. Тако је исто и са орумазаше 79“

У речи баценни 28“, низбацена 29“ (у руском ори

гиналу нема ништа), дошло је ц на место ч. по свој

прилици из инфинитива и осталих глаголских облика.

Оваких погрешака има врло мало код Гаврила.

У њезицницљu (nom. plur.) 83° ц ће бити писарска

погрешка место ч, јер ова реч често долази и увек

се пише с гласом и на овоме месту. Може бити да је

множина од незвицљи навела писца, да у брзини напише

незицницљи пошто је и ова реч у множини; али је сва

како неретизам 41“ погрешка писарска, јер и ова реч

долази често и увек са гласом ц.

Напомена. У неким нашим дијалектима речи које

се правилно свршују на к имају место њега г. на крају.

Тако би и ова реч гласила: јеретиг – од које би мно

жина била правилна неретизи 41“. Можда је и Гаврило

био пореклом из таквога једнога краја где се овако

говорило 19. па је ова особина из његова говора пpo

дрла и у његов рукопис"?!

9 -- ---- - --- -"--- - -

С коцеви 45" (у рус. драколми) постало је онако исто

као што и код отац имамо очеви и оцеви, или се ц

ОВДе ЗадржаЛО Према Осталим падежима.
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Од стр и скр у нашем језику бива штр и шкр, и

ако не у свима крајевима. Код Гаврила имамо и ста

рију и млађу групу: остри“38“ (и у оригиналу острњима,

скржекне 11“, али и шкржекне, шкржетане 23°, 35°. У

сикришац, 28“ имамо и с и ш, што није редак случај

код Гаврила.

Код облика земаљску в., а је по свој прилици

постало из мешавине двају глагола звиждати и звиз

нути, где је у првом глаголу задржано зиз другога.

Овде имамо онај исти случај као и код групе сh, тј.

да се зубни сугласник испред непчанога држи: зак

звизоксдокi” S“.

Глас с испред љ и њ, који су старијега порекла,

прелази у ш: и нима 74“, и негова 9“, и нуме 2“, 153",

и ниме 91“, и ниме 8°. Чешће пута се налази напи

сано и с наме 141“, где је с дошло да би се сачувала

традиција и етимологија писања, а горњи нам примери

јасно показују да се с није ту изговарамо. Имамо при

мера и са с и ш заједно: cb шниме 8“, с ини“ 12",33",

102“, с инима 89“ (у рус. нема), што није ништа нео

бично код Гаврима. Тако исто непчаник је старијег

порекла и у : мишмненне 8“, помишлна 33", размишљамо

44“; тако и од не или 80", пошлко (1 sing. praes.) цит.

32“, али се налази и посми (2 sing. imperat.) 27°. Да се

и овде морало с изговарати као ш, сведоче нам не или

И ТОТАЦ„ИЛО.

Испред осталих палатала Гаврило оставља без про

мене гласове з и с: гвозђе 3“, гвозгне 48“, грдоскно 13“,

нароcђR 141“, нароскко 105“, мо“роско 105“, мотоскно 142“,

лискне 147°, с фрискоскко 20°, трсчано“ шалицо“38“, про

раское 17“, довеско (1 sing. futur. 43“, орусЧинишљ 58“,

oyЗчžno 7“, разишири 4“. Видели смо мало час да се испред

непчаних сугласника љ и њ зубно с претвара у неп

чано и, а не држи се као код групе сh. Треба имати
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на уму, да је још у старословенском, па и у старо

српском језику било овде непчано њ, љ, и да је још

од најранијих времена па до 18. века било доста вре

мена да се пред њим образује непчаник; међутим код

групе сh: власко 3", обласко 42°образовало се Н. тек кра

јем 17. и почетком 18. века, те због тога још није било

времена да се образује непчаник испред њега. У оста

лом овде се не може ништа категорички тврдити, него

могу бити само нагађања. Можемо се нпр. питати: ако

је Гаврило изговарао и у пошло 32°, не или 80°, за

што је онда писао с у посли 27°; зашто је нпр. писао

Трсмано“ 38“, кад ту ч није новијега порекла; сем тога

нису морале бити новијега порекла ни сложене речи:

ојачало 7“, разилири 4“, оусчинишљ 58". Можда је врло

лако могуће да је он и у овим, па и у случајевима

као власко 3" итд. читао шf, само што се овде држао

више етимологије и традиције у писању, јер као што

смо већ више пута видели, он није био толико еман

ципован од старије традиције да би смео увек да на

пише онако као што је изговарао. У сваком случају

јасно је да се код њега у овим случајевима опажа ве

лико колебање и недоследност, те се отуда не могу

извести никакви поуздани закључци. Према томе, ако

је Гаврило могао писати з и с а читати их као ж и ш,

онда је он могао писати з и с и у другим случајевима,

где их је такође требало читати као ж и ш. Можда

тако треба тумачити з и с и у овим речима: остри“

38“, богобоњазливи 89“, uоносиви 32“, посли 27", дри“

коско 20° (упореди: фришкости loc. sing. 86°), пазаше

90°. Обратно би нешто било овоме у понижно 139“ (у

оригиналу нема ове речи), које може бити још и пи

сарска грешка, или је ту ж могло постати према срод

ним речима понижење, нижи, понижавање, па је ж и

овде задржано, и ако није правилно.
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Ликвидни сугласници

Рекли смо већ да м на крају речи и слога пре

лази у о: оузаш: 144“, посац 3", печаш 56“, оумрош 2“,

3", прокарац 148“, вo 64", ћаво 15“, пешеu 13“, траксаш

144“, паваш 1“, приштности 12“. Али се налази и шавамљ

1“, 151“, орала 4“, вољ 71°; за тим апостола, 145“, ра

димци 20", носилници 2“, замци 38° итд.— остаци ста

ријега црквенога језика.

Реч молба неколико се пута налази написана без

м: мобу 138“, мобенога 146°, с мобо“ 152", с мобо“ 106“,

где је л прешло у о на крају слога, па се два о слила.

у једно. Налази се једном и с мо“бо“ 152“. Тако је исто

према народном говору м избачено и у маеча“ 28“, ма

ечка чž 50°; па и у човb“ 31“, чове“ 31“. Ова реч до

лази врло често без м, али се тако исто често пише

и са л : чловВ“ 31“, према црквеном језику.

Особне именице туђега порекла као: куримљ 3“,

данимљ, наванаила 146°пише без о на крају. Тако исто

је и у руском оригиналу.

Место старијега в имамо млађе м у речима: осло

боди 31", слобод 47",88“, према народноме говору.

Можда је писарском погрешком уметнуто р у:

здробрљt" поцене“ 81", јер се у овој речи налази само

ово једанпут.

Једна од особина Гаврилова језика јесте да он

врло често употребљава префикс про-, где у данашњем

народном говору, а и код других писаца његова вре

мена, имамо префикс по-: прокарац 148“, прознад 8“,

прознанне 2“, прознана 5“, прознавали 76“, прораское 17",

прорасло 18“ итд.—примера има доста.Овде можда није

уметнуто р, него је про- онако исто преикс као и по

а налази се у српском језику у: проходати, прошетати

се, прохладити, проветрити итд., само што га Гаврило
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употребљава много чешће, него што је у данашњем

нашем језику обично. Ипак он у оваким речима не

употребљава искључиво про-, јер се код њега налази

и порасло 19“, познала 65“.

Секундарна сугласничка група мј даје љ: веселне

2“ итд.; што се налазе облици и на -ије у оваким ре

чима, то су из црквенога језика.

Назални сугласници

У народном говору није редак случај, да у сре

дини речи, на крају слога, место гласа м стоји н. И

код Гаврила се налазе оваки примери: ша“тимо 9“, за

шантили 43° (поред тога налази се и ша“те 15“), коншће

5“, разпла"riur li"; налази се и бедена 75“, 85“.

Тако исто има неких крајева где се и у речи шесна

говори н место обичнијега м. Можда је и Гаврило тако

изговарао шесна 5“, а може лако бити да је у овој

речи написано н према старијој речи из цркв. језика

пrkcн,за којује Гаврило знао и коју чешће употребљава.

У речима са мнене“ 143“, са мнbне“ 143“, сг"нена

11“, са мнене 143° Гаврило је писао н место њ. Али се

код њега налази и правилно: самненне 143". Обратно

имамо у оруцвђлнена (Gen. sing.) 47° од оруцвђмнене. Овде

имамо онај исти појав, који се налази и у данашњем

нашем језику у неким крајевима — тако звана диси

милација сугласника. У данашњем језику имамо врло

често да се место одушевљење говори, па и пише,

одушевљење, тако исто мишлење, погубмење итд. Уме

сто два непчаника који долазе један за другим у два

узастопна слога, први од њих престаје бити непчани

ком. Без сумње је тај исти случај и код Гаврила и у

са мненне 143“ “, сумнена 11“. Не може се узети да је

ово чисто ортографска црта, јер би се онда налазило

да се пише не место не и у другим неким случајевима.
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Што се пак налазе облици: распинами 140“, спо

минати 11°, 12“, споминац 23“, ти су облици са свим

правилни према начину неодређеном, где у основи није

било њ него н. Што се у данашњем нашем језику на

мази њ и у облицима који су постали од инфинитивне

основе, то је њ продрло у те облике из презенса: спо

| мине 6“, помине 28“, да би се изједначили. Али ипак

остаје под сумњом, да ми је облике распинами 140“,

споминати 11° итд. Гаврило изговарао са н место њ,

јер се код њега налази и споминоку 136°, које, пошто

је постало од презенске основе, морало се изван сваке

сумње читати и изговарати само као спомињући.

У речи менљи са 137° не може се знати како треба

читати оно н.; као н или као њ, због недостатка орто

графије, а не налази се ова реч у ком другом облику

из кога би се то могло видети.

У свbдочанство“ 27", 89“ имамо секундарно н по

угледу на друге речи које су се свршавале на -нство,

а где је н било у основи, као што су познанство, до

стојанство. Ова реч може доћи и без онога н : свbдо

чава (1oc. sing.) 86".

Секундарна сугласничка група нj постала од ниј

нај- даје њ: погубљене 10“, тpне 18“, промишљене 20“,

самнненне 143“, одуцвВлњенне 48“. Примера има врло много.

Налази се истина доста пута и облици као што је:

сврђиенila 137“, али су то остаци црквенога језика.

Лабијални сугласници

У туђим речима глас ф држи се доста добро на

свом месту, али је неколика пута место њега дошло

и народно в: к варисеи“ 9“, св. свеннеро“ 5“, ла", лавовским

86“. Поред тога налази се правилно и : Фенера, 141",

с фарисене“ 139".

Код Гаврила се налази још једно ф, које је, према

народноме говору, постало из сугласничке групе хв-.
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Само пто ни ова црта није код њега потпуно изведена,

јер се налазе примери и са хв-, и то много чешће него

са ф. Тако имамо: хвала 36“, хвалеђи 36“, хвалити 19",

похвалити 5“, а поред тога и: 2 зафалненio 83“. Имамо:

хваћč 26", 89“, 153“, хвадише 15", гвашiдиca 148“, али

и: фада 14“, фabo“ 20“, фalодисало 20“ итд.

Испред гласа љ избацује се в, али не увек него

само код неких речи : Тако се готово увек избацује

код: осталнати 140“, осталнаште 144“, не остална 10", за

одустална 10", настална 79“, за тим испрамнаште 47° (у рус.

испракл'те, добалнаш 66“. Примера оваких има доста.

Али се налази и са в : наставља 32“ (у рус. настакллкцил,

исправљаште (у рус. испракллта), исправмњати 142“ цит. ; за

тим заборављати 50". И оваких примера има доста.

Једанпут се налази да је избачено љ: uponнневано 142“,

што може бити и писарска грешка.Уданашњем нашем

језику в се у свима наведеним случајевима држи: међу

тим код Гаврила се вдржи кодједнога глагола, где се у

данашњем нашем језику више не налази. Тако: бла

савлаare 140“, блосивљако се 150", досавља 150“итд,

колико год пута дође, увек стоји написано са в.

B испада и после гласа б, а испред м: обладати

12", обладали 48", облачиш 31“, обласко 42". Тако је

исто избачено и у: обза мо ране 45°, а можда писар

ском грешком и у: макаство“ 88“, јер се иначе намази:

ЛАРКавства 152“.

У орубивамо 88“, орубиваоци“ 43“, ошивати се 54",

в је постало аналогијом према оним глаголима на -ивати,

где је в правилно, као што су: умивати се, добивати,

поливати итд. Онај последњи глагом може да гласи и

правилно: ошинате се 59“.

Од групе бј, тј, вј постало је у српском језику:

бљ, пљ, вљ. Тако и код Гаврила: тршмненко 19“, погуб

мнено 10““, изгžблњено 5“, калкоку 5“, клеалне ногама

10“; али се налази и без љ: трпене 18", 19“, тprihue
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18° (у рус. тепанis). Тако исто имамо и код секундарне

групе: здравлне 40“, скpблко 25“, али и копне“ 38“, —

прелазни ступањ.

У неким речима јавља се код Гаврила глас љ по

сме лабијама, где по правилу не би требало да стоји.

Тако поред правилнога трпћку 18", налази се и трп

мњеђи 18". Поред животи 20° има и оживљети 21" (у рус.

uхикама), затим боравмњеђи 149° (у рус. нема). И ови су

облици несумњиво од оно мало остатака јужнога го

вора, што се налазе овде оне растурени по Гаврилову

рукопису, а који показују да је он био из краја где

се говорило јужним говором.

Треба споменути још да се код Гаврила налази

правилно: дабине 4".

Гутурални сугласници

Удативу и мокативу сингулараженских а- основа,

и у номинативу плурала мушких о- основа, гутурални

сугласници прелазе у денталне : polugu 153“, ору тази 149“,

мžubu 26“, 52", бризи 59", бризи 65°, наоуци 9“, при

лица 76°;– врази 140“, греси 16“. Код мушких основа у

множини долази врло често -ов, те су због тога ретки

примери, код којих би се могла видети ова промена.

Код женских пак основа гутурал се врло често у да

тиву и локативу не мења: наоуки 143“, маква 1", на

предшкви 1“, 78“, по црћилика 93“, по воћски 32", воћскi

48“, коцки 44", снагш 52“, 53“, сенкљu 3", 4", слги 70“,

слгви 71", 85“, ору маски 86° итд. Примера има доста.

Ово је особина народнога говора, а постала је ана

логијом према другим падежима, где је Гутурам по пра

вилу долазио, да би се изједначили.

Код заменица и придева ово непретварање гуту

рама потпуно је изведено, тако да се примери као зе

млcци црile (nom. plur.) 85“, са промењеним гутуралом,
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налазе само у цитатима из црквених књига и писаца,

иначе гутурали остају увек непромењени.

Придев разлика, разликви, који је врло обичан код

наших старијих писаца, а који је сада у нашем језику

замењен са различит и различан, налази се и код Га

врила: с разликви“ 10“, разлике видове (accus. plur.) 66“,

разликiu“ болбанlи 39° итд.

Што се сугласника х тиче, то се код Гаврила по

казује она иста тежња за губљењем, као и у нашем

народном језику, само што процес губљења није извр

шен потпуно. Може се толико рећи као поуздано, да

Гаврило без сумње није изговарао глас х на свима

оним местима, где га није ни написао: нине кривице

139“, 140“, неани (сеп. plur.) 2“, if моu poka' 5", if свои

очđно 6°, if мртви 2“, из градски врата 4“, ш“ овм тро

каква (cen. plur.) 9“, ватати 84“, оруватити 7", 85°, ваташ, е

103“, оувакнена 142“, привата се 2“, oyВати 86“, шривати

5“, истронг 8“, истргнути 14,4°, 153“, растргне 21“, лith

48“, лВО 7°, лфови 17", utočio“ ST“, трбу 20“, сирома 24"

итд. Примера има доста.

Али покрај ових примера у којима не пише х,

Гаврило се поводи за традицијом писања, утврђеном

у тадашњем књижевном језику, па је писао х и онамо

где га можда није изговарао. Ослањајући се на оне

примере горе, ми имамо права јако сумњати, да је он

изговарао х и у овим примерима: на ни“ 144“, нихне

злоб. 32°, нихно 138“, нихна 17°, ниховима 79“, разли

кћи“ 39“, та“ беседа“ 18", лота“ 31", зла“31“, драгtu“ 4“,

свћи“ 2“, трбуху 29", сиромах 24", хлbба 13“, 56“, 93",

хлbба 20°, 21“, 25° итд. Биће, дакле, да је он и у овим

примерима написао х просто само зато, што је знао

„да тако треба“.

Али има неких речи, у којима увек пише х, па

ма колико пута оне дошле. Тако од глагола хтети сви

облици, где не долазе хт једно до другога: хоће 21“,
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хотећи 23° итд. Од корена хвал-: гвало 24, 36, сва

међи 36“, похвалити 5“, хвалити 19“ итд. Једини је изу

зетак зафалненко 38“. Даље имамо речи: ходећи 21“,

ходи 152“, хране 20°, грана 14“, храни га 11“, хара

мže 145“, хитно 15", хитати 27“, сухо 144", сухе реке

64", рухо 27°, 144", дихати 143", кгхана 144", to' стреха.

144", смfora 35“, гласи 40°, драхма 5“ итд.

Ако се х деси пспред гласа т, онда оно увек код

Гаврила прелази у к, те од хт- бива кт-: ктеu 25“,

не закте 14“, орусктеде 139“, oysктеде 139“, не ктесте 148“,

не ктише 153“,зактеванне 10“, орузктевамо 144“, зактева 5“,

ктела 6“, не кте 31“, проктеш- 1° итд., код глагола хтети

И СЛOЖEНИХ.

Тако исто код Гаврила к остаје и испред ћ: ккњаше

74“, дpккођи 39°. Корен је код овог глагома дрЋгњ-тати

(у руском: дергатња, отуда имамо правилно дpктати.

дpктао, дркћући, па тако и код Гаврила дpкKноћи 39“.

У неким дијалектима нашега језика иде се још даље

те од кћ бива хh —дрхhући. Код Гаврила нема за то

примера, али се налази обратно, тј да од хН постаје

кт: ккњаше 74“. Кад се код њега утврдила група кт

место хт, онда се к могло пренети и даље, па место

хН имамо кћ: ккњаше 74°.

Кад се прегледају сви ови примери у којима се

х код Гаврила губи, може се рећи толико као поуздано,

да се у његову језику опажа неоспорна тежња да се

х губи, и да је та тежња прилично и захватила ко

рена; али се ипак не може доћи до закључка да се х

са свим у његову говору изгубило— и да га је писао

само услед ортографске традиције. Нема сумње да не

што треба приписати ортографској традицији, али ће

ипак бити да је глас х на неким местима и изговарао,

па зато и писао. Т

Дого“ 140“ је постало из док го“ (асимилацијом дог

год, — догод— дого“).
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У облагчишљ. 151“ је г дошмо према речима магак,

лаган и сличним, где још није извршена асимилација:

тако је исто и у оумеzчати 30“ (у рус. нема), или са из

вршеном асимилацијом орумекчати 9“.

У шомак 101“ (у рус. пола), к је доцније додато, а пр

вобитно га није било, и то опет према народноме говору,

као што га данас имамо и у ондак у обичноме говору.

Палатални сугласници

После палаталнога г губи се ј у групи -иј,- nj-:

овча кожа 147, срце човече 19“, опши чечоa 7", живота

човечега 105“, обличе 21“, речи недно“ 1“. Тако може да

испадне и после ж: ордоксе 32". И ови нас примери

упућују на то, да порекло његова говора треба тра

жити на југу – где се говорило јужним говором, јер,

као што је познато, неки наши дијалекти јужнога го

вора имају ову исту црту. Али се налазе примери и

са ј: оракне 31", органсне 31". Ј. испада и код прилога:

напре 13“, нашњацре 13“. Ова реч долази врло често и

готово је увек овако написана. Неколико се пута на

лази и правилно: нашире 143“, нашире 8", 144", 96".

Код присвојних придева, који су се у старословен

ском језику свршивали на -вј--иј- имамо такође у Га

врилову рукопису двојаке облике,тј. и са -иј, и са ј или

без њега: чечат“, залони трг“ 153“, бели“ траго“ 148“,

али и: божано 7“, 142, божава слова 3“, вражио сила 48“,

вражит“ 11“, од вражио мрежа 145“, белемо т" итд.

У речи коначства“35°, (у рус. межесткik) задржано је

старије ч. место млађега и, које је постало из овога

облика: коначство – конатштво — конаштво. (Прво је

испало с због нагомилавања сугласника, па је после ч

прешло у ти, а од тШт постао је шт.).

Ч се јавља и у речима: оумекчати 9“, (у рус нема,

oyмеzчати 30“ у рус. нема), ifчалити 138“ (-= отшалити)

место гласа и. Тако и у речи оувечбати 31“.
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У речима: гневљ 52“, гнева 138“, прогневити 138“,

прогневде 142“, разгневити 138“, гнite 74“, гнезда 149“

у рус. гнikзда), ојугнезди се 12°— њ је дошло на место

правилнога н, не пол утицајем јужнога говора, него

зато што стоји после г, као што бива и у неким

другим речима у источноме говору: Игњат, гњије итд.

Поред облика тамјана 91°, имамо и тамњана 94“.

Од мј могло је постати у српском само мљ. Тако је

од тамјана постало прво Тамљана, па је тек од овога

облика постало тамњан, пошто у народном говору су

гласничке групе мљ и мњ могу стајати једна место

друге.

Код глагола пожети 20°— њ из презенса још није

продрло у инфинитив и остале облике што се праве од

инфинитивне основе: шожети кне 20“, 14“, uожекнемо 20“,

не шоже (3 sing. аог.) 25“; у презенсу имамо правилно:

пожне 20°, 21“.

У страшива 9“ избачено је љ јамачно према гла

голу страшити (?), али имамо правилно и безстрашлbва 10".

Тако исто имамо лаживи“ 89° и лажљиво 87".

У нашем данашњем језику може од - Кн постати

-тњ нпр.: кућна и кутња, и то на тај начин, што је у из

првога сугласника прешло у други. Међутим у народном

говору чују се у оваким речима два палатала : кућњи

итд. Тако и код Гаврила: кућнiu 87“, кrthНега 4“, на

кођнема прага 4“, аоврђнега 14“. Нb је у оваким речима

постало аналогијом оних речи, где је њ било правилно:

тањега, судњега итд.

Придев садана 86“ (у рус.нikuнi, саданила 1", 146

итд. долази често у оваком облику. Пред њега налази

се, али много ређе, и садашнil 23“, садашнија 23“, што

је постало према данашњи, где је и оправдано.

У пла“ вечовиПи 23“ је ч на сву прилику постало

контаминацијом облика вечити и вековити, тиме што

је Гаврило узео из шрве речи ч, па га заменио у мругој.
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Можда је хтео да напише вечити, па је са свим случајно

изишло вечовити, јер он у опште воли да употребљава

необичније речи.

И ако Гаврило добро разликује гласове ћ и ч, и

пише их правилно на свом месту, ипак се налазе три

примера где је написао и место и улоче, веома зе.

злочžбанг 85“ (од ћуд). Ако се само по овим примерима

сме изводити ма какав закључак, онда бисмо могли

рећи, да се код Гаврила већ налази она особина, која

је доцније захватила многе крајеве нашега народа, а

нарочито Босну, прекосавске Србе и Београд, тј. опажа

се тежња за губљењем и неразликовањем оба ова гласа

у говору, и изједначавањем у један средњи глас, који

није потпуно чисто ни ч ни К.

У глационоша 41° (у рус. нема, можда је и писарска

погрешка.

На послетку треба поменути да се прилог вре

мена садашњега увек свршује на Ки: животвоређу 3“,

тралнећи 18° итд.

Асимилација сугласника

Асимилација или једначење сугласника по звучно

сти прилично је проведена кроз Гаврилов рукопис, и

ако не свуда. Традиција писања и осећање етимологије

код Гаврила поглавити су разлози што једначење није

свуда извршено. Као правило може се поставити, да

се Гаврило није нарочито трудио и пазио да изједначи

неједнаке сугласнике, него, и где је то учинио, учинио

је више несвесно, нехотице, написао је у брзини онако

као што је изговарао, јер су му мисли биле заузете

преводом и садржином текста, па није имао када про

верити, и није на то обраћао пажњу, да ли је баш

написао све као што „правила“ захтевају. Међутим

кад је писао „правилно“, он није вршио једначење.

Знамо да сродне речи јако утичу да се не изврши

свуда асимилација. Гаврило је нпр. знао да се један
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сугласник пише у свима речима посталим од једнога

истога корена или основе, па је често задржао тај

исти сугласник и онда, кад је после њега дошао други,

који је по језичном закону тражио, да се и онај први

према њему примагоди и промени.

Код Гаврила имамо:

Мукао испред јаснога шрелази у јасан:

а) к у г: г земли 5“, г живота 89“, г брата 142“,

z & би 144“, а ближни“ 153“, не би 18“, а богатома 25"

дого“ (док-год— дог-год—дого“) 140“.

б) с у з: з драго“, з брато“ 140“, з“раге волне 143“,

з драго“ волни“ 146", a obлене“ 144“, a čaoberto 19",

згрђићи 15“, з дио“ 5°, 11“, з грдо"Ro 13“, з грђохо“ 36",

з двоицо“ 45“, з добро“ 36“, згодило се 5“, заду"бине 93“,

здражиш се 59", кроцио 1“, ““, 79“, 80, вазњ дн. 159"

(преко њ које се није изговарало).

Јасан испред муклога прелази у мукао:

а) зу с: оускаемо се 141", истранати 8“, 144“, исте

рашљ 9°, исцВлњенномž 31", иc почела 36“, истрошила 40°.

б) б у п: на хритд 38° цит.

в) мс у ш: тешки 10“, 138“, 144“, 151“.

г) д у г: боге 143“, хоте 148", 151", ure 81",

nure 147°.

Кад је испред муклога сугласника Г, онда се не

зна да ми је извршена асимилација, јер Гаврило по

правилу пише групу Г и испред јасних сугласника, а

ш“ му је изузетак.

Оваквих примера, где је извршено једначење, има

прилично, али тако исто има врло много примера и

где једначење није извршено: оузкае се 139“, изхе

cannoe 140“, мрзко 141“, тежке 35°, 47°, 140“, 142“, 151“,

држ”ство 10", ogзхокнете 19“, 148“, не држ'те 21°, 152“,

изабсти 2", изкаже 6“, обиоli 5“, изтера 6“, разима“тiv 14",

uзupe“ 14“, изио“ 15“, 32“, oyЗаомаже 18°, сма“Ko 9“, 18“,

oy pođству 19“, обсна 19“, обиштити 23“, разтрзиваш 31“,

дилвктолошки звоник књ. п. 12
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увечбати 31“, мирoдр"4"b" 32“, сведочб2: 33“, 78“, из

томе 36“, uputićutur G3".

Имамо и оваких примера: безсрамна 35“, 38“, Š9°,

безстрашливи, разиири 4“, разсматрати 88“ (али и ра

сматрати 88“); затим: изчезне 42", ovaužio 7“, орузонсиви“,

трсЧано“ 38“ итд. Нами и и нуме 2“).

Погрешно је асимиловано у: з пр“p"маскама 149“,

да облагчишљ се 151“.

У изсходима имамо онај исти случај о коме смо го

ворили већ неколико пута, да је Гавримо хтео ту да

покаже и традицију писања и изговор.

ПГ Обдици

Раније смо напоменули како се Гаврило трудио

да пише језиком народним, али како му је, покрај

чисто пародних облика, врло често промакао и облик

из старијега, црквенога језика, тако да често имамо

народну реч са старијим завршетком, који се у народном

језику у пегово доба није више говорио. То долази

отуда, што је Гаврило био свештеник, који је свакога

дана имао посла са црквеним књигама и црквеним је

зиком, па су му се завршеци многих облика задржали

у памети у старијем облику шихову, тако да их је не

хотице, више несвесно, употребљавао, и ако је већ у

народном језику живео други, новији облик. С друге

стране он је преводио овај спис са језика руско-сло

венскога, у коме су се налазили оваки старији облици,

па је и то могло утицати на њега, да задржи старији

облик, или старији завршетак, место млађега, народ

нога. Ово је чешћи случај код деклинације него код

коњугације. Због тога се у његову језику, у облицима,

показује шаренило и мешавина дотадашњега цркве

нога језика и језика народнога, али опет већма пре

тежу народни облици него црквени. То је тако у тек
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сту који је био одређен да се говори народу. Ами је

поред тога било у тексту ових беседа и доста цитата

из Светога писма и молитава Богу, које Гаврило није

преводио на народнијезик, пошто се нисутицале народа,

него их је само мало посpбио на тај начин, што их

је из руско-словенскога превео у србуљски језик —

дотадашњи језик српске цркве. У тим цитатима и мо

митвама нема народних речи и облика, него се налазе

старији облици.

О оваким облицима у овоме раду није вођено ра

чуна, (сем ређих изузетака који су увек обележени са

цит.), него је говорено само о облицима из онога дела

текста који је преведен на народни језик.

А. Деклинација

а. Именице

Познато је већ да је од шест именичких врста у

старословенском језику остамо у српском језику свега

три: о-основе мушкога и средњега рода, а-основе жен

скога рода, и -основе женскога рода. Од осталих

врста остали су само незнатни остаци у појединим

падежима, иначе су прешле у коју од ових трију врста.

То се исто налази и код Гаврила. Али се код њега

налази и примера да нека реч, која се у данашњем

језику мења по једној промени, прелази у са свимдругу

промену, било што јој је променио род, или што јој

је дао други, нов завршетак.

Тако поред обичнога: облико“ 4", ова реч може

добити облик и завршетак средњега рода, па гласити:

обликло 21“. — Тако исто и пoчeтaкa 3° прелази у

средњи род, али само у генитиву: из почела 10“, и у

овоме облику долази неколико пута. — Истo тако и

пакаш може гласити и ша“ло (accus.) 13“ (у оригиналу

RA AAA). Именица нарављ која се мења по -основама,

Igre
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прелази са свим у прву врсту, па мења и род: зли на

рава, 8“, злога нарава 9“, орнатрашни оручвка нарав 9“

змfu“нараво“ свои“35°(у рус. нpакusz грkyusњу).— Име

ница двери, која се у нашем језику употребљава само

у множини, долази код Гаврила и у једнини и мушкога

је рода: са" дверљ сви и врата 4“. — Старији је облик

сачуван у мое свbти (accus. plur.) 148° и тате (nom.

plur) по -основама мушкога рода. — Речи аспидљ40“,

48", acutuba (gen. sing.) 36“, и змfia (pen.) — горега и

мкођега змћна 38“, прелазе у мушки род, ма да се ова

друга реч — змfња јавља и у женскоме роду.—Дрво

има у инструменталу једнине кр"нi“ дрво“ 147°, ма да

се иначе јавља са пуном основом — дрвет. — Од не

променљиве речи доби имамо у Гаврилову рукопису

само први и четврти падеж, и то увек само у оваком

облику: оу неко доби 2“, 31", 138“, то доби (nom. sing.)

7“.— Прси, која данас може да гласи и прса и прси,

јавља се само у овом другом облику: свое прси (accus.

plur.) 79°. — Реч посна, по 1-основама, прелази а

основама те гласи шћснд (accus. sing.) 5“, где се оно

н још држи. Иначе ова реч, нарочито у цитатима,долази

и у старијем облику. — ЗвВрњ некада по - основама,

прелази ка о-основама мушкога рода и гласи: звbрове

(accus. plur.) 68“, или добива нове завршетке: звbра“ 71“,

звbрка 86“.— Старији је облики црковљ (accus.sing.) 36",

али се налазе и млађи облици: црква 33“, ору цркви 33“.—

Тако исто и лкобовљ 41°, лкобови 41°, лкобављ 11° по 1

основама, али се налази и лкобве 87°, од којегби облика

номинатив требало да гласи по а-основама— “лобва,

али се не налази у рукопису. — Од именице рђмљ по

ред правилнога инструментала реч2 1", имамо и по а

основама: речo“ 1“, зло“ речo“ 14“, 49“, здобpo“ речo“

147“. — Исти је случај и са: свони“ мођo" 75“, свони“

ћудо“75“.—Облици дани“ 31°и нокнит" б0“налазе се иу

данашњем народноме говору.— Поред старијих облика:
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ккi" 41", кћи 62", кђерљ (accus. sing.335“, кђери пom. plur.)

27“, имамо и млађи у инструменталу: ккнеро“ 64", или

са другим завршецима: кћерце 4", ккнерко 37“.—Ста

рији је остатак у инструментаму једнине и: more“ 26“,

44“, 44° (увек само овако), ма да остали падежи гласе

по о-основама: шатови, шатова, пžта итд.— Код врагљ

може -ов да се додаје у множини: за мое врагове 4“,

или не: моћ врази 4“, — Небо је са свим прешло о

основама и изгубило своју основу: изао“ неба 32“, на

неба 24“. Облици као на небеси 24“ цит. налазе се још

само у цитатима. — Међутим код словеca (nom. plur.)

13° чува се још старија основа, али је то очевидно

под утицајем црквенога језика.

Прелажење о-основа ка -основама бива ретко:

десе" можhu 79“, -вti- парти 71° (поред тога и: ше" цара

волова 71°, 72“), десе" митри 85“. — Од именице чељад

инструментал гласи челнадма, а придев или заменица

испред ње може стајати или у једнини или у множини:

cour botautar vena sa 56“ или са свог чељадма

96° ју ориг. нема).

У дома догне 140° имамо окамењен облик именички

у значењу прилога.

Падежи

J е д н и н а

Номинатив. Особне именице туђега порекма, које

данас гласе у српском језику у номинативу на -мо, код

Гаврила долазе са старијим завршетком мњ из цркве

нога језика: куримљ 3“, данћима, наванаимљ 147°.—Ста

рији је завршетак и у: моaced 7", немиced 3“, али се

налази и григорие 144“, амвроche 151“, василite 29“.

Између два сугласника на крају речи умеће се а

(осим кад је на крају: жд, ит, ст, зд); али то не бива

у туђим речима: талант 47°, доринт. 138“.
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Према облицима из црквенога језика: изгнивенfe

3“, спасенће 5“, извbсте 13“, теченile 37° итд., стоје увек

облици из народнога језика: гвозђе 3“, каменне 17“,

тpне 18“, веселне 23", оргажне 31° итд.

Именице женског рода, које се свршују на два су

гласника, редовно су правилно написане. Једини је

изузетак напас 38", што може бити и писарска грешка.

Без сумње је утицај оригинала, да је партицип

глаголски дошао у значењу именице: извиде сbea chaти

13° (у ориг. изиде сtkА сtkАти).

Генитив. Код именица женскога рода генитив гласи

увек на е: одбине 4°, кћерце и, оргине 5°, намере 9”,

uстиннђ. 12“. Што се по неки пут, врло ретко, нађе и

старији завршетак на -л, то је или утицајем ориги

нала,или остатаккњижевногајезика: мари 5“, црнодем

2“, ризи 36°, лакви 13°цит.— Старији је генитив сачуван

и у сложеници: домžстроитељ 14“.

Датив. Од орудова датив гласи оудовоli 2“, јер се ова

реч сматра као придев, а не као именица. Облици као:

мovceveu 44“, гови 8“ итд. из књижевнога су језика.

Вокатив. Облик-ги господи) 5“ долази врло често

и увек гласи овако. То је црквени облик и Гаврило

га је задржао стога, што ова реч долази врло често

у црквеним књигама у овоме облику, па се он толико

навикао на њ, да је вокатив сам и говорио тако, и

ако вокатив од ове речи у народном језику гласи друк

чије. — Неправилан би вокатив био клетенинг 147“,

направљен према меким основама. — Од сирота вока

тив гласи сирото 2“ (у ориг. нема).

Инструментал. Инструментал једнине код -основа

никада се не свршује на -и, него увек на ко: шамеђу

34“, реч2 1“, стварно 85°, лкобовло 47", кpвлко 85“, смрђу

4“. Рекли смо већ да су облици на по остаци цркве

нога језика: с блго"етно 19“ итд. — Од сиромашљ ин

струментал гласи с сиромашно 25".
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Локатив. Код мушких и срсдњих основа гласи увек

на у: изгžбленко 5“, при оустанко 6“, uо каменко 16“,

оју гроба 5“, оју живота 7° итд. Старији се завршеци

јављају само у цитатима: на нбеu uит. 24, в. начела

пцит. 32“, ору крвотеченfu uит. 41".

М Н о оне и на

Номинатив и вокатив.Једносложне именицемушкога

рода добивају обично у множини слог -ов- или -ев-,

ами се налазе примери и без тога: врази 4“, да си 17“,

35°, 69“, грђcu 44“, боси 44", скоти 71°, рабљu 16° итд.

— Из књижевнога су језика облици: члци 7“, безако

на, слaшатемfе 14“.— Од дана номинатив гласи они 53“

Акузатив. Гласи правилно: данке 13“, садце 85“,

učcгле 13", крагове 13“, uzroвe 19", 44“, шарове 71“, вра

гове 74“; али и без -ов: на дахе злобне 32“, враге 86“,

склеше 145“, (али и склВиове 145°). Имамо и старији за

вршетак у овом шадежу: ризи 36“, мое плоди 59", моe

f" А

uzroви 151°; од дан акузатив гласи дни 5“, за све дни

11° (у рус. нема), све дни живота 12“, 52", 42", 33“.

Генитив. Овај падеж код мушких и средњих о

основа, и женских а-основа гласи на -а: дахова 31", ћа

вола 31“, векова 31", ogboвa 36°, шатова 14“, домова 51",

врачева 40“, uонасова 82“, волова 71“, 72“, сарегова 74“,

деве" можева 82“, црева 85°; — караца 2“, piusa 40“,

мрвица 52“, десе" двоiaнка 81“;— насама 35°, 63“, if Kpi

има орлд I 38“, (у ориг. крњили орлими).

Од уста и слуга генитив гласи: из одуста 17", одуста

36“, 45“, if Hњегови смžга 38", 85°. Утицајем црквенога

језика долази врло често и стари генитив на 2 : беседz

7“, сила цит. 39“, сиромашs 72“, рек6 своu“ 41“,— драгža“

uисани 4“, црна“ нересе“ 149".

Датив, инструментал и локатив. У данашњем књи

жевном језику за ова три падежа имамо један облик.

Из старијих наших књижевних споменика знамо, да
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ови падежи нису првобитно имали један исти завр

шетак — нису били једнаки, — него да су се тек од

краја 15. века почели мешати датив и инструментал,

а крајем 17. и почетком 18. века њима се придружио

и локатив. Знамо даље, да, и ако су данас ови падежи

у главном изједначени, ипак није ишчезла са свим стара

разлика, него се негде и у народноме говору чују и чу

вају старији облици. У писаним пак споменицима ови

старији облици сачувани су много више, тако да данас

не можемо поуздано знати, да ли се старији облик на

месту на коме је написан и изговарао или не.

Што се Гаврилова рукописа тиче, може се рећи,

да се у њему налазе у главном старији облици, али

долазе и млађи. Ово, разуме се, никако не мора зна

чити, да је Гаврило ове старије облике и говорио,

него је он и овде, као што смо до сада толико пута

видели, био јаче подложан књижевноме језику и ње

гову утицају, а сем тога и руском оригиналу, где су

ови облици били различни, те је све то могло на њега

утицати да се држи више старине.

Ми ћемо овде редом изложити поједине падеже,

па ћемо па крају извући општи закључак.

Датив. 0-основе имају завршетак ом: к носимо“

6“, чако“ 8°, своu“ слго“ 13“, вонако“ 39“, 39“, гњаволо“

34“, ветро“ 35“, докторо“ 39“, 46°, ското“ 46°, 65“, тžги

но“ 9“, сиромахо“ SO", arao“ 61“, к болh"нико“ 64“,

књижнико би“, сви“ затрано“, ро- 69“, сценико“ тз“.

Jo-основе имају е“: к смžuaтелне“ 23“, сажне“64“, царе“

85", кг рваше“, коцкаше“, парце“ 88“, к фарисене“ 9“, али

и к вариceu“ 9". Једносложне могу добити и оно -ов-:

дугово“ 15", 35“, бесово“ 33", utonoso“ 44“, 80“, орлово“,

чиново“ 86“, настребово“ б9“.— Основе на -а имају ам

сва“ птица“ 15°, 69“, к званица“ 73", к тана“ 136“. —

i-oснoвe имају ем, али је ово ређи случај: сароћ

43,1асте“ 352°.
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Инструментал. Старији облик код мушких и сред

њих о-основа, а тако исто и код сугласничких основа

гласи на ви, и врло је чест у Гаврилову рукопису, по

ред облика на-ами и -ми код женских основа: с дла

11“, с новца 49“, 88“, с арти 3“, с сиромаси 23“, с ко

цеви 45“, с волови 71“. 73°, мећа мноди 46“, с козлику

77“, с праве“ници 83“, пре" бирови 92“, меће врати 4“,

пре“ негови вратњи 24° (у рус. Ератњи егu), с скоти свако

наки 14“. Има примера, да се именица свршује на и,

и ако придев или заменица пред њоме гласи на -има

или -имљ или ими: с гвозденима ланца и негбами 35“,

са нашима злобнfuught 141", с добрима дbли 43“, с на

ши“ добрима дbлњи 43“, теснима врати 149“, пр“p"ма

скима орусти 149“, с тру“ни“ и жестокима шатови 152“,

mo"тврдима затвори 100“,—с ирсти своими 47°, с докови

злобнимљu 32“, с злотвори нашима 142“, Фамо“скљима сло

веcu 101“ (у руском нема), с добрима своима дbлbu 11“,

с други“ незbицљи 102“.—A-основе имају-ами: с звbвдами

14“, c сазамu 16“, 21“, 25“, с твоима ногами 17°,36°,pokaљи

цит. 40“, с козами 81“.— Од 1-основа имамо: заповbдми

86“, мирскими вецими 74“, а од сугласничких знамен"ми

76°.–Од врата поред врати 4“, 88° имамо и вратми 4".

upe“ врами 24"; тако и од мкоди налази се једном мећа:

ло"ма 18“, и свони“домашнни“челна“ма 53“.Једанпутчак

и сугласничке основе прелазе а-основама: чoесами 76“.

Локатив. Код мушких и средњих о- и јо-основа

гласи у старословенском језику на: Тако и их. Код

Гаврила пламо оба облика: на херовиме ", и бла“

доле“ T“, 7", плоде“, в. гробов5° 88“ (у ориг. нема) итд.

Облик на ех је ређи. Много чешће долази облик

на их, и код о- и јо-основа, али је на крају отпао

сугласник х: на носили своu 1", 6“, 2“, ovi spolови 5“,

33", 36“, ору кргови 13“, ору негови орусти 32°, 52“, по

обради 38", на мои мег" 38', 61“, ору наши мfru 52"

53", uo cooви 52", на столи 62“, по астови грђини“ 33“,
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оју сандији 92“, ору крогови нбни 13° итд. — A-основе

гласе на -ахњ: и тiu“ беседа“ 18“, оцу мžКа“ 26“, на нива“

59“, или без х на крају: по звbвда 13", uo sebЗда 13"

на чизма 25“, оу хамина 34", оцу твоu“ година 52“, на

расастица и шо гра"скћи орумица 74“, на камимна но

сили вод 103° у рус. нема). Као год у инструменталу

тако и овде има примера да именице средњега, па

чак и мушкога, рода добивају наставак -ах, од а

основа; по дервета“ 76“, оду тБла“ своu“ 79“, при своu“

страдана“ 34", вљ грђca“ цит. 150“, ири столова“ 149".

И у оригиналу се налазе оваки облици, па је можда

Гаврило таке облике шозајмио из оригинала, и ако се

они не налазе на истим местима где и код Гаврила.

Именице средњега рода имају у множини у номина

тиву, генитиву, акузативу и вокативу наставак -а, па

су без сумње у тежњи за изједначењем добиле и овде

у мокативу наставак -ах, а пошто је промена именица

средњега рода слична промени именица мушкога рода,

нарочито у једнини, то су оне привукле к себи и

мушке именице.— Једном се налази и облик двојине:

и чž се оу мои орушfо 7“.

Све су ово били старији облици. Пада у очи да

се никако не јавља завршетак а“— са х на крају, и

ако се јавља а“. То је можда зато, што се облик на и

осећао већ као пун облик, који се у народном језику

говорио, те му није било потребно оно х да га обележи

као локатив, док код а-основа то већ није био случај,

јер се облик без х није осећао већтолико као пун облик,

те је чешће долазило х на крају као характеристика

ЛОКа,TVIBRA.

Налазе се и млађи облици. Тако:

Датив се јавља у двојаком облику: или се изјед

начује с инструменталом, с и на крају, тј. облик за ин

струментал долази у значењу датива, (али не и обрнуто,

т. ј. не налазе се облици датива у значењу инстру
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ментала), или се налази с а на крају. Први је случај

чешћи, а овај други ређи: к овцами 31“, штицами

14“, к ногами и к роками 38“, слогами моима 149,

мош“ стопами 152°;— к ови“ врати 4", врати адовими А"

к сиромаши (?) 26“. — Затим: к сиромашма 23“, 64“,

вратма смртнима 4“, говораше мно"ма 103“, вратма град

скама 1", 4“, свbта“нима днима 64", te" шарима волова

71“, лкодма 10', 23°. Оваких примера нема тако много.

у

Инструментал. Више изједначених облика с настав

ком а има за инструментал: саглима 14“, с дрвима 14“,

на“ свонш“ домашни“челна“ма 53“, с живи“ мно"ма 2", 14“,

18“, прстима 10“, рђима 10°, 11°, л'bhма 84“, кодећима,

оужима грђховнима 44“ (у рус. нема). Овамо бисмо могли

убројити и облике : оустима 10“, одуст"ма 10“, 11“, оушима

10“, рекама 40°, очима 10“, наши“ очима 10“, пре" очима

34“, који тако исто гласе и у двојини. Осећај за дво

јину се већ изгубио код Гаврила, као и код других

српских писаца пре њега. Да је то тако најбољи нам

је доказ пример : с обадвема расками 62“.

Локатив изједначен нашао сам само у два примера :

оу кома моима 39“, по твоu" pt'Na 41", иначе се свуда

чувају старији облици.

Од свих тумачења, како су се изједначили датив,

инструментал и мокатив, мени се највише свиђа тума

чење Белићево: да су ови облици могли постати ути

цајем старе двојине, чије се значење изгубило, те дво

јина добила значење множине, али је задржала свој

старији облик, па га мало по мало наметнула и множини.

Кад се пажљиво прегледају наведени примери ста

pијих и новијих облика, онда се мора доћи до овога.

закључка:

Никако не изгледа вероватно да је Гаврило упо

требљавао онолико старије облике за датив, инстру

ментал и локатив само зато, што је био јако подложан
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утицају црквенога језика и рускога оригинала. Нема

сумње да се при објашњењу овога појава никако не сме

обићи ни црквени језик, ни традиција писања, ни ориги

нал. Штавише,мора се узетидаје тај утицајбио врлојак,

али се мени не чини, да је у њему и једино објашњење.

Имали смо прилике чешће да се уверимо да, и ако је

Гавримо сачуваонеке особине црквеногајезика,ипакима

врло много особина и народнога говора. Мора се узети,

бар што се мокатива тиче, да у његово време још није

био потпуно изједначен с дaтивом и инструменталом.

Јер ако се узме да су изједначени облици за ова два

падежа нехотице промакли Гаврилу из његова говора,

онда бисмо очекивали, ако је у говору било извршено

изједначење ова три падежа, да нађемо више при

мера и за локатив. Међутим такав се мокатив налази

свега два пута, из чега излази да се старији локатив у

Гаврилово време још говорио. Другим речима, и ако

је мокатив већ почео тада да се изједначује с дaтивом

п инструменталом, то изједначење још није било ухва

тимо у говору народномдубљега корена,—још није било

ушло тако јако у обичај, зато је Гаврило и писао ста

pији облик, који му је био обичнији. У том погледу

нам је Гаврилов рукопис од великога значаја, јер

нам он може послужити да се види, каква је била по

следња маза тога облика пре него што ће се сасвим

изједначити с дaтивом и инструменталом.

Али не само то, него могли бисмо отићи још и

даље, па рећи, да се и ономика употреба старијих

облика и за датив и инструментал не може приписати

само утицају црквенога језика. Биће да и ту има у не

колико трага народнога говора. Знамо да оваких тра

гова и остатака у народном говору има и данас, па је

несумњиво, да је таких трагова у Гаврилово време

било много више.



189

б. Придеви и заменице

J е д н и на

Као год у данашњем нашем књижевном језику,

тако ни Гаврило не прави никакву разлику у употреби

између одређенога и неодређенога вида, тј. нема тачно

утврђенога правила кад ће употребити један а кад

други вид, него све зависи од случаја и његова распо

ложења. Код придева су већ извршене све промене

сажимања, тако да се у женском и средњем роду

нпр. не зна да ми је облик именички или сложен: ра

ломска бесtoа 38", човече сp"uge 19“.Умушком роду то је

већ могуће: велики и велика свD' 4" (у цит. вели 6“,

г“пов орученик 1“, истина“ 6“ итд.

Одзаменице та мушки род гласи као и данас та 5“;

средњи род гласи то 18“, у цитату тоa 1“; неколико

пута гласи средњи род и тада: тада трнне 17°, трнне тада шо

дави то chме 18“, 50“.— Одзаменице като имамо некто

1“, 36° цит, или с извршеном метатезом сугласника:

тко 21“, тко е ко 73“, а може т и отпасти па гласи:

ко 139“, 73", кого" 5°, 60“. — Од чето имамо цио 2“, 61°,

ца 2“, свацио 34“, ница 61", uого“ 83“.—Затим коa 13“,

45", нbкоa 24“, некоu 85“, коu 11“, коњано 1°, коњаго“ 88“.

— Свакњ. 28“, сваки 31°;— чfu 86“, чино смо до“ ми 104“

(у рус. егutzke дoмa есм), свачtu 14", чино 95“; — сављ89“;

– нихно срце 138“; — неазин, —на 11“, ти 141“,

ти 142“, ми 137“ итд.

Генитив. Код Гаврила се налази много чешће ге

нитив од сложенога облика него од простога, али има

примера и за овај: сњина нединородна 1“, тога орубога 25“,

мртва човека 12“, добра 138“, слабога и неснажна 13“,

сина бела, свакога правахрканина 9“, самога зла посла

9", свога роћена брата 46“. — Сложени облик за мушки

и средњи род свршује се увек на -ога или -ега. Нисам

нашао ни један пример, да се крајње -а код заме

ница и придева одбацује, као у данашњем нашем књи
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жевномјезику. Ово без сумње није случајно, него ће по

чивати на изговору и говору народном, и ова особина у

Гаврилову језику можда би могла штогод помоћи при

одређивању, кад је почело крајње -а у генитиву јед

нине да се губи. У његову се језику то -а на крају

још непрестано држи: мртвога 1", pohенога 2“, животвор

нога 3“, каквога 13“, поврђннега 14“, боснога 14° итд.

Од присвојне заменице негов генитив, као и у

данашњем народном говору, може гласити: без негова

каванка 10“, ш његова дшевнога гроба 9“, из самога

нњегова живота 141“; али се налази доста често, по

угледању на друге заменице, и : неговога оца 27“ итд.

— Тако и од нHeliauna : нећашна 2°, 6“, нHeisuta жи

вота 16“, из неина ср“ua. 16“. —Контраховани су oб

лици врло чести: свога сина 6“, за когано 16°, свога 46“,

46", 57", за свега твога живота 27“ (у ориг. кл. дни.Тако

и у другим падежима: свомд' синŠ 6“, твом дом8. —

Место правилнога генитива имамо акузатив у: одаца

88“, безаца бња могаш бити 25“, ili cваца 8°, али долази

и правилан генитив чега. Старији облик на -аго имамо

само у цитатима: слова божааго 16“, ili seаваца:Iv 60"

итд. Код женскога рода генитив се свршује увек само

на е: схe psке, садане 23", нне 16“, 35°, 36“, ни“не

злобk 32“, t. Tакве 32°, ннене 37“ итд. Партикал -но

може се уметнути у сред заменице: коњенога 17“. —

У примеру б са“ себе 89° остало је сам непромењено.

Датив. Датив мушкога и средњега рода код при

дева свршује се или на у: црковном 16“, нициема 23“,

к исцблњенном 31", ббсном 35“, таласš морском 35“,

к истинном 31", к народš жидовском 45", богатомž

50“, мртвом 3", к смртном креветs 3“, доспемо снis 7,

злома 138“, неданњ драгом 137", оцš нбном 137“, вDu

ном црном огнко 150“, кођнема прагš 4", твом дом8

33° итд. Тако исто и именички облик гласи на у: си

porна 6“, поцена бити 24", снš божано 7“. — Код за
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меница гласи: свом синŠ 6“, свом гласS 1", свомž ch

анко 14“, том 19“, 61“, к самом 26“, помамном том

3", комано 38“, кома, каква ми члRS 88“, неазина 61“,

негова грћхS 87°, к ономž 79“, котом 88“, сваком 12",

свема свbтS 2“, свему том 9“. — Место овакога пунога

облика може отпасти крајње у, нарочито код заме

ница, па да се датив изједначи с локативом: садане“

богатомž 50“, к свако“ добро д'Елš 12“, к ово“ 1 1", нšждš

драго“ чини 89“, драго“ 137“, 138“, наше“ оцS нбном8

137“, свако“ своu“ братš 138“. Као што се из ових при

мера види, ово није тако чест случај, а још ређе бива,

да се на крају додаје вокал -е: томе 2“, 12“, 15“, 45",

86“, 146°, к вtдuноме животŠ 11°.—Женски род и код за

меница и придева гласи на ој: нwill 31", Huri 1°, 2“,

негoвod 1°, 2“, неазиноa 61“, ордовоa 2“, мотоa 23“ итд.

Локатив код придева и заменица гласи за мушки

и средњи род правилно: оу данашнње“ ev"лio 1", 31“,

садане“ 7°, 23“, 50“, ш: свачем славно“ 65°, u зама“не“

посмŠ75°, оу ватрено“ незеps 89", оцу наше“ телесно“домš

42“, тврдо“ стšпš 152°; – ш сво“ 16°, ш то“ 1“, 15“, 31",

oy чемно 2“, oy свако“ 13“, 17“, оу такво“ каменš 16°, oy

то“ послš 18“, 31“, по ко“ начинš 21“, оу сво“ дом842“,

4", oy сваче“ 85“, што“ тво“ послš 57°, ш не" 57", u

свђ° 78° итд. – Место овакога облика за мокатив

може доћи и изједначен облик локатива с дaтивом

на у: по алком ово“ оудоговорŠ 48“, по потопš вод

ном: 67“. ш недномž' широкаженномž' и исцблЊенномž'79“
, ш неонома широкаженнома и исцомненном и Уг,

по зла пšTS 10°, ш гн"нема“ дарS 94“, ш син8 ордовичком

1“, оу греховном гробŠ 13“, по врховномž' 140“;— ш

моме богŠ 2“, ш чемžito 2“, 4", на свВлмž' 5°, на твом?

Thмš 62“, по твoемž' 14", oy свом срцS 15“, ш томž 15“,

44“, 48“, оу нема 31“, ш комž' 31", свом тihмš 46° (2 пута),

оу нашем тihмš 86“, оу томг. 139“. – Bрло често до

лазе један до другога и локатив на м и мокатив на у :

на ово“ богатомž 50“, о нихова окаменненно“ и оупоро“



1932

тврдо“ ср"us, на свако“ негова дарŠ 85“, оу то" сећма

139", оу своме садане“ животš 7“, оу само“ свом по

мишлненiко 7°, u cвако“ негов дарS 17“, оу то“ ископан.

гроб5 °, oy свом истомг тврдо“ стisus 152“ итд. При

својни придеви и заменице имају овај падеж већином,

и ако не увек, шо именичкој промени: по чинŠ мелхи

сeдеков ВО“, оу драмš дв“ва 46“, по то“ гнко гласš 1“

oy његов гробš 2“, oy ev"лiко мавеова, по дв“во казивано

141“; али има идругих оваквих примера: позла потв 10“

оуто“негов5 ископана гробš 2“.—Женски род гласи као

и удативу на-oi: оу саданнuri 13°, ev"лскоa 13“, оу матер

ннuri oyТроби 86°, ш нHurd 2“, конura 78“, ни“ноli oyКо

pизни 82“. -

На послетку ваља напоменути, да се у локативу

врло ретко додаје с краја самогласник -е. Ја сам за

пазио свега два случаја: томе 78“, ш томе 13“, и то

САМО КОД ЗАМеница.

Код личних заменица овај облик гласи на и: на

ceби 52“, oy, u ceби 2", 31".

Пњструментал. Гласи као и у данашњем нашем је

зику за мушки и средњи род на -им, а за женски на

-ом : сњ свtu“ своu“ тhло“ 2“, са самље“твои“дbло“ 148“,

за ни“ 5°, 79“, чимљ 15“, 31“, св. ини“ 12", чи“но 72"

чаш“ 81", соти“ 25“, 32“, пре“ кu“ 34“, неџеко“ разликви“

10“, сладка“ мћДо“ 16°. Код заменице нимљ може се

додати с краја и једно -е: и ниме 2“, 139“, с интиме

8“, 46“, и ниме 153“. — Женски род: конш“но беседо“

2“, с свони“ 31°, за свако“ 12“. — Од мичних за

меница: са мно“ 2", 4", 5“, за собо“ 41", с мно“ 5“

ca“Ho“ 139“ ИТД.

Акузатив гласи исто као и данас за сва три

рода: млагњега брата 63“, вражfо мрежš 48“, но 2“,

50", za 1", своко 2“, не 14“, 37“, за игва 18“, на те 45“.

на ме 82“, на се 8° (у рус. на мл), оу ницао 74", са ца

2“, ни за цио 72“, на свакога 78° итд., све као и данас.
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Необичнији је акузатив у: на ти маа“ 1“, на ти маa“

389, на ти часњ. 37°, 7“ (у рус. нема), али има и: на

тада гма“ 2“. По неки пут дође акузатив онде, где бисмо

oчекивали генитив: безаца бњи могаш бити 25“.

M. H. О зне и н: а

Номинатив и вокатив гласе исто као и данас. Пред

наставком за мушки род -и не мењају се никада гр

мени сугласници: многи грћсњI 16“ итд. Промена бива

само у цитатима: землсци црiе цит. 85“.

Генитив. И код придева и код заменица гласи ге

нитив на их, или, пошто отпадне крајње-х, само на -u :

измртви“6°, 7", нечисти“ дšхова 31", if зли" дšхова 31",

разликu“ бомšзнiи 39“, сви“ 2“, свои“ беседњ 7“, коu“но

32“, сви“ мкодiи 2“;— из нер“ми“ски врата 1“, 2“, гра"скви

!“, из црковном оудова 36“, нешнл карŠца 2“, своu очio

6“, твои беседа 15“, нненiu psкš 38“. Од заменице сав

поред облика сви“ 2° долази чешће и млађи облик из

двојине: свtко ни“ 14“, на“ свако 60“, свtro 72“, зове свако

73“, свtко и доведе 74°, f. свtко 83° итд.

Датив, инструментам и мокатив. Датив гласи или на

-им или на -има или на -ими: тžu" нечисти“ д.2xОво“

35“, несмишмненна" ското“ 46“, гдни“ pŠкама 63“, сви“

мкодма 2", коu"но 31", 40", на“ 12", 13“, 36", 56", 140“,

им 14“, ва“ 23", 33", 138°, к ови“ врати 4", реку кне и

на“ сваком8 12° (у рус. комаж“о на"), или се на“ вална про

тивити 140“, наши“ очима 16°итд.;— или са а: кврат"ма

градскима 1", свbта“нима днима 64", к нама 6“, к вама

152", 138“, к нима 2", нума 5“, 34“, тима 89°; – или

са и: вратњи адовими 4", к вами 49“, 54“, 59“, нами 138°,

141“. То су све оне исте промене које смо видели и

КОД ИМеница.

Инструментал гласи тако исто на : им, има, ими,

или по именичкој промени: грђховнимљ негбами 35°,

с разликви“ 14“, пре“ неговњ“ очима 34“, какви“ pŠкама

ДИЈАЛЕктолошки звоник књ. II. 13
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м“

40“, пре“ сви“ мкодма 39“, с наши“ 43“, многи“ пŠтови

75°, ови“ pišчма 42°, с они“ 79“;— гвозденима ланци 35°,

з добрима дbлњ, 41", с наши“ добрима дbлњи 43“, с ско

товњи несмљишмнентима 66° цит. и многи“ пŠтови змима

75“, оужима грђоховнима 44“ (у рус. немај, с невернима

54“, с оним“ злима 79“, вратма смртнима 4“, з пр“p"ма

скљима оусти 149“, фало“скљама словесњI 101“ (у рус. нема,

с нашима злобници 141“, с злотвори нашима 142“,

с онима 36“, пре“ свима 48“, своима очима 80“, с тима

83“;— с дŠховњи злобнимљu 32“, phЧма божими 42“, жи

вими и мртвими 3°, мирскими вецIми 74“, с праве“ним

24“, за нами 61“, нa“ нами 78". с коими заповћ“ми 86“

— или је завршетак од именице пренесен и на при

дев, па чак и онда кад придев стоји сам за себе: пре“

остали онде онњt“ жидовњи 81“, с пр“ти, с пани измiирне,

пре“ негови вратњи 23° (у рус. пре“ крати агиј, с погани

и с невернима 54“, с оружеженљи кандилњI 46“.

Локатив гласи на их или без х: ш баш“ T“, oy

гра"ски вратњи 7“, оу нечастиви домовњи 150“, коu“но 21"

u онitu 21“, оу свои“ оуста 36“, при своu“ страданia“34".

oy кошно 5“, по свои лкоди 39“ цит., на нихови пŠтови

43“, оу наши лbти 52“, оу твои“ година 52“, oy Нихови

оусти 52“. Али се налази и изједначен мокатив: оу

кост"ма моима 39“, по твои“ phЧ’ма 41", oy нима 31",

oy Нами 12“, 13“, 32", 40°, 151“, на вами 9". Оваких

изједначених облика има више него код именица, као

што у опште заменичка и придевна промена показује

више разноврсности него именичка промена.

Овде је на послетку место да се спомене, и ако

смо о томе већ говорили, да се нарочито уз заменичке

oблике могу додавати и поједини партикли. Најчешће

долази партикал -но, који се може додавати свима па

дежима: коино (nom. sing.) 1“, if Kогано 1", 10“, конштано

4“,5°, коњано (nom.sing.), коu“но 1“, о ко“но 12", oy че“но

2“, о чемано 3“, ору кошно (loc. plur.) 5“, коu“но 31°, коu“но
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(loc. plur.) 21°, 32“ итд. То -но може доћи и у средину

речи: коненога 17“; — нwiЗu 1“ (у рус ал), нећашна 1“

(у рус. ал.), ннезиноl 61“, нећашноl 36“ итд.

в. Бројеви

У Гаврилову рукопису бројеви долазе ретко, па и

тада их већином пише не речима него словима место

цифрама, као и у осталим нашим старијим спомени

цима. Оно мало бројева, што се налази написано ре

чима, гласи као и у данашњем нашем језику, тако да

се о њима не би имало шта нарочито говорити: едана

138“, една 50“, недно 33“. Тако и: два талiupa 46°, два

крила 38“, ободва орма крила 38“, две шоторе 46°, две

три доламе 56“, три четири корде 56“, три мртавца —

са старим обликом двојине код именица уз бројеве

два, три и четири. Од осталих бројева налази се при

мера за: ше” 27°, 71°, шf 31“, седа“ 16°, десе" 78“, два

над 38“, осамна7 35°, 61“. Даље се налази облик че

трдесе" 152“, изједначен према педесет, шездесет итд.

а од стотине само: ш? стоти“ 31“. — У целом руко

пису ја сам нашао свега три случаја да се број мења:

четир"ма ћошко“ (dat. plur. 16“, оу ови“ деcéма грди

ни“ 79“, ти“ десети“ 83“; — иначе се употребљава или

бројна именица или збирни бројеви: обоица ти цио сbко

20° (у рус. окои ciи скugiи), има“ рече тамо моне шето

pица бракне 27", ни“ шеторица избави 27“, ви двоица

месно собо“ се шогодите 139“, они са четворица по зави

чано 10“, з двоицо“ обоицами 45“, — с деветино“ 83“,

намесно овога 14“, о овоu“ pиза“37", it wereopo 14“, оба

двое 14“; – или се број никако не мења него само

именица или придев уз који стоје: це" парама олова

ти“, ова па заaostosu 91° (у рус. cita 3апскада пљу, него

нице и саме четири елементе имити стихšе називати

11", сви па" браке 27" (nom. plur.), каконо "четири дни

мpвац, 8“, меко три отроци 80", десе" девојакама 81".

Ig
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Б. Коњугација

Мешање врста

Онако исто као што се у данашњем нашем књи

жевном језику налазе неки глагоми који имају неке

облике по једној а друге по другој врсти, тако се исто

налазе таки случајеви и у Гаврилову рукопису. Тако

нпр. имамо презенс речемо 18“ по првој, и рекне 1“

рекнг 74" по другој врсти. — Тако исто: да и“ аомога

34", uo"помогу АО", да му поможе 88“, 47°, да нига поможе

61", поможе“ 151“ (у ориг. нема), помогашr 36“, по првој

врсти, поред обичнијих облика по другој врсти, кад је

овај глагом сложен; — мета 13° по првој и мене 14“

по другој врсти;— Од глагола “оксити—“живемљ очу

вамо се по првој врсти само 3. лице множине жива

33", 35°, 75°, 138“, 102° у ориг. нема, живе се 18", 20°

и раrt. praes. act. Oscuвbку 11". Иначе се овај глагом у

осталим облицима изједначио с глаголом живети—жи

вим, па има: оузоксиви" 4", оживити 7“, 57°, поживш

73“, живи 79“ итд. — Глагол имати може имати пре

зенс и остале облике по трећој врсти: не имао 81",

не има 2“, 38", 48", 56“, нећма 12“, имаше (3 sing) 31“

имакођи 78°, а може имати презенс с уметнутим д у

основи и по првој врсти, али се код Гаврима налази

тако само треће лице множине: да имаду 17°, 18", 23",

31", 35", 44“,52“, 66°, 74“, 80“.—Тако и код глагола знати

може треће лице да гласи: познад 81“, прознад 8“,

поред правилних облика по трећој врсти. Код неких

глагола друге врсте, у времену пређашњем свршеном

и прошастом придеву, може да се одбаци оно -ну- —

наставак за основу начина неодређенога, — па да те

облике имају по првој врсти: дигашr 4", дигнош 41“.

подиже се 2“, али се налазе и облици: дигне се 1“

дигнRue78°, дигнгле 62“.—Тако исто: сретоше 79“, c2cреп

2“, поред: срености 79“, срену 31“; — chöо“ 4", choе 1“
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и сtbнгвшžu 34“; — вргаш би 17“; — омрзаш e 89“; —

шаде 14° и ша“нгло. Исти се појав налази и у данаш

њем нашем језику.

Глагол стати има правилно презенс по другој врсти:

оустана 2“. У аог. може да добије у основи једно -д,

па да гласи: оустадо“4", стаде 38° — по првој врсти,

али може да буде и без тога д: не ста (3. аог) 81",

неданњ одуста 85°, одуста“ 3“.—Тако и глагол дати поред

през.: да не дамо 49“, имамо аогist: не даде 34“.— Од

глагола хтети поред не ктесте 148“, не кте 31" имамо

аог. и са уметнутим д: не орусктеде 139", оцузктеде 139°.

Од глагола нести поред правилнога през. неде“ 25",

недоку 25“, налази се и краћи облик: да се нане 67°

Једна од особитих одлика Гаврилова језика јесте,

да се код њега налази врло много итеративних гла

гола. Нарочито има много оних, који се свршују на

-ивати -оуњемљ. Многи од ових глагола не само да се

не налазе код ранијих писаца који су писали пре њега,

него се, по свој прилици, нису нигде ни у народу го

ворили, него су чисто његозе кованице. Гаврило је,

при превођењу с рускога, гледао да место рускога не

свршенога глагола употреби и у српскоте језику гла

гол који би показивао несвршену радњу, па је због

тога употребљавао врло често итеративне глаголе, који

такође показују несвршену радњу. Што је при томе

употребљавао глаголе у таквоме облику који није оби

чан, не треба се ни мало чудити, јер је он и иначе

волео да употребљава необичније речи. Сви ће ови

глаголи бити побројани у речнику, а овде ћемо наве

сти само неколико примера: ирикосновивати се 38“,

прикосивано се 36“, разтрзливаш 31“, раслабланоки" 20“,

см"срдива се 2“, смисливаше 34“, оудалнаноки" се 79“,

орумираноху 42", оцума драавамо 66“, оразамћиваш се 46",

urbacumusaur 25“, urbстZahuвати 77“, wслобоzvsати 86“,

поглihotuвати 23", uo"aopćioki 12“, наслtдно 85", про
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повbдстоку 36“, оускрсатоку 3°, ароразумљивано 7“, изгин

ива“ 62“, прилЂаћивати се итд.

Презенс. Гласи исто онако и има исте наставке

као и у данашњем нашем језику: има“ 11“, шине“ 11“,

исповbда“ 8", плаче“ 2“, задржZeus 56", изагне 1“, однесе

1“, измремо 36“, оузхокнете 148“, шрг се 88“, беже 81",

гнезде се 34". Старијих наставака има само у цитатима

из црквенога језика и Св. писма, и код глагола: неси

3“, ниси 3“, као и у данашњем језику. Кад је глагол

ићи сложен, налази се код њега оно ђ у презенсу:

ароће 6“, одугне 7“, наго 79“, догне" 85“: тако исто и:

изагне 1“, мимоигне 45“, али се налази једном и : ми

моиде 45°, bube 44", да ћubz' 50".

Друго лице једнине од глагола моћи долази, као

и у обичном говору: можh 25°, 79“, не можз 143“, мо"

зS", ST“, 61°, 7 1", уз“.

Кад је глагол имати одречан, онда увек редовно

гласи: не има 153“ (у ориг. на им ли) итд.; само се

једном налази неама 11“ (у ориг. нš), али се а и овде

без сумње читамо као и а не као ј.— Кад је пак гла

гол несамљ одречан, онда имамо правилно: нисмо 147".

И код Гаврила се налазе примери да неки гла

голи треће врсте могу имати двојак презенс: оузима

2", 5°, 12° и оузимлне 21“. Тако и: назива се 81“ и на

зивмне 18“, 64°; поненавамо 21“, понегное 76°; обличавамо

143° II обличRho 8“.

Од глагола црпсти треће лице презенса гласи:

црпе се 59°; од глагола отpти треће лице једнине

гласи: да штре 6“ (у ориг. да отретх), а од глагола нахати

треће лице множине: наша 68“. Од глагола слати треће

лице једнине може да гласи и шлне и° 150“, (у ориг.

их“ же сила?) и шилне 83“, 84“. Од ницати— ница 17“ (у

ориг. нема). Од глагола орубинати прво лице множине

гласи оубивамо, где је дошло в место ј према другим

глаголима као што су добивамо итд., гдеје в по правилу.
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Императив. Облици за императив исти су као и у

данашњем језику: не шлачи 2“, реци 17°, живи 2“,

запрекоli 23“, свbдочи 38", uvстална 93“, oy"крсни 3“,

б20и 148“, ба“ 151",— радате се 5°, стоare 6“, об24ште

се 31“, посагоште 47", ормафрите се 58“ итд.

Од глагома ићи императив гласи кадје прост иди 33“,

37°, а кадје сложен: оући 76“, догу 41°;друго лице множ.

долази иу скраћеном облику: ште 85“,47°. Тако и: држте

се 21", i ka"re 64", core 70“, 73“, хоте 23°, али и ходите 35".

Од глагола слати императив може да гласи онако

исто као и у презенсу двојако: не или 80° и не шили

93“. Први је облик данас необичнији, и употребљава

се само кад је глагом сложен. Ово су управо била два

глагола у старословенском језику: слати и излати.

па су им се облици измешали и изједначили.

За треће лице једнине и множине обично се упо

требљава треће лице презенса са свезом нека или да:

нек' се смере и шо"низе 80“, нека сла иако 52“, нек" чезне

19“, да сbrворе 7“. Ређе бива да се употребљава друго

мице у значењу трећега лица: боди име г"нне бл2"венно

5“, wглDoало на“ беди мазарљ30“, века ти беди ча и слава

41° итд. Као што се из примера види ово је само код

глагола бити.

Императив се може описати и глагомом имати,

и то није баш тако редак случај: да имате смешати

7“ (у ориг. Того послKuaете), да не има красти 89“ (у ориг.

да не крада. Једном се налази облик императива у зна

чењу будућега времена: тада да и чека 24° (н тај ће и

чекати) у ориг. дожде,

Од глагола моћи императив гласи као и данас:

не моli 2“, 50", 49“, кад је одречан, иначе гласи: шо

мози 32“. Од размоти императив је: размите то 58“,

а од оправдати — оuравди га 48° у ориг. нема).

Од глагола видtти императив гласи једном и виђb

3° (у ориг. киждњ). И ако се налази свега једанпут,
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ипак се не може рећи да Гавримо овај облик није изго

варао, јер и иначе облици императива не долазе тако

често у тексту. Напротив могло би се пре тврдити да

га је Гаврило баш изговарао, и да и овај облик по

казује јужно порекло његова говора.

На послетку треба поменути да се налази примера

да императив стоји у значењу прилога: а ти, бога се,

ниси то чžu 45“, на кои мо буди посаш 85“, као што

и неке свезе могу имати значење императива: деде71".

Прошла времена. За прошлу радњу Гаврило обично

употребљава аорист или шерфекат, а имперфекат много

ређе. Овоме је без сумње узрок мало и оригинал са

кога је преводио. У оригиналу, ма да се налазе и

облици имперфекта, ипак таки облици долазе много

ређе, него се већином прошла радња исказује аори

стом и перфектом. Можда се у том Гаврило и нехотице

угледао на оригинал.

Aорист. Исти су завршеци, а и гласи исто као данас:

сbде 1“, привати 1“, 5°, 6“, оживи“ 7“, обсна 19“, заже

лише 31", прикосна се 36“, би 16“, би 138“, бисмо 51"

не бисте 9“, ако бисте 9", али се налази и би (прво мице

множине) у значењу погодбенога начина. Тако исто

гласи и треће лице множине у значењу погодбенога

НАЧИНА.

Казали смо већ да неки глаголи друге врсте праве

аорист кад одбаце -ну- од основе начина неодређенога:

сретоше 79“, према сренати 79“, срено 31°; choo“ ", choe

1“, према сbдневши 33" итд.

Али се налазе и примери: дигнa ce 1", срена“ 31"

дигнRue 78°, сретнRue 79“.

Од глагола смотрети 67“ има аорист: смотре ненf

fђу 6 19.

Од глагола ићи, кад је сложен, аорист гласи: нагне

31“, нагнш“ б0", догњиrиe B 1“, доћome 78“, наћocмо 146"

undoute 44", али се налази и: изиде (3. м. једн.) 13".
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Имперфекат. Рекли смо већда долази ређе, а гласи

као и данас: баше 1", 5°, 61“, имаше (3. л. једн.) 31“,

могаше34", смисливаше (3. л. једн.) 34“, посл2utuваше

34“, хогнаше 37“, валнаше 70“, искаху 90“, пазаше (з је

према инфинитиву и осталим облицима)90“, осамнаше 82“.

— Према руском су посрбљени облици имперфекта :

слihпацtњ нћки сhдеше при пŠти (у ориг. сtkдлш“), сла

васу да б“ у ориг. смак Ба

Од глагола хтети имперфекат гласи: ккњаше39",79“.

Прилог времена садашњега. Старији облик овога пар

тиципа очувао се само у цитатима, где је и у ориги

наму исти облик: рекам 31" цит., надви и шињел 58°цит,

смотре 2“, 61° цит, ипаче обично долази млађи облик,

који се као и у данашњем нашем језику свршује на

-ви, или место гласа К., утицајем црквенога језика и

оригинама, налази се и ци, али много ређе. У ори

гиналу овај облик долази врло често, и то као пар

тицип, док је у Гаврилову преводу овакав партицип

замењен обично и готово по правилу описном рече

ницом: нпр. у ориг. не импрви мfжа = коњано можа нfе

ника“ниимала 1“; у ориг. гожежелакциагu - кошно га датно

срце“ и свони“ опио“ жели 101“; у ориг.: к' дом“ идеже

Апћми клу; с длар - ој она до“ где су се били скалили

au“лви и сhдимљи 102“ итд. Aли се налази, и ако истина

ређе, и код Гаврила овај глаголски облик у значењу

партиципа: обладаоцао и, предлаго, средијемо ".

текакнема 18", исходекао ш“ на“ накб 40", наванаила грб

дица ко себ (у ориг. грлдера к' сакik), сила животворећč

3", земља стонека на води 62“, живски“ тоноша у ориг.

жикири кнoша, пребиваокнега вbннога живота 87" Iу ориг.

праккакugih), if живцаго 60“, провала бодка се оручи

нима 26“ (у ориг. пропа калis итд. Већину оваких примера

требатумачитида су постали утицајем оригинала, јер се

налазе на местима где је и у оригиналу партицип, али

има примера, да се налази код Гаврила партицип и
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онде, где га у оригиналу нема. Несумњиво је, да се код

њега показује тежња, да се овај облик замени или

описном реченицом, или да се употреби само у примо

шком значењу, али та тежња још није начисто изве

дена, а томе је узрок колико с једне стране оригинал,

толико с друге стране књижевни цркв. језик, где се

чувају ови партиципи. Иначе, као што смо већ рекли,

овај глаголски облик стоји у шрилошком значењу и не

мења се: носеку 1", веселећи се 65°, калкоку 2“, 3“,

chöеку 4", uo"нашаоку се 4", лежеку 5“, свbтлеко 5“,

газеку 8“, глDoакоку 13“, глВодекi" 18“, ходеку 21“, бROZE

35“, проку се 52“, видну 61“, идућу 80°, шенкођу се 18°,

вича кi 33°, шлетску 78°, скžбRKVI се 18°, бежеку“ 152".

Од глагола хтети овај облик гласи правилно хотеку 23“.

Као што се из примера види, ово су све трајни гла

голи, и овај је облик врло обичан. Од учестаних гла

гола били би: оудамнакоку се 79“, 81", испаднњаноки 23“,

89“, згрђидоку 10“, исповbдоку 8“, проповbдокi" 36“

послbдоку 8“, орничтоживакоку 65“, бл2"влњакоку 36“,

казалоку 33", загнкоракоку 10“, расенококу 47“, раслабина

коку се 20", upopичку 7“, шо"иорскоку 12“, ifодакоку 81“,

изданоки 3“, шоužuanoki“ 2“, саоминску 136°.—Шта више

налази се чак овај облик и код свршених глагола:

шадна кi 84“, орускрсна кi 3“, провидеку 2“,56“, река кi 105“.

Облици: звизнсдски 8“, желкоку 73“, направљени су

према глаголима који у 3. лицу множине презенса

имају у, угледањем на њих, а живску 11° неће бити

неправилно, него је старији облик од једнога глагола

који се у нашем рукопису у осталим облицима изгубио,

а сачувало се само треће лице множине: живо.

Од глагола тршети овај облик гласи трађку 18° и

трилнећи 8“, 18“, а од боравити—борављену 149“. Pe

кли смо већ, да су ово по свој прилици остаци јужнога

говора.
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Прилог времена прошлог. И овај глаголски облик код

Гаврила није више партицип него прилог, и не мења

се више. Изузетака има врло мало, нпр : бодавши по

црна“37". Нарочито треба нагласити, да се овај облик

увек свршује на -вши: оJувативши 43“, сbдневши 33",

оставивши 43“, дошавши 14°. Поменули смо већ, да се

овај прилог врло често пише са удвојеним вокалом на

крају: cbОндвшžu 33", арогнавшiи 33° итд.

Код глагола бити овај се облик прави од презен

ске основе бад-, па имамо: бодавши 3“, 35°, бада“ши 4“,

бодавши 3“, 13“, и увек гласи само тако.

Прошасти придев. Гласи као и данас на и : upokretur

1", могаш 1“, рекаш. 1", 31“, згодаш. 2“, дошаw 2", 4",

мžчаш: 2", 4", 4", итденди се 4", изгнаш 34", oyЗеu 5",

гризаw 25“, а згушаш 18", изишаш 34°. Тако и за женски

и средњи род и множину: ктела 6“, рекла 2“, изашла

5“, изишла 36°, прообразовала 41",— порасло 1.9“, мнbмо

се 6“, слачивало се 65“,— распитивали 5", мрцали 65“,

звале 45“, викале 45“ итд. Старији облик на -м налази се

само у цитатима река“ 85“ цит.

Рекли смо већ, да глаголидруге врсте могу у овоме

облику одбацити оно -нj- од основе начина неодређе

нога, па имају овај облик као и глаголи прве врсте:

дигаш 4", 7", wмрзаш 88“, ироникло 17", 89", epaur 17",

паш. 141“, тало 16“. Према облику дигнгш и дигаш пo

стао је мешањем њиховим и облик дигноur A1", који

стоји на средини између њих. Али може код ових

глагола оно -ну- ида се не одбаци: дотакнгло 4", ша"нди

141", па“нело 19° (у ориг. паде, да би се дигнгле 62“,

нагнало се 66“, спрегнала 62“ итд.

Глаголи четврте врсте, који имају у основи В, могу

поред правилнога облика на е, као што су: видеш: 12",

80°, 138“, види 62", S6“, видело 62", 67", upoвидеш 46°

итд. (примера има доста), имати и облик са и : видtиr

12“, 13“, живи 31", 33", 79“, оживи 5°, 63“, поживш
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73“, cbbhur 4", шовели: 35", желiu 81“, корiu 8“, „желили

c2: 80", дометило 16“ итд.

Ово је и овде постамо утицајем граматичке ана

логије. Из презенса продрло је и, као што ћемо видети,

у инфинитив и у остале глаголске облике који се праве

од инфинитивне основе, па отуда то и и у овом облику.

Тај се исти појав и данас налази још у неким краје

вима народнога говора српскога. Неће бити да су ови

облици са и остаци Гаврилова јужнога говора.

Од глагола хтети овај облик гласи хотБш 26".

Трпни придев. Као што је познато, два су наставка

којим постаје трпни придев -ен : ношенг 7“, вићена 14“,

80“, крцена 31", понегнени 11", ojaнесенљ 13“, бињена 15"

низбацена 29“ (у ориг. нема), изедена 13“, изношен“oza 4",

и -ти: менат, 7", мен"53“, орускрсноста 12“, заоузда" 66“,

изгнi" 145“, 148", послатb 31", споменf 79", окова 19",

прода" ме, именовато и у ориг. наречно, вата 148,

ifrero 140“, прикова"90“, венча" 9“. Као што се види, неки

од ових шримера у данашњем српском језику много су

обичнији, и готово се једино и употребљавају с на

ставком ен. Има примера да се код Гаврила налази

један исти придев с оба наставка: нашисано 24° и на

писато 24" у ориг. написано), шисато 148“, закопана 4"

и закопатњ 8“, 9“, 36“, закопата 8“

Трпни придев може, као и у данашњем језику,

да се употреби у значењу обичнога придева: незнана

жена 61“, изношен"ога ноноше А" итд.

Инфинитив. Свршује се на -ти или -ћи: шатити 1"

одумрети 1", ilicTauru 5", посекувати 6“, изгнати 7“, иза

гнати 9", шилнати 93", обThђати 36", ogsaтити 7", смћ

рати се 79“, довести 20“, шо"oyi Muru Š", пожети 14", 13“,

пожнети 20°, срећнати 79“, докr, wouoмоћи 88“. — Гла

гол који у садашњем времену гласи иде“ 17", у начину

неодређеном врло често гласи ити 31", отити кње 59",

ити ко 71", али се налази и са -ћи. И у оригиналу
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овај глагол гласи ити, па је можда туTмало и ори

гинал утицао. — Глагом принести 45“ (и у оригиналу

тако) има прошасти придев принесаш 46“, донесмо би

71“, занесми 10!“, са гласом с у основи; али се налази

и без тога с: донети 2“, 140“, снђTu 14“, снеш си 71°,

нанело 10“. — О облицима као што су: видtru 2“, 65“,

постидти се 39“, оживоти 21“, оживљети 21°, смотрети

67“, — према: оживити 7“, 41°, аксивити 57“, желити

36“, орарастити 16“, застидити се 18°, 70“, повbшити 9“,

смотрити 14“, говорили смо већ, да су први старији и

правилнији, а да су други постали утицајем аналогије

према презенсу.

Онако исто као што неки глаголи имају двојак

презенс, тако има неких итеративних глагола који могу

имати двојак инфинитив и инфинитивну основу: при

ближивати се 78", и шриближавати се 81“ (презенс:у

upuближавао се 81°); свршивамо би се 94“ и свршавамо

86“; wдличавати 143“, итдличžuВати 148“. Без сумње ће

имати још оваквих примера. — Има опет неких гла

гола код којих је инфинитив са свим необичан: ари

косновивати се 38“, прославмžuевати 63“, штобасишивати 25“,

и бcržanasaru 77“, поглбдивати 23", повизивати 24",

upopазумљивати 7°, растрзfuВати31“, орма драавати 66“итд.

Од инфинитива се прави и футур. И овде код Га

врила влада врло велика недоследност и неједнакост.

Тако, или се : ћу, ћеш итд. додаје на цео, неокрњен

инфинитив: сказати кне 33“, понести кнете 148“, оручинити

књe 144“, uожети књe 13", застидоги кње се 70“, части кнемо

85", ити кко 71°; или може наставак -ти за инфинитив

да се одбаци, па да се на тако окрњен облик дода:

ћу, ћеш итд.: бикне 151“, чакнемо 1", 31", сказивакко 4",

дозвакнемо 36“, имакне 149“, вратикнемо 101“.

Код Гаврила се налази још једна језична особина.

Он особито радо воли да употребљава реченице у ко

јима би долазио Пиштиm exactum. У том случају он
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прави овај облик од презенса дотичнога глагола, кад

му напред дода ојуз-: где го“ оцузбрдо 81", ovaхиви“ 4“,

oyЗчано 7“, орапомаже 17°, ојаради“ 17°, одусоди 153“,

oyЗчže 15“, ако оузхокне 96", оцузмаче 17“ итд. Примера

ИМа ДОСТВА.

Прилози

Онако исто као што у данашњем нашемнародном го

вору влада велика разноврсност у облицима и употреби

неких прилога, тако се то исто јавља и код Гаврила.

Старији прилози из црквенога језика измешали су се са

новијим из народнога говора, те добивају различне на

ставке и завршетке. Пеки прилози за време и место

јављају се код Гаврила у три разна облика. Тако се

јављају — или без икаква вокама на крају: ка" 2“,

13“, 34", 91“, никадњ 1", 1", свака" 5", 5", 53“, 39“, 91“,

свакадњ 64", 91“, нека“ 38", ca“ 3', A", 31", садњ, 44", 88“,

91", доса“ 77°, све“ Sl", та“ 85°, ifонгоњ T, A", foot" ".

ника“ 6“, 64", fra"87“;— или може доћи на крају вокал

-а: свагда 19“, 35“, brzoа 32", када 35°, 14“, тада 7", 9!“

када 44“, 45“, 147°, никада 146"; — или може доћи на

крају вокал -е: каде 7“, 13“, 34", 46", 140“, 147", 147".

када 1", "", 3“, 5°, 11°, 71“, 147°, саде 3“, 4, 63“, 146",

досаде 14“, ifcаде 5°, каде 50“. — На овакав облик с во

калом на крају може се додавати и једно -р : садер. 7",

такоћерв 152“; или: тадара 142“, свагдар, 2“, свагда“ 89“

Ови различни облици постојали су угледањем је

дан на други. Још је у старословенском језику било

неких прилога који су могли имати двојак завршетак.

Ти су прилози пренесени и у српскијезик, у коме се ова

особина развила још већма, па захватила и оне при

логе који нису имали двојак облик. Па не само то,

него се та особина пренела и на неке предлоге: скроз

24° и скрозе.
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Има неких прилога који гласе као и данас: нева

21“, овде 1“, 1", 2“, 31“, 45° (увек са е на крају), онд

54", omers 5", 5“, uruč7 10“, 34", 57", 83", како 3“, већs 2",

7°, 31“, тамо 52“, онамо 34“, 56“, камо 51", osta S',

чак 11“ (у ориг. сужа, онда 21“, 35°. Или имамо нера 1",

нере 45", 148“, тек 19", теке 159", доиста 5“, 7", 138“, доисто

94“, цигло 33“, цигли 94“ меце 9". Неки су од њихданас

врло ретки: оJуба“ мало 13“, инди 8“, 16°, 44", такви 1“,

79“ (долази врло често), издоволне 6“, преко врха 30“,

исто 15° (у ориг. тoкмој, ша"27° (у ориг. ада), испочела

36“ (у ориг. искони, саро“ 32“ (у ориг. протик), наполно

2“ (у ориг. Енik). — Доселе 3“, Пселе 5“, налази се само

у оваком, дужем облику, а ш“згорљ 104“, 153", fзгорљ

24", 60“, 80“, 148“ само у краћем облику. — Докле 49",

59° може гласити и док 7", 7", 37", A", 51", 59", 85°.

— Некима се може додавати и партикам: кад'но 92“,

каконо 15°, 60“, кроционо 16“, садено 25“; дн"bКе 101".—

Још треба споменути да се налази дани“ и нокни!“ 54“

у значењу прилога, а тако исто и бога се 45° (у ориг.

нема), и маче“37“: присташ маче“ итрага (у ориг.нема).

IV Синтактичке особине

Изгледа, да ни у једном погледу Гаврило није био

толико подложан утицају оригинала, колико у син

тактичном погледу. То је поглавито стога, што је он

преводио с једнога језика, који, истина, није имао син

таксу потпуно исту с нашим, српским језиком, али

како су и један и други језик сродни, то имају много

заједничких синтактичких црта, па је често Гаврило

задржао облик реченице какав је у оригиналу, и ако

је у нашем језику обичније у ком другом облику.

С друге пак стране у његову рукопису има доста син

тактичких особина, које се налазе и у нашем данаш

њем језику. То је нарочито на оним местима, где је
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он допуњавао текст својим умецима. Али код њега има

и таквих особина, које нити одговарају оригиналу, нити

су обичне у нашем језику. Покупити и средити све

синтактичке особине у овом Гаврилову преводу, ушо

редити их с оригиналом и одвојити оно што је чисто

његово од онога где је оригинал на њега утицао, био

би предмет засебне студије. Како овај рад не претен

дује ни у ком погледу на потпуност и савршеност, то

су и овде изнете само оне синтактичке особине које

су зашажене, било због своје необичности, било што је

нешто у данашњем језику друкше, било, напротив, што

потврђују неко правило данашњега језика.

Неке су од ових особина поменуте већ раније, а

и овде ћемо неке навести.

Тако код Гаврила долази врло често повратан

глагол онде, где у данашњем нашем језику није тако

обичан: не жива се теке ш не"ном хлbбR 20° iо ориг.

не и единš ХVIR жикти, живи се по свонта воли 9“ (у

ориг. нема), и више нfе дожанг себи се живити 11° (у

ориг. и не сак к томе дčжн" жити, тако ти се вална по

би живити 1“ у ориг. нема, не може се недана чека

живити теке и недном хлbбс 17° (у ориг. на и улikR

едином живи кадета чаки, и адски се живи 18° у ориг.

нема), тако се е ш“ живи овога свbта 93°; мислите се

21“; свинско стадо цио се шасе оцу онога гори 25° у ориг.

стадо скинlи пасомов к горk); искаси се да е залаоне

cateнie l' врачева 40“ (у ориг. искоси, шко светно стане

крачака: шази се 88“ (у ориг. Елкди); обица се 101° 9'

ориг. шкikuратx); да се пада и шоклана се нема 39“ (у

ориг. нема); да се не са мнкамо 151“ (у ориг. нема);

тва“ исте“ да борави се 152“ (у ориг. нема), и циган

ски да се боравимо 151° (у ориг. нема); ка“ се шторече

да кe пoлoвица свога добра издати проснако“ 102° у ориг.

агда стакх рече); да се не аранди“ те и свога нединоро“

нoгa cна е даш за њега 153“ (у ориг. нема); како би



900

мирг сташ се мегко вами 139“. Као што се из наведе

них примера види, ово је црта Гаврилова језика, а у

оригиналу се не налази. Али има неких глагола који

су и у оригиналу повратни, па је Гаврило тако задр

жао и у преводу: гдено са" се на са“ пости четрдесе

дана 152“ (у ориг. идеже пости"сА...); мнђи се да не сљ

сви“ свршенљ 93° (у ориг. мнлцасА сокершни“ Блти); пла

чите се и нецatre 23° (у ориг. плачктасА и радите), са

зите и шлачите се 152° (у ориг. слезкте и плачктасА);

изгниш“ се моне ране IF мога безам“на 44“ (у ориг. согни

шасА рани мол); жеже се Гвише 28“ (у ориг. палит'сл

наипаче).

Обратно овоме имамо у: испад за на дрво да видљи

nea 105“ (у ориг. кЗиде на игодичина; коu zо“ мрзи и

мрцžш на свога брата 87° (у ориг. нема).

Код неких глагола предмет стоји у генитиву: нерљ

на чека“ сваки ча“ и на ово“ мо“ смртно“ кревет не

говога гласа 6“; еда хокнемо мљи вthb посл2uaти овога

гна гласа 151°; дочекати доброга рода 20“, когано часа

и са" самљ саде дочекаш 7“; коu“но оне искžшže 17°;

какoно хвали аш“љ такве“ 88°; да и свtко добави“ к себи

151°; зове свtко 151°; aази свога закона 9° (у ориг.нема);

држе га се 16“. Можда је томе узрок и оригинал : вална

слепшати баси“ словеca 19° у ориг. шко смока Бжiaru: по

слишати траR F : желеки живота (у ориг. желат“ живота).

То нарочито често бива, као и у данашњем нашем

језику, кад је глагом одречан: не држи на скапоко

жита 88° у ориг. нема); кошно ниса“ заборави бисте

ca"бе а ни uравице негове 11° (у ориг. иже шпракдани“

г“днi“ не зак“); а ми мо низацио ни хвале не даемо 137°;

не има никога 95“; еда не има мiрв хваћbe 153“ (у ориг.

нема); и не иставише свое вВре 88°; не меша вина и

млека 88° (у ориг. нема); не варала моди на каовано

и на прода 88° (у ориг. нема); да на зло мtсто свога

добра не издамо 88“ (у ориг. нема); не привата мое бе

диллкктолошки звоPник, књ. II. 14
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седе (угеп. sing.) 15“. Некада је тако и у оригиналу: а

мирнога шта ниса ни запантили 43° (у ориг. и пети

мирна не познаша); кошно не арћима себи свога крста 105“

ју ориг. и же кu: не прivљет" крта скоarun: ама ми тога

не видимо 40“ (у ориг. но ми саги на кikМи:; и не знамо

никаквога на себи грђха 11° (у ориг. ико грkХа не имамu.

Неки глаголи захтевају генитив с предлогом. Не

обичнији су ови: да вичемо до нашега гдина 142“, те

рече до са 102° у ориг. реч ка где, говорити до га 14"

у ориг. ка где, и до за говоре 14', zоворек до да 15

if не би се мишћи 89“; и час се оју моu орушко 7“ у

ориг. нема); u f тога са“ те свbzа твога да га шеслободш

138“ (у ориг. нема); u ili Toга се истино“ свbдочи 19“

у ориг. Енкдоже шкik Ecтку.— Некада је као и у данашњем

језику: еда има кого" да би се могаш споменати оу гро

бови твое мл“ти 5“ (у ориг. еда покkстБ кто кж грокik

5- --- -- 4°-- -- ---------v- ------ ----- 4 44

мAтњ ткок), да би се спомена и онога страха 11“ (у ориг.

нема; мишћи се и Пуциети се свba ubuoкашнога грђха

106“ (у ориг. ЕсацКлаги цркis нšнагш Бретисл.); if тога

ce ispкати 89°; испрости ору драги лкоди 9“

Неки глаголи, па чак и непрелазни, имају предмет

у акузативу, место чега имамо данас друкчије: ласка

га с мtast" pitu”ма 10° (у ориг. нема), маскати лкоде на

коe зло има 35“; ако се покае опрости га 139° (у ориг.

3-- --- --v- ---- --- - - m

дире показсл. uстаки ем); опрости на“ 140“ али се на

лази и : umpацати члко“ 139°); проси ва“ сатана 15“ (у

ориг. проси u Kacz); и не помишлнашљ ба на игнала свbта

139“; помишлна вbвина мака прв"ни са "божи 39° (у ориг.

нема); ако ми бде кога занеш с кривдо“ 102"; кои га

свака“ хвале и блгодаре га 17“ (у ориг. ХКалмих тој,

и благодаре га и свако“ његова дара 17“; и ни“ кне та

живо" живити и хранити 105“; ка" ме е на мо“ крила

легаш шоцена 26“; да не имачемо мртвога човека тbло“

него сваки себе да се плачемо 12° у ориг. тКе да пла
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чf ca. на оумершно дно), и плакали е мрва 42“ (у ориг.

нема); налази се и друкчије: него за нега више не шлачи

2“ у ориг. само: не плачи); у примеру: и плаче та мти

црква хранска мртвога синка свога 9“, можда је ути

цај оригинала, јер се и тамо тако налази: (плач же

rry

алерш сна сконго); по се за проходила 94“ (у ориг. Б

народа мимоходмира); да би прошаш свога живи“ тесни“

вратима 24° (у ориг. нема); не иди тамо да га прhишљ

48° (у ориг. нема); настићи и попраш ногами тога мава

и змана 36“ у ориг. насталим и попрала лва и змај); не

могаш нега измолити 26°; užтњ заповbдеa Tвои“ трча“ 15°

(у ориг. петњ. такоxx); какво ли са“ на међсто дошаш. 27“;

да се заложи едана залога 25° (у ориг. нема).

И овде је често оригинал утицао да дође акуза

тив, али је у овим примерима ниже утицај оригинама

несумњив: помрзаше не своко дио 89“ (у ориг. накидити

дша скок); како на се гласи да идемо по негово“ uzro

146“ у ориг. како на х.. глашати); спомински на“ из

ланie See Rosu 136" (у ориг. Rocпоминакugiи намх излi

лне кроке хRus Hе може мене досегнети 105“ (у ориг. на

дослжетх мане).

Акузатив с предлогом имамо у: кои на те пре" би

рови шанка 92“ (у ориг. клаканика); не има се ојио

ојуздати 93“; (али и: нерв се она на но одузда 17° (у ориг.

нема: „се опадао на боже органе 32“ (у ориг. oymo

какци суки на оска као, не опада се на то 138 у

ориг. нема); овај глагол може захтевати и трећи па

деж: oyЗдакоку се дго“ живота 10° (у ориг. надежда дол

го живота); посадало се на За 102° у ориг. супска на

ra); и за ни“ не за говори 34° у ориг. и сих же гдњ

гла); кои доходе оцу себе (н: к себи) (у ориг. приход" к'

ске); oyЗе члка на свога ско" дв“ у ориг. кЗла ко на

скои скот Ј.

14“
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Није ништа необично код Гаврила да се предмет

понавља, па дођу два предмета, од којих је један име

ница а други заменица: наша зе“лна ср“uge Наше не

привата га оу себе 15°; свое речи не издав и Г себе 17“

сви“ орне"но богати“ призива и 23° (у ориг. какžne KсNA

нicтикK когатих призиката).—Али то понављање заме

нице не мора бити само у акузативу него и у другим

падежима: шосмо нига не шака нена можа даш орубити

87° (у ориг. нема); ка“ мž e на нема бло било рko

37°; oyмазеку мо ору негова како 102° у ориг. код к

д:3 закашк“); зато ва“ орбо рабо“, моu“ слами, за мно“

вална ва“ ходити 149“ (у ориг. камх ko pasом" за мнх

ГДемх подоклета ити); и на ко са“ оно“ коu roди за

мно“, дакко ма добар, аačетљ 153“; кои би се тко нашаш

u oveакненљ би би оју такво“ посл2: 142“ (у ориг. нема;

ако одациа цио имате НР тога дате мл“тинко 40".

Датив стоји уз неке глаголе као и данас: пркоси

u" 90° (у ориг. нема); цио 23бде код цио нами згрбиш

137“ (у ориг. нема); гореко незbика желишљ шомоку 27°

(у ориг. единого Азика горkншк желaши помоци); цио си

сиромаха очини 26“; нерв не гљ на" помогашr 141", да

ти шомогне“ 90“ (у ориг. да тл помлik); и како се не би

она нема шбрадоваш 101" (у ориг. и како не имат“ радо

кати сА); или се на“ вална противити 140“; валнаше и

теби такву бити 26“.

Код глагола доћи стоји датив с предлогом : il' коu“

но ако многи к мени догно 147“ (и у ориг. кж мнik), a

if Ka' си ти дошаш к мени 101“. Тако и код глагола

рећи: рекаш си к нwisu 5“ (у ориг. ниже рекл' еси); ка

стома петра е рекаш 15“ (тако и у ориг.); стоа те вика

к мени да ти помогне“ (у ориг. копiеши ко мнik).

Чешће пута где се у оригиналу налази присвојан

генетив код Гаврила стоји присвојан датив: и предаде

га матери мо 6“ (у ориг. матери Еги); o poke мтри ма
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5° (у ориг. матери гu); u uvsati e човкњ живи и бора

ваш каконо сна мрак и ноки 31" (у ориг. пика сина

ноци и тмљу).

Необичнији је датив, према оригиналу, у: сављ на

po° искаше да би мо се прикасами 38" (у ориг. прикасати

сA амб), не прикасад се мени 38“ (у ориг. не прикасаи

сА мнik), коснд" ме се за халинд" 38"; косна“ се с неднога

крашчка неговоl жалинit 37“ (у ориг. косно сл. крал

ризи егu). Али може бити и друкчије: прикосна се смрт

нога кревета 2°, неко се мене арикосно 38“ (у ориг. при

косно сл. мнik); дотаче се к носимо“ 6“ (у ориг. косне

сА одра).

Даље је необичнији датив у: не мени достоњанг

105“ (у ориг. нikcт" мане достоинх); даде ма беседа 1° у

ориг. гМати соткори); зацио милованње ово“ свbта мрзко е

то Бz 140“ (у ориг. ико мка мiрa саго краља Касти); да

би на цио твоне занеш или ти коњига цети зактеваш 46°;

и ш то“ извециде на“ up"prsa 21“ (и се изкikčTERет“ прка;

Инструментал стоји уз неке глаголе као и да

нас: цио си га измfutur TВони“ мл"luo 33", или новци

или кои“ знане“ чи“ би га могаш изл"bЧити 88“; ни

пака чи“ ао“aoмoгаш 95“ (у ориг. нема); насити би

и сла"ког“ мfoo“ 1° (у ориг. мšда сладости кRчним на

стik Ru h; ако ли си се игбтовараш тежки“ грђео“ и

безаконде“ 151“ (у ориг. аце штлгченг вси кеззаконiew“).

неће се нtи“ застидити 32“ (у ориг. не постLIAAтхсА); да

би се чи“ други“ хвали 105“ (у ориг. мнik же да не ко

дета укалитисА); кои ору конта накои може чи“ го“ ио

мођи 88“.

Уз неке глаголе стоји инструментал као део имен

скога прирока: рече бљеша тало“ се оручини 15“ (у ориг.

егда слоко плотњ RucтБ); оваа живо" смрко да нариче се

више него ми живото“ 86“; бљкти овцо“ (у ориг. на кt

окцк); али може да дође и акузатив: каде на“ чини

плодоно“не 17“ (у ориг. ткорит" насх плодоносни).
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Инструментал с предлогом с стоји код Гаврила врло

често онде, где данас обично стоји у српскоме, па и у

оригиналу, чист инструментал: пса назаранине иде со

ти“ шате“ 94° (у ориг. мимоходитд.); (налази се истина и:

ти би моu“ are" roди 26“); oyморити с шоcПо“ и с мо

миТво" 21° (у ориг. нема); засDнаш са звbвдами и сн

це“ и с агалима у ориг. засад зкšдми); з добри“ и

блем“ срце“ часо слово 19“ у ориг. докрими срцем и

клтима слшакше слоко); него се сви“ своu" срце“ славиати

вална (у ориг. нема); вазмобиши са сви“ ср"uge“ свои“ цит.

19“ у ориг. козмкиши. кšм" срце ткоимx); и с наши“

срце“ то да шмилемо 19“ (у ориг. cić и срце козлккима);

шпара га са свои“ сžзами 16“ (у ориг. oyмњи сезами); и

с нашо“ нaрoско и са злобо“ навставно смо се оуподобили

и снедначили се змами 105“ (у ориг. простlк изкikcтно

sми оуподокихом сл.); да би се гдего“ не потакнади и ка

мена с ногами Твоима 17° (у ориг. да некогда не прPT

кнени и каменх ноги ткоел); и да се с чи“ не заоусте

жемо 151“ у ориг. натоже самнаше сл).

Необичнији је облик реченични у: смиловати се

на“ своu" opazor 138“ у ориг. пoмимокати клакрета сконту.

добро смžшава цио ти каже загонетко“ тво створитељ

43“ (у ориг. нема; да има са“ чи“ живити 89“ (у ориг.

нема); чи“ са томе криви 15“; и негови“ траго“ се др

жати 96°; ка" си ме речo“ свони“ гласи 71° (у ориг.

егда козгласилх еси глА); или с предлогом: он жели за

ти“, ама не може свака“ достати 44° (у ориг. нема); за

тва“ сви да желимо 33“ (у ориг. имамu oyКо и скik же

лети секik).

И локатив с предлогом и долази врло често код

Гаврила онде, где је данас обичније друго штогод: u

чема си ме над чživ 4° (у ориг. иже наоучил' мл си), оруче

се и свонига воли 43° (у ориг. нема, оручек” се днљ ноћ

и сТо“ илисмо“ 20° (у ориг. нема); if ceме ће се шогунавати
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v Твонига правица 5“ (подчиПсА пракд: ткови); али има

и : наочава и орувавВциče... овога заповbди 90“; и то“ се

покате 49° (у ориг. нема); и че“ вамњало би да се кане

и шлаче 87“; да би се моди бавимљ и ти“ беседа“ 18°

(у ориг. нема); ...са и то“ радили 25“, ако и тo“ ogзра

ди“ 17° (у ориг. нема), кои са само теке и то“ радили

15° (у ориг. нема), аоради и нема 49°; 46° нити се и

би ио оправамаван 46° у ориг. нема; и чема би се

могаш измfчити 47“; и ра“ не и нига да е скоро свати

86“; на са“ и себи то стекаш 44“ (у ориг. самх кинокенх);

да вbрбе и то“ 15“ (у ориг. и не кikpčksт“); али се налази

и : и не вbрено томе 15“); ница и то“ рече да не скр

биша, 97“ (у ориг. ничтоже тл рече да смирата); да не

тžжи и томž' 48“; тршеку свацио и то“ шака искусана

бива 18° (у ориг. трпне же искžстко); ваља на“ свака“ и

сваче" wсталнати чвко“ нине кривице 140“ у ориг. Гла

цати члRKS corpkuНа их кж нама); и тога црка врло

и сваче“ да имате слабишати 7“ (у ориг. Того послRIшлете);

кои се и писмо и и боже“ се очено траде 20“ у ориг.

нема); и да ша“ти и том "" 15“, да се споминемо и и

то“ да шантимо 9“ (у ориг. нема); да се смишљамо и

то“ цио е то 46° (у ориг. нема); и и то“ извbuze na“

app"ка 21“ (у ориг. и се изкik"Rет“ пркх); игнда поче и

драго“ се молити 26° (у ориг. нема).

Као што се из примера види, оваких случајева

има доста, а и оригинал је утицао да их има више :

рада се и за 2“ (у ориг. радовати сл. u Гдј: радовати

се и веселити се и то“ 24“ (у ориг. тikw' радокатисл.);

него рада се и тома 97“ (у ориг. нема); не имамо се

и чемž' веселити 106“ (у ориг. нема). Него се налази

и друкчије: веселити се чема 23°, не имаш чема се ве

селити 106“ (у ориг. и не имtk часо дом: закуна радокати

сл.); wдрадова се мона оша : би мома сатело 2“ у ориг.

козрадокал о Бšk. спек мо?); ба и то“ вална хвалити 19°
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(у ориг. u cš подоклета слава), хвалити се и то“ 19“, пн

се и том весели и хвали 87“; а ти свbдочи и зла 38°

(у ориг. и злis); ванимали би и трно мски хевоa 18

(у ориг. аки книмали члвци смока и трнisка); даш нак

и коњига са" се подигла 41° (у ориг. u: ни же кост);

смиловац се и нига 12° (у ориг. смердова и ни). Имамо

и друкчије: ТКо ми се на“ ни“ смилосрди А3“ (у ориг.

тко и нама смрдска), зацио се ниси смлосрдни на нега

45“ (у ориг. ико на млрдокала си u нама). Тако и: хоте

по менљu 148° (у ориг. гради по мнik); кошно иде по мени

149° (у ориг. укодли по мнik); на ко рече ити по теби

su 96".

Необичније је слагање подмета и прирока у : него

и само ово момче цио е орусташ 7“ (у ориг. и сви костакли

кноша); и оно свое сро"ство не ктеше га к себи приватити

49° у ориг. и скои его не праша).

Место заменице свога употребљава често присвојне

заменице: моћ, твоl, негов итд., али тако исто има

врло много примера где стоји заменица свод на своме

месту, па чак и онде где не треба (види последњи

пример више).

Између ни и заменице умеће шредлог, као и у да

нашњем језику: ни за цио 8", 138“; ни подацио 8“; не

бода се рече ни игдаца 41°; и ми мо низацио ни хвале

не даемо 137° (у ориг. нема). Налази се и овакав слу

чај: с ни с ка"во“ цвето“ 101“.

Заменица се стоји испред помоћнога глагола у 3.

лицу једнине прошлога времена: да се не испаднила сва

земља 1"; да се подигла бела слава 6“; цио ти се не

вће била изгубима 5“; кои се не вђs би прил Вntur

5“ ИТД.

Необичнији је генитив и датив без предлога код

заменица у овим примерима: ако свакви ва“ свако“ своu“

брата не опростите 138“ (у ориг. аце не шпростите кажди
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Брат: ском); сваки на“ 12°; oyЧини то мм“Tњ с твои“

-- -- ------- ------- и он - --- - --“--- P -

слго“ и свако“ нами 13“ (у ориг. и коим ждo i Hi).

Често шута дођу две или више негација код гла

гола, што данас није обично: ако ми не оузнекнете

148° (у ориг. аце ли не Хоцете); нити наша млтво ни

трг“ не арима 139“; никако не може бити да би оу

чема годв чвка не пошžзнаш и не шаш. 141° (у ориг. не

козмoжно же нама не спадати); ни да не по“шомогнете свога

драга 45“ (у ориг. нема).

Код погодбених реченица често се не не одваја

од глагола: да би се гдего“ не шотакнади и камена 17°;

да бu u“ не заповbди 35“ (у ориг. да не покали" има);

u oа би на“не минг и своu“наглВbане“ 106“ (у ориг нема).

Предлог сарође захтева генитив: сирође да и за

кона сте цркве 141“ у ориг. нема): cupohe exusкога

гдана 6“ (у ориг. пр. ГДом); и та гдина чо са"capo

на“ иде 6“ (у ориг. нема).

Утицај оригинама опажа се у: и заповbда на“

скроз накова свога брата 137“ (у ориг. чрез" lakosa Брата

скoro); скро“ up"pika 24“ (у ориг. чреза прка); коено до

бровољно да прима скроз са Ха 17" у ориг. Raro

прiАтњи Бrsu te X"ма); go e bua uzbua скроз смрт.

2“ (у ориг. погонила кš чра смрт.); и саде скроз тога

кошно сhда на хнераваме“ 4“ (у ориг. чр склцаго на

ХеракiМЕ).

На послетку ваља поменути да има доста примера

да реченица стоји у трпном стању, а и томе је узрок

оригинал: кои е би л' нцрдана ћsebeнa crs" део“ оu

пžстинко 31" (у ориг. козвед кист духом: стим“ Ех

пžстинк).
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Онако исто као што смо видели да у Гаврилову

рукопису влада велико шаренимо у облицима, тако

исто код њега је још веће шаренимо у речима. У ње

гову преводу могу се наћи: речи из старијега књи

жевнога језика, речи из народнога језика, речи које

је он сам начинио, и од којих се велика већина није

нигде говорила у народу, речи узете из оригинама са

кога је преводио, а сем тога налази се и приличан

број туђих речи, нарочито турских, које су се већ у

његово време биле одомаћиле у народноме говору, те

нису више сматране као туђе већ као народне речи,

и он их је као такве и употребљавао.

Али се код Гаврила налази и једна друга особина.

Место обичних народних речи, које сваки час долазе

у говору и за које је морао знати, он врло често воли

да употребљава ређе, необичније речи, или у облику

који није тако обичан. Преводећи брзо, често пута није

имао времена да дуже размишља и да потражи згодну

народну реч, него је или сам сковао нову реч, која

није ни народна ни руска ни из србуљскога језика,

или је употребио у таквом облику, дајући јој заврше

так који није тако обичан, не бринући се много како

ће звучати и слагати се с осталим речима. Због тога

ће у његову језику бити доста речи, које не само да

се нису нигде у народу говориле, него се не налазе
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ни у књижевном језику његова времена. Оне се само

могу наћи код њега, као обележје његова језика. Те

његове особитости нису сваки пут срећно погођене,

често пута не звуче лепо, а по неки пут су праве

грдобе, али баш стога што су необичније, оне су у

многом погледу врло занимљиве.

х

Све речи које су унете у речник подељене су на

две групе: српске и туђе речи. У прву групу уврш

ћене су: речи из црквенога језика, народне речи, по

србљене речи, и оне туђе речи које су раније прим

љене у језик, па су се већ прилагодиле народноме

језику, што су или добиле српски завршетак, или на

други начин посрбљене, те су се тако одомаћиле и по

стале обичне, да се више не сматрају као туђе него

као народне речи. У другу су групу увршћене само оне

речи, поглавито турскога и немачкога порекла, које

су примљене у језик од скора, које су новијега да

тума, и ако су се многе од њих потпуно одомаћиле и

употребљавале се у народном језику као народне речи.

То је учињено нарочито стога, што се хтело да се

скрене пажња на њих, да се види како су многе од

њих још у првој половини 18. века биле врло обичне

као и данас, затим да се види које су то речи, и у

коликом их броју има.

Код већине речи наведено је дотично место у тек

сту, и како та реч гласи у оригиналу. Врло често, на

рочито кад је чиста народна реч, нема речи која би

јој одговарала у оригиналу. То је због оне особине

Гаврилове о којој смо већ говорили, што он воли да

допуњује и објашњује мисли у оригиналу, те употреб

љава речи, па и читаве реченице, којих нема у ори

гиналу. Ова објашњења и допуне су нам много драго

ценије него сам превод, јер су нам се у њима поглавито
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сачувале народне речи, и натим је местима готово увек

чист народни језик.

Међу речима у речнику има доста речи којих нема

у Вукову Рјечнику, а има приличан број које се налазе

и код Вука, па чак и у истом значењу као и код њега.

Што су и овакве речи ипак унесене у речник, то је

стога, што ми имамо врло мало књижевних споменика

18. века из краја где је Гаврило писао, који би били

писани народним језиком, сем овога и још неких Гаври

лових рукописа, па свакако није без интереса да се

види да се многа реч, која се сачувала или у споме

ницима из других крајева, или је Вук доцније забе

лежио можда у другом крају, живела и говорила се

у народном језику и у крају где је Гаврило живео и

радио. То исто вреди и за туђе речи.

Требајош напоменути да сузвездицом * обележене

речи које се налазе и у Вукову Рјечнику, а цртицом

и звездицом * речи које се налазе и у Вукову Рјеч

нику, али не у истом облику и значењу као овде. Речи

су одвајане, а и интерпункција је овде друкчија него

код Гаврила.

А) Српске речи.

б.

*бавити се—вима се 18“ — за би се моли бавила и не
Ти се - 61.1% се 18“ - да би се лкоди бавилц и Ти

беседа“. У ориг. нема.

*NaHawn. R 49 . ----

бабар 54“— стражsme неми баро, нерв не знате о кое кне

доби к вами ваш, гди“ Доку.

*Navari. O A9 - -- --- -- ---." --- – ––––

бахата 94“ — и вели“се баха" чšе и многи чагорн, не. У ориг.

НВУИН, НИПITA.

*\fesor-v - " оч ––––– – – – – – – –– T . . .

бачина 78" — коино е и заради К. merast enous sess и

децS и своко башину. У ориг. нема.

безбедни 44“- зацо не мирни“ и безбечни пете кrew m.

У оригиналу занж кв’кЋАништ. на нскаша нти путни
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бездна 35“ — да би и" заповbдиш да оу без-нš идŠ.

безмл"ве 61° — да се не скита тамо овамо, него ко“ своe

кSће да седи оу безмл"Blo.

безаaметана, 47°, 28° — безпаме"на оуразSMила 47°. У ориг.

нема ништа.– ама овога безпамена и лšдога бога лива 28“.

У оригиналу: но снгv ни“parw Богатагv...

безомлне 44“ — и изгниш" се моне ране Емога безS”лна. У ориг.

coгнншасла ранbu uoа 0 лица кнзSula uонгv.

безчасте 20°— изнети кне оу немš (esus) неча, поме и дрisro

безчасте. У оригиналу нема.

безчастити има 27° — и лкоде e poваш и безчасNш. У ори

гиналу нема.

безчислено 51°— болна не рече маечка ча" здoбрн“ поцене“

него ли блго безчислено.

*беседа 1“ — беседа гласа хева оучинк и мртва беседити. У

ориг. гланi crv гласа сотворн и шрткагw глатн.

бесити се, има се 32“ - они нисš без ћавола, бесе се свакач.

У ориг. нема.

ббсновати 33" - иначе пакљ таћ нev"лскiћ мš" бšcновати

како се оу рŠхо нie učлачIш.Уориг. Инлча ко сна Giv"лскi

u8ж' кikcнi.

*благовhсте 1“ — нерљ наше блГовћете не к вама било тек

oy неднoћ беседни него и на силŠ. У ориг. клгoвксткованf.

благоволити—има 16° — блГоволили би оу такво“ каменš.

У ориг. клговолилн кu R'клини такоко“; блговолише рабн

TВОИ ГИ 169.

благодарене 50° — какво ли или кое блГодарене ко Едати

гŠ бŠ.

благодарлив 94“ — блгодарли“ би проглšник, ш такво“

хитро" гнемš дарS на ти ча“ проглšда. У ориг. Блгодарних

прозрkЕма w сицком: скоро“ Гдни" дрk.

благодарство 36“ — блгодарство нима вњ3дава. У ориг. клге

ренf тikus Rošдла.

благообразно 54“ — каконо оу свло“днsолioopазнодаходи“.

благоподатана 40°— oyaекнете рече оу мога биоподнога пре

тола мл°тњ.Уориг. прiurтрче 3 пр°тлл клг°ти uова шл“тik.
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благоподатливљ 23“ — блгоподливк“ бити 23. У оригиналу

Блгоподатликмик клтн.

благоapaетно 91“ — oyuитело би писе наоучи на“здš бло

прić"но чатити. У ориг.нлšн насА здн клгопрiљтно чтити.

благослвлњати— амљ 140“,36“ — блгосивлнаћТе оне кои ва“

кšнš 140“. У ориг. клг“ERT клнšula Eu. — блго“влакоку

36°. У ориг. клг"RA.

*благословити—имљ. 141“ — блi"вити кне и на“ бњ свакн“

добри“ блi"seние“ на нбš. У ориг. Квит. н нас. Б.

благота 148°— ако оузхокете и послšшате благоls свакš цо

има на зе“ли. У ориг. лци уроцит и послšшлет шен, клгал

зншлik снikcт.

длижнfu 42" - и сви сš за ннu“ нецали и плакали кои сŠ о

домš билка и околни бли“нiи. У ориг. нема.

*блдити— има 44“ — да не блsuи Едоброга п5та. У ориг.

0 пšТн нстнннu Eх закл8жднi.

бледно 11“- кад се блšчно распалкое. У ориг. нгда похотко

рлждизат"ca.

блудност. 86° — да се чвкњ не разчкиже срце“ на бAs-H6.

У ориг. урлнитисА 0 плотскаљ нечистотм

блодака, 59" — зацо помšлошави и бдебла вода оу нима (бу

нарима) и блко°ка е за пикне.

*богаљ 23“ — богална лазара. У ориг. о Лаздрk sкoгouri.

богатлив 28°— ама овога безпамена и лšдога богšлива. У

ориг. ни“pлгw когатлгv.

богача, 26“— зато и за овога богача не вели оу мšци него о

MSKa".

°богинњава 79“— крастав л е баш, шsra“ л' е, богина“ лi. У

ориг. нема.

*бомбола 14“, 143“ — а код не цеди него болбољ з блгoвe

нie“ посhsње, болболњ, кне и пожети. У ориг. crkvaku v клг°к

нiH, U RAr“REHн н пожнетк. — коино не неде него пости,

онога кои се храни и бол'бољ неде, да га не осšђse. У ориг.

Не идма идŠцлго да не vcšждант.

болlдовати—оцем: 45“ — да твом брk" нецо бољдšе сp

це“ на те. У ориг. нако крат. твога нитк нtкч"тo нa тa.
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болбaнoвaти— оруемљ 49“ - него онкu if чfе го- вражде оу

врегнени и болBвнŠко.

боловованне 90° - и твое маћке болBвоване не заборавлнаћ.

У ориг. н шатерна колезнн не зARSAн.

*болhстлив 33“ — више све неснажа“ не чак и болh"ливњ.

*болнарина 103“, 103“ —издане болнаринЋзакхећ полакљ свога

имана на сироте и на сиромашњ. У ориг. Алл когатљuk

Закуна пол" ниrkнiА свогv ниuиник. — него ли болнаринš

се оувŠкY, оу цр"ство нб°ное. Уориг.нж когатš нЋ up"ткi

нк“нов кнiнти.

*бом"ма 85° — чSтикнемо и бол"ма се оупаметити. У ориг. нема.

*боравити—имљ 31°— и шваће човкљ живиш и боровlu

каконо снЋ, мракš и нокY. У ориг. пркuЕлше снi u8жк икu

скинх, ноцин н тим. Тако и29“,32“, 152".

*боравлњенне 104“ — и ко“ ннега боравлненне сп“енко чини.

У ориг. н 8. нгo wкнтел. сп"нiА ткорнтK.

*босотина 40° — коинора“ сиротинства,голотинеи босотине

и глaчни и неволнк грозне и крваве сŠзе роне.У ориг. нема.

*бочити се—чимљ се 87“ — ама ако и бочи се с нами

fiВише таћ на“ кŠhни своћ врагњ. У ориг. Ко лци и кpл“

ткорнтк на нлск крлгих сна дошашнi.

*браздити—има 71° — то би оу добарЋ ча“ положиш на

uрало своко psкŠ, кои“ би право браздlu оу нб°но цртво.

У ориг. нема.

*братаца. 63° — нпе лihпо тако на свога рогнена брацамpцати.

братним 141° — ако ми покршемо гpћ“ бранк. У ориг. покpм

Елни" ли грkyрн крата.

брашненица 152°— ни брачненице ни торбе пsтнике не но

сите на пŠ". У ориг. ни пирн на пšт.

*брлог 151° — ка оу брлогš лежимо. У ориг. мскних E“див

ноћ ниоцин.

*ба далацина 92“ — каква е рече б54aлaц на крити и оста

лнати овде свое блго. У ориг. ко ко (реч) кšaетко ест"

"TALIAAJ LUCTAAIATH . . . .

*борав. 103“— где сs испирали црева и бšpare it оваца. У

ориг. нема ништа.



5224

варалаца 88'- ни краливци ни отимачи ни варашци ни лаже

цртва бакћега некне добити. У ориг. ни тлт1, ни унцници

цр°ткТА...

"варалица 96“ — тако и ми да не тражимо и нишемо (sic!)

варалице блага. У ориг. да и им не преластних когатстка

квискštu".

"варање 35" - ра“ лšКавства и варанна. У ориг. и за лsкак

сткi npЕЛесПи.

6 . . . „ -rv

великошаметни 28"— како пакљ таћ великопама"ни говори

соломонЋ. У ориг. шкоже тоkжде Прниздрма глаголта Со

ЛОШАОНТА.

6 L. L. L. L. v.

"величати-амо се 74“ — оне коћ се врло величао и на

ве"ко се држе. У ориг. нема.

веселост. 48" - миросакко га масло“ веселости. У ориг. пo

шлжš њлни" радости.

“abha 16“ — иди вћ с миро“. У ориг. нема ове речи.

вђЧовити 23", 35“, 57°, 102", 150“ – плач новити 23. У

ориг. плача кrkЧКнић. — и мл“тњ твона вћЧовита пребнва

каде си вћЧовито сп“енfе мом8 дом8 oyстроиш 102“. У ориг.

нема.—вhчовити те"кн мракЋ35°. У ориг.тиš кроurk"нкок.

“eduО 48" — оставила ме не сила мона и видљ очни. У ориг.

wстави шла снлл шољ и свbтк очIKO шоко.

6

вид”ло 59" — износи се на видло.

видлост. 31", 96“, 29“'— она се не крпе Е лкоди него излази

на вилд". У ориг. грлдт"к свbтš.—ако оузхокне може мš

дати видлб" очима 96". У ориг. нема ништа.— и зове га

на вичлб"29. У ориг. ПризNEAN" кЋ видšнiko.

видности 95“— докона и мени виднд" мои- очима. У ориг.

скrkтк очfКо шоко.

“enska 95“ — и мон“ вико“ теке ветар, тера“. У ориг. колis

точко коздŠTA RIA гласоuri uонштi.

“викати—чемљ. 17“ — а оно то кне и камене викати. У

ориг. клмвне козопћет“.

вљtuaco, 144“ — него онаћ вишакљ пак, цеди себи. У ориг.

НЕМАЦ, НИПITA.
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владост. 40“, 95“, 137“— да шн. едан дане силis и влад“

свои“ лко“Mа. У ориг. ико тоћ длстњ силš н држаRS лко

дишт. скони“.— oyкажи тš твоко влад” и на мени, коино

сhдимњ оу слšпоти. У ориг. иЕн н на шнrk crkАлце“ E“

слikпотik ciko ткоко власт.— и нима даш не на то владб".

У ориг. Сишт. д.де власт.

*влачити—има 69“ — влачити главо“ по зели.У ориг. нема.

водни 67“ — по потопš вочномs.

"вонако 18', 37"- if когано cs. вонаци били исплели вћнац.

У ориг. коннн исплатине кrkнц. — вонаци пилатови. У

Ориг. Rwннн.

°воневанне 32“ — нерв хр“Ианско воневане не клома проли.

вати крвњ. У ориг. икw нikcта ниша крлнi. к. плотн н.

крокн.

воицано 39" - каконо оу воицано доби и бона. У ориг. Аки

RTh. ROBILA ROAHн.

враждовати—оруњемљ 49“— не враждšto на на“.

°врвити— има 94“ — по толики лкоди многи врве пsте“.

У ориг. нема.

вретице 27“ — Облача“ се оу вретице. У ориг. Оклчлу сл

RE ROетици.

*врекнетина 144“ — и оу врекнетинsсе издртis oбšчешБ. Уориг.

н кртици н пипал посталншн.

*врло 15° — а врло би и то било ако би... У ориг. изолдно

Же, Ацiе - ...

"врстано 93°— по си ти са" врса“, ако ниша не има“, подаћ

са“ себе. У ориг. нема.

°врђи—вргнемо 17°— то би све вргаш како ницода би било.

У ориг. нема ништа.

*враћина 25“ — на врisђинк и на мразS лежеку. У ориг. нема

ове реченице.

*вргнучина 151“ – ако оу огнкоцинк лежишњ и оу врŠкv

чин. У ориг. нема.

вњспримити—има 30“ – како е и ш“ вњспримfш... зло.

У ориг. пику коспрiАл' ст” злал.

дилктолошки звоник, књ. II. 19
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Г.

гадосто 92“ - коино е преко врха гадости имаш сваконака

свћ"скога блга. У ориг. нема.

°2uađaево 103“ — за свакis потреб5 гиздаво зготовлне“. У ориг.

нл EcAKO AkАо клгo šготоклнк.

“гласити— име 24“, 41° — пастир, вели гласи своне овце

свакŠ имено“. У ориг. плстњцрт свом овцм гллшлет” по

нини.—ти си ме оукрkпш и даш накб" ш коншћ са" се по

дигла ка“ си ме рћЧо" свонu“ гласtur. У ориг. гдд козгла

силк есн. “

°2љационоша 41° — неко догне Б арсинагогова дома плаш

ноша казамŠ.Уориг.пpћд нikКто О6 crv MрусинагогаглA.

“Abbane 5° — и саде се одалила Е глšдана негова лица

на зе“ли. У ориг. (0 зрkнiА лнцл го.

°глВОндти— немљ 94“ — глумни и ома проглВанк. У ориг.

прозрн и акi nрозрk“.

сновани 24°— лbакаш е он оубоги пре врами богатога гнова“.

У ориг. гновник.

Cy

“свешти— има 35" — такоћерњ и оне кои га гневе и срде

га. У ориг. такожде н прогнikЕлкоцIA rv.

*v zove »s on 9 F -- --- -- –– –– –– – – – – ––– Ч

“Знемио 35" — и кои се пасš ко брда грдинскога вари

вlи сŠ и гнне“ливи. У ориг. нема.

“cureадити се— им се 35°— врло милisо ови нечисти дsen

Да се ГННеЗДе U OHТИ ЛОДИ КОИНО Нечисто и самоволно жиВS.

У ориг. лкокатк... да кодколк"ca EA...

гннести се-емо се 40° — код на- поиходе и гнетs ce wко

на“. У ориг. w држацин" нA“ ннцин" и гнетsин“.

снимоста 20° - if свое кне пл' ти пожннети смрач и гнуд". У

ориг. О плотн пожнетк, нстлikнi.

"содовати - очнемо б“— и онога старешинsmpиказати мо

жемо проно Нiе годоваш.

*-Asić. - O EP --- - - - - - ---- - - " т

возбина 25" — чиниш е гозбинsи чf" сваки дš. Уориг. нема.

"солеми 18, 6" — и ка“ озрасте големо тpне. У ориг. и коз

расткиши трн.— Кои е та голе“ прерк. У ориr. кто

Естк сви пр°рк.
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*голотина 40°— ако напре вR голотинко ваше бракне покрк

ете. У ориг. нлгот98.

“горни 10“ — извлачи се... и из самога горннега града нер

-мима.Уориг. нлн слмагw кишнл" града Перунил.

господарство 77° — кога вара овога свbта села и гидрство,

многа стока и марва и многи оусеви.

“господовати—оруњемљ 29° – и да влада и гпдšе. У ориг.

НеМа.

*гостити се— им се 25“— него са се гостitut и части.У ориг.

нема ове Фразе.

готвити— има 91“ — готвити многи неџек ихранити сиро

ма“,зашо ка“ се говћи нето (?) колне се живбно. У ориг. нема.

*градина 152“, 38“ — нек, иде к оноћ градинк молити се

бŠ оцŠ. У ориг. ко картогрлдš. — ка“ бŠдешњ с оучнцн

oy градини. У ориг. нема ове реченице.

--б

грбавина 103“— ако не би сњ себе те камилске грбавине из

себе на сиромахе не збациш. Уориг. лци км снго кл'клкж

нлгw горка из ске не н"Epгл".

грботина 103° — смћ"нs ск себе грботинs богатаства. У ориг.

н“Repже горк когатсткж.

грдо 32“ — они кои сš грди и поно-ливн, они нисš без ћавола.

У ориг. Eck нлimАч гvрдњин ниrkКотк кrkcwк.

грдина 32“ — коино е грдина с нба бацила дољ. У ориг.

нxже гордина са нксе низкврже.

грдити се — име се 11" - на велико се држи и врло се грди.

У ориг. нгда гордњинеко возноси сл.

грдосто 13“, 35° - да сŠ сњ свонш“ памекко млада дbца, а не

младе се злобо“ и з грдоскко. У ориг. нема.—Ра“ превелике

нихове грдости. Уориг. гординik.

“Pризмица 89° — рокђе кано свина и гризлица е кано мишљ.

У ориг. нема.

“гристи—земљ 25" — а онаћ гризац: жежељ наполко.У ориг.

нема ове реченице.

F-------. - P – -- -- - -- - --- –––– vr

“грозано 40“ — грознеи крваве сšзе роне.У ориг. нема ове речи.

°глино 58“ — и отребикне свое гšно и пшеницš кне скšпити.

15
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A.

*даванне 106“— не свако даванне половицS имана на" хваћ

дише. У ориг. На клко дални по“ ишкна ползSF.

даавац, 2°— приближи се животадавац. Уориг. Приклижи

сл. жив5дакци

*данака 95“ — да и на види“ свbтли данак. У ориг. нема.

*данака 34° — голihмо брћме и тежакљ данакљ меко лича

на лbтна. У ориг. нема.

двообразана 152“ — не бšди двообразанЋ и оунŠтрица. У ориг.

НЕМА.

овоuropазника. 143° — ка“ постите не бšдите двоuropaхници.

У ориг. на кšдкте икоже лицнинфн.

* A so-v- А Ф9 — ----- -- --- --- 2 --- v

*двострака 42" — двострsко е чSдо саде гњ оучинiur. У ориг.

Акrk ннik ч8диса г. соткорн“.

“девица 42° — да не бšде двца дша наша оумрла. У ориг.

отрококица. "

“Oевоћка 15° — из чете Двоћке не произашло на швап свћ".

У ориг. нз" четњим ДЕкu.

„девојачини 41° — и двоичина оца и мтрњ. У ориг. и би

отрококнцњи н штрж.

Obacrаван 12° — на то живо слово бkle и дštera"но. У ориг.

Не са же живо слoко Бжiе и дškacтвно.

Obicrвителни 1“ — исто слово бакће и дšicтвителное даде

свомŠ гласŠ. У ориг. дrkicПЕно.

*)Т. Ненне 144“ – него з Дtuљенне“ и с мобо“ велико“ и сњ сва

ки“ свои“ брато“ оу мирoсти и оу лкобови. У ориг. ск ил"тм

НКВКО 8КА) И МАТКУКУ .. .

*Oетин"ство 4" — if мога детлинства. У ориг.О кности икона.

*детић, 5“ — взстави Б тога детика. У ориг. коношs.

*добеђи—гне“ 37“— како добеже к истинномs. Дliевно" и

тељсно“ докторŠ хS. У ориг. пpнткшн к нcтинноuš

Ерлчš уš.

доби 7“ — нерњ иде то доби и таћ ча“. У ориг. нако грлдта

ЧАСА.
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добрина 23“ — испšнакок ва“ сваке добринне. У ориг. непол

НА КАСА ЕсАКО“ БЛГ"TH.

*oođро 101“— ето ко пола“ мога добра ги дати ници".У ориг.

полк ниrkнiА шонгv.

доброволство 38“, 1°— на то се доброволство наро-ско оу

гда и та жена. У ориг. нема. — Овде показŠе ОУдовица

eвoнe доброволство бло.У ориг. показsт" sкw ЗА КАОкица

RAT"Tњ.

оброподатливи 106“— да не оузглšдамо се на лšКавога и

немлетива Прuла, него на добронодаливога закхеа. У ориг.

но клготкорлившs 3ARi(9)

*osorno 16“ — ies oн не и киша довољна. У ориг. По чет

н Дожда колина.

*oosовор, А", 33° — u Чемš по то" нако“ стидоговор написа.

У ориг. corkТА написа. — кои ходе на договорн к неча

стивич. У ориг. нлет на сокikтк, начистику".

*доворити се– им се 25° - са" си ти тога се додвори и

заслужи си. У ориг. нема ове Фразе.

ve- - ---- s. 9°

*Doupravnu ce— нема се 3“- теке негова се кревета исто

мало рisко“ додирнŠ смртнога. У ориг. косне са одра егм
A

докончавати се—вамљ се 86° - гдв се свћ зло доконава а

не добро. У ориг. нема.

докончане 90°, 2“ — даде на“ образњ доконанна ове заповbди

у ориг. околз“ исполним запокikАм сна, - доконане и

краћ живота. У ориг. конца жита.

*доконати— амљ 95“, 19" — ти си оуредиш зорŠ и доконаш

esme. У ориг. тм. совршила ван зарко и онци.— чакis ca"

uz ce6и не може никаква добра доконати. У ориг. нема.

". . . . L. L. L. L. L. L. M. CY 6

Footorwaru ce—чамљ се 42" — каде се не докончац живб".

У ориг. здн скочлRшњлса жизни.

докzнати се—чамљ се 10°— запреквено дрво Е когано е

заповbдиш би не нести нити се докŠчати к немš. У ориг.

HRVIRA.

долача 44° — да не би шбстанau oy грћхо°ноћ долачи. У ориг.

НЕМА.

*Dowa 96° — зашо има“ дома стара оца. У ориг. нема ништа.
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“Doхађи 10 - своко домако челнад дšрма кори и гризе. У

ориг. нема.

“Ooмакi"но 47° — а вк бŠдавши домакнк. У ориг. и слши

Rњи цркRенин гостинникн.

домакi"нство 104“ — каде се пронагне и твои“ домак "нство“.

У ориг. нема ништа.

“Doмашни 106“ — ако cs oy ком8 домš врази чвKS негови

домашнiи. У ориг. кравн члкikКš дошлшни гv.

*дошасти—днемо 27“– какво ли са“ на мšето допаш. У

ориг. нема. "" ,

*допуцати—амо 15° — ниcs такви допsцал" к себи дохо

дити. У ориг. на далуз. "

*досетити се— имњ се 86“, 105“ — ча ли би паме" могла

досетити се. У ориг. нли которku pлзšuk ДостнгнŠти до

коле.— досети се тоћ памети 105“. У ориг. ovnoтркн“ са

u“рости.

“досеку”—гнемо 38" - не може високо доchКУ ни доватити

орлŠћ крила голћма. У ориг. на дослЗлатк, Eucoко крила

spља кликurv. .

*достати— немљ44“,29", 23“— он, жели зати“, ама не може

свака“ достати. У ориг. нема ништа. —Да би кого“ могаш

достати и шва и шна свћ". У ориг. да ка кто нik

шних и градšцирк насладилем клгк. — не достал

вhчнога живота. У ориг. на прiАтк кrkЧнNA жнзнн.

°Doстоканне 101“,92“ — да би и нуково достованне штвориш си

ромахо“. У ориг.А км и нух сокроницил ФЕврзла нцних.

— прого“ свога блга и достованна има". У ориг. EcA њлнкu

НАЛАШИН.

“Ooстовати се— име се 36° — тога цркви седостои желити.

У ориг. сагv uркки прележнтK желатн.

“Oorahu ce— кнемо се 6“ — дотаче се к носило. У ориг.

коснšca SADA.

дотажfueати— вамљ 148“ — и на шне би своко psкš менšu

ко“ го“ нима дотŠкћивако. У ориг. н на стšжAкоugiА ни

козложилк Књишкi pšКS MOK.
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*доходе 36“ — и оу цркви, оу ннегово“ домš честн" доходо“

да живимо. У ориг. н E" цркви урлик нго чрез“ Ecнгдашне

посtkušнf живR“.

*доходакљ 102“ — такогнерњ и овде збило се оу оно време

дохо“ка единора"нога здхо" стк" бжfега сна.Уориг. RK EPuљ

прншвил.

дочекатема, 46°— вњси сценници ви сте оу цркви гостинници

и пŠ"нико" дочекатели. У ориг. нема.

*дочасти—немљ 7“— еда и на не дочS“ таћ гла“ сна бkla.

У ориг. на 8cлишл“...

дошлица 104“ — нерњ се е штети моћ до“ твоu" дошлицо“

сто“. У ориг. wстн ко сА Дошк моћ прншвсткiusk ткоишк.

“драговол"но 16“ - ка“ она добро дочSто слово и драговолно

га привати. У ориг. нгда муслишл cit cлoко и со радостlко

пplАтs.

дрвено масло 47“ — то е дрвено мало. У ориг. са вла.

*дрктати—Немљ 39“ - дрккоку с. страхо“ догне. У ориг.

трпнцšцин приде.

*драгоњачи 103“ — дрŠтоначи“ незнко“. У ориг. иннu“ Assuko".

6

“држина 25" — ама сњ свонш“ дрisжино“, з господо“ и з бо

гати“. У ориг. нема ништа.

дражни 48" - кои сš прали дрis"нне ране вино“. У ориг.

излилкши или на извља кранил.

даготрибливост. 102°–oyказа овде закхећ и дšготрпћливост.

У ориг. Долготрпrkнf.

ћ.

“гкобре 30“ — кои не блsнаго ćila ih свинскога гобрћTа, идŠку

мŠ к ннемŠ привати га и полкоби. У ориг. О скн"скаго гнол.

Ж.

°sкелсело 25“- а она гризац: жежељ наполко. У ориг. нема.

“зелњана 86° — да не глВла желни“ очима за тSт“ женами.

У ориг. нема.
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желност. 86° – цо е го- о мiрs прво мš е желнб" тšла да

се насити блšда. У ориг. EcA иже сšг ка ширk nepвом сs"

похот“ плотскал.

-oz- i 3 ------------- ----

“ancereа 13" - каквом се жви имамо надати. У ориг. икwкмљ

житка надћтнcл имашм.

“scueати се—име се 17°— не може се ниедан чак, жи

вити теке ш недномš лbб5. У ориг. на w YorkЕk exноus

жнR. R8дитх члRкж. A

“ кавмненне 86“ – с какви“ би посло- придобиш вечно жив

лненне. У ориг. живо" Ekwни...

“ исцвовати— оцем, 3° — теби на вели“, оустани, оуcкрени и

живŠћ. У ориг. Воскрни н живи.

животворећи 3“ — нерњ и оно има такв5 силš oy себи живо

твоређS. У ориг. нема.

г. и 7 по оцеб – – – –– L. --- ---–– – –––– – – – –– L."

“scusотни 149“, 86° — него кне мs бити и имакне свћ” жи

во"нк. У ориг. ншлтx cЕkт“ животнић.— живбни овомs

мlрs. У ориг. житела црŠ.

животовати—оруњемљ 12“, 33“ — него она грћ“ зло чин.

коино оу мени животšе. У ориг. но жиЕku Ex. uкrk грk“. —

такви животŠкоку оу гннемŠ храмŠ. У ориг. такокљић ко

жикšцiи Ех урлик г-днik.

“sculpturu ce— име се 59° — са се теке жири кано вепарк

, дивлiи оу лŠгŠ. У ориг. нема.

“Mситака 43“, 36“, 29“ — докле ова пара, наш, жита, навла

се оу нами. У ориг. жнзнi. нашл.— а какав ли е житакih

човекŠ тамо би оуне“но с онима боравити. У ориr. кон кw

жнтi ... — надакоку се вhчномš житкŠ и блгš и слави.

У ориг. нема.

житомбренде 57" — да и“ на време свое издае житомБренце

заболњавати— ама 86“— оно боли адрisто заболнава, брига,

тSта и нŠж*а. У ориг. нема ништа.

“заборавана 85“ — задремаше сно“ заборавнн“. У ориг. нема.

заборавити— има 11° — коино ниса“ заборавиш бле себе

а ни правице негове.У ориг.нж vпрлRAAнiи г“дни“не закљи“.
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завидника. 43° – ovножило се... зазорливаца, ненавидов

ница, завидника. У ориг. нема.

завидност. 73°– кроме шо црве оу немš завичнб" и нена

вичнб" и мрзостњ

завидосто 11" - ра“ негова лbндоханства, завидости и мр

зости. У ориг. чpе лikност“ и злки".

“завича 151",31", 87"— нерњ по сво“ завичако и по своншћ

натŠри, сви неднако ка оу брлогŠ лbzкимо. У ориг. нема.—

зацио свако“ е то завичаћ učSKY се даннu“ oy pŠхо. У ориг.

нема ништа. — шнда га преоузме заш завичаћ. У ориг.

0 AkАл злNi vкљичлi.

загнорати—амљ 10° — загноракоку на о свако зло и по

гšблненне. У ориг. погрŠжAкоцtia Esk, Ect rŠкнталстко и по

ГНКЕ“.

“загонетка 43“ — добро слsшаћ цо ти каже загоне"ко“ твоћ

створителњ. У ориг. нема ништа.

6 - Ja . . u fe" L. L. L. .

°задоволност, 94“ — тад ми е рече задоволнб" и он ми е еданЋ

за моко потребŠ. У ориг. сни ши доклikrт" и сна ши стx реч

едннх, зл потрек6.

----- DEEP --- –––- ----

задости 95“ — нfе ово“ слišпцŠ то задости било. У ориг. не

Доколнх снi HкндАцili.

задржанне 144“— и пакљ наше задржане Е кšхана. У ориг.

Боздржан постно б крашн".

"Задржавати (? — оруњемљ. 10“–ласкане коено га вара и за

држŠе га оу грћхŠ. У ориг. 8днжлкакоциала.

“задржати се—има се 102° — и задржа се вћђs, if cви

пречни зала. У ориг. коздржAcA 0 поротна.

задржбина 93“ — пого себи задšчине оучиниш, то е твоe

толико. У ориг. что ли ко зA AIS ткоко соткoрнши, см

тко ст“.

“задини 103“— много е рече болне и задšшнедавати него

ли оузимати. У ориг. клжн"ka F mАЧ далти нжe прiuти.

F-sЕs. ---------- о "б

зажећи—жежемо 87" — жажеже гра- нихов.

“зажизати—жижемљ 597° — и скроз кои се тебk голšма

разšма свbтлб" зажиже. У ориг. и чpе ну“ ж ткik suda

развил скikraoетN козжнглет"сл.

d
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*зазвати—зовемљ 144“, 101“—онда ка зазовеш, ба и б књ

те оуслишати.У ориг. тогда возSEuи и Б& суслaшн" та

нuше док те нfе зазваш Фили“. У ориг. преж" даж н

RosГллси тнк флнп"A.

“зазирати—иремљ 40" - а цио сš if блата и нечисте (рsке)

u: то“ хс не зазире. У ориг. нема ништа.

6 - - - - - - - - - - - - - - - . –-

зазормиваца. 43" — оумножило се... по-мигалица, лажа, шs

паника, зазорливаца. У ориг. нема ништа.

*занамљ 141° — не почнемо зана" вракати. У ориг. нема.

*заказивати—оцемљ 90° — цо на" заказse и што“ на“очи

блrи на“ оучтљ хсЋ. У ориг. нема.

“закланнати—ама 27° — и едан дрisтога 6 зла и В баце

закланнати. У ориг. нема ништа.

"заклоно 87" — a f негова немарћнка роди м8 се заклон

ннеговŠ грkš.

заклонитељ 102“ — и помоћник, и заклонитељ нима е бнш.

У ориг. поuouни“ и злцинтитал“.

заклочанне 3“ — с таквк“ живи“ мазанне“ на штворенне за

КЛНОЧАНЕВА.

закриливати—оруњемљ 45° — нерњлобо“ многе наше гpћхове

закрилкое. У ориг. пикu MKEbu noкрњиЕлетк, шножнство

грkyровz.

*sasvi su i A. 1 (19 С

“зактеванне 10“ — Не телено зактеване на блs". У ориг.

НЕМА.

°зактевати амљ 5“, 26“ — кога он, зактева вћма се држати.

У ориг. кого са оних плча држати угоцит"? — А ти ме

ниси зактеваш да би мŠ и една мрва пала. У ориг. нikcн

gorks.

“Залаца. 38° — на мои лšгу пословаше залца. У ориг. нема.

“залетити–buљ 37“ — и ти“ то“ ненекрвизалепи.У ориг.

н сниж токR кроке на прнкрku.

“заложити се— има се 25“, 25“ — да се заложи еданЋ за

логаћ. У ориг. нема ништа.— сирома е лазарЂ врло желlu

да би теке прого“заложfш се.У ориг.желаши... насљтнтнca.
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залбдинна 36", 67"- а не да живимо оу гробови свb"цке залš

динне. У ориг. А не жнRik“ ER грокik ulpском светљu. —да

се ешкиле нане и опће се, разликŠ залŠдинко коино гоне

овога живота. У ориг. нема ништа.

“замонди 40“ — и искšeи се да не залšчнне спенie i врачева.

У ориг. нск8cн икw cšетно сп"нf Ерлчак. — залŠднна

МŠка 56".

°залда 37“, 14“ — обадвое на залšдš не бива. У ориг. не ск

тцтоко кuЕлк”. — не сhди залŠдŠ. У ориг. нема ништа.

°амка 28“— како е и швам богатка опац оу великs ch” и оу

заамкŠ и по“ шкрипацњ. У ориг. нема ове речи.

°занети—несемљ 46", 101“ – зато се не брини ни стара

да би на шо твоне занеш. У ориг. нема ништа. — ако смо

по Е кога с неправдо" занесли вратикнемо. У ориг. нема

НИШТВА. T

°заносити – има 88“,48° — не заноси ниша тShе. У ориг.

нема ништа. -- цо еданЋ дрŠгога шбBгкое, вара, заноси,

зли“ шбноси и циговара. У ориг. нема ништа.

“затантити— има 43° — а мирнога пšга ниcs низапантили.

У ориг. пŠтн ширна не познашл

*запитивати— оруемљ 57“ — запитse-ca“ себетибогати чšte.

заповbдано 3“ — заповhчнн“ гласо“ рече. У ориг. поклитм

Нbu“ ГЛАСОМАТА.

запрекивати— орунемо23°—запрекоћ дасевелико не киче.

запостити— имо 106“— негова кŠкна не запŠетила Е прегне

У ориг. доus Bлкумвх не пšстK. .

“засланнати—амо 3“— досаде те е засланац покривач.

смртнк.Уориг.ДослikприкриЕлшатлпокрмкаложалостнов.

“заслонити—има 1°— сиротš и оудовицS привати изаслони.

У ориг. нема ништа.

“застати— немо 53" — ка би мš дошац гендинг, и оу пра

вици би га застас. .

“затанати се— име се 39“ – и видек у то женада се не може

затанати. У ориг. пико нi ovтлнcл. .

“затезати се—жемљ се— 68° — за приповhе" bИцали и

ЗАТРЗАЛИ СВА.
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“затискивати— онема Аб"—затиекемо свое суши. у ове

нема ове реченице.

* vrs-Asv. ---- весе – – r

ваоцедати — амо 66"— свонц“ волц“ заоузда“. У ориг. нема.

"onovorenom – нема 38' — ни обадва орusa крила не и

нић могли заоусте“нŠти крви. У ориг. на 8:тлкили кљ на

Кроке.

"aqueresaru ce—жемо се 151“ — да се не сумпамо ни да

се с чи“ заоустежемо. У ориг. ни“тоже сšuнацисА.

"aquantula 152“— и па“ до кадаље примити заоушницS. У

ориг. ко Клифк прити 8,4нiе по лицS.

“awarende SS — твова вbра рече кона те е довела га

ДЊен10.

"save 150“— та не пš“ добар закон. У ориг. нема ништа.

"Фрање 56“ — како е прека провидеш негово збиране

Проказа.

"Фиали се— Рам се 137" — цара су цркв5 ce songu.

У ориг. нема.

"Збити—боем се 31". I“ – а то како с авила од ње
3974 - 060ем се 31“, „1“ — а то како е збило се „чекнемо.

У ориг. А са же кмет какi 2— по го“ гдњ, бk, рекне, то

таки и збŠде се. У ориг. нема.

“We 11"– нерв стариха-бари ниcsaoета били за здраве

Новога порода.

“званица 70“ — посла и пове авантом
обаница 10“ — посла и реку званица“.

"зване 148“, 104“ — нере писато е и негово звано. У ориг.

зан пнсато Е wзвлнiи гv. – коk не право вbровац званко

г°но. У ориг. керовављi sклнко гнко.

“than 71°– неps es мона сва звbра“ полска и шsжена.

“caharu—ћамо 87° — зацо ког прњаводњана згаћа се и

оубиство. У ориг. нкw прилкокод клнila pАдн киклт" и

8Ricтко.

factboaru ce— дамо се 36“ — не теке поенкrsarи цркв5 да

видимо каква е и да се зглihДамо оу ннuсh. У ориг. нема

НИШTA.

“coburu ce– има се 45“ — такогне рече и леви" згодни се

на то“ мћстš. У ориг. књик на тоuk ukcц k.
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*зготвити— имњ 69“ — он, е на“ зговц голišмš вечеps.

згрћевати— ама 18“ —те и она Дњ ноћ не згрћвако срца

свога. У ориг. нема ништа.

згрозивати се—ама се 18° — и оу сво“ се каменно“ срчцS

згрозивали. У ориг. нема.

“здbла 25"—да га к себи оунŠтра зовне на здšлš неџека. У

ориг. нема.

здесити се— имо се 65“ — здесило се е чŠдо.

r u 6

здоговарати се— амо се 51° — ви са коино здоговарате се

мегКо собо".

здоговорити се—име се 45° - цо то би те тако здогово

ристе се. У ориг. что икw coгллснстлсА.

здржане 4° — по си створиш здржане на“ смрђs. У ориг.

егоже схткoрник си држаR8 на“ сиртко.

F-o---o---o-- ча” –––----- r-r- ----

земљани 85" — страшномš вћђма Е црева землнани. У ориг.

паче цара зншних.

-"_ _ -

злобника 141“ — ка“ ли се почнемо лišпо пазити с нашима

злобници. У ориг. нгда кšде“ докро творнтн нанавидљ

iИНИХ НАСА.

6 L. L. v. L. L. - T

злоговорљиво 30" - коћ го“ не злоговорли“ оцS или мтри и

инати се ш нима. У ориг. нж лце кто злоречн" wцš нли

штрн.

б

злославни 36" - прикасивако се злославни незичници. У ориг.

нема ове речи.

злостраданне 30“ — обра" вели оузмите браћо мога злостра

данна. У ориг. Окpлз" прiurkте крате шон злострлстiko.

“злотвор 46" — свога злотвора, да би тко сишао... сњ свога

конка и ннега би посадiu. У ориг. нема ништа.

*злочеств, 33° – каде чакљ изпачне ра“ некога свога злоче"la

пола из свога истога дома. У ориг. нема ништа.

злочестника 82° — безчност, мš чине енка злочници.

зорннача 21“ — котро излази рече кано зорннача. У ориг.

НЕМА, НИПITA.



3238

играчина 64“ — цо е играчина и спрдачина. У ориг. нема.

°изагнити— изагнимљ 9“, 145“— oyТомš cмрадš oy Kows на

кнешњ до конца са" изагнити. У ориг. к' ни" жи и Екu

cогнЛин. – коино вhнацњ ника“ истино" некне изагнити.

У ориг. нистлikНЕнк.

* -os vo- ------ 1 =9 –---------------------–

“usacrи— спемљ 45" — таћ кои е на себи имаш изасŠто мура,

избирности — немљ. 144“— зацо ниса“ на таквога поста из

бирнsи вели г. У ориг. на тлковља поста лак изкм;,

изборита — видtти старћшинš првшега мећS свим првен

и изборити“. У ориг. старkншннš парк"стEŠкоцлго ка кck'

изкрлннu“.

6

извbстивати— амо 89“ — и ради тога лbно извbстива со

ЛОМОНЕ).

изволненте 45“— кои е са" изволненте имац. У ориг. и нж

CA“ ИЗВОЛН.

°извргности— нема, 56“ — да кнеш, ове нокy ps-но- и зло

смркко своко дšшS извргнŠти.

° - -- - - -

изгубињенне 148" — и ваше“ се изrsоленко теке дочеwkse.

У ориг. н лЗк клшни погнклн посurkКосА.

* -Aos- vs. s. 09 -- ------ ––––– - - ----

“Itabaričкне 90“ — до самога свога изданsка. У ориг. Алж

до подлтiА сuртн.

издвоме б“ - да вћђ. издоволне г"нко силis изкаже. У ориг.

Да сужа и доколнik снлŠ г“Днко изглетк.

5.- »...- O no

иселица 89“ — изелица ка в5кЋ. У ориг. нема.

daесте 74“ — на много и слачко изете.

Vatete A" — гњ би скusвац окодеше и излажене негово

У ориг. куждне го и неуроженi.

"измамити — или 140“ -- а не цио е крадено и изма-лено

или Птето. У ориг. нема ништа.

* row or wrvi i va M. M.P --- - - ---

измлатити — им 44“ — кои га свŠкоше идобро измлатише.

У ориг. нже соклекше гv и па"Es Exзложнкше бидошл.

челомнавити — имо 56“ — ни пак, мољаца, кне га исмола

вити и изгристи.
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измрети— мремо 36° - да не измремо него живи бSдемо.

У ориг. пику не сушiрн“ но жнRн кŠде“.

*изнемоћи– гнемо 92“ — или лкоди сами собо“ пстаре и

изнемо"нŠ. У ориг. саин сококо vКнтишлRAкотк.

изнапреде 58" — скроз прерка ш себи изнапре“ рече. У ориг.

uv cнкrk прв“рече.

*изникнати— нема, 16° — да изникне и да оузрасте.У ориг.
м

само: ко"рлстнти.

“uatocass 37°— први ро- и износакљ fземле. У ориг. нема.

износити— има 29° — истрошц или проиграц: о панствs

и з блŠчницами изнŠpiur. У ориг. нема ништа.

изопињати се— намљ се 48“ — тако да се изопнако Б изо

била мога дома.Уориг.ико 8nникот"сА0wкилiАдоus uонго.

изреченне 21“ — по апелкомš изреченко. У ориг. по Речнико

Mn"AA. "

“именовати— ошњемљ 31". 1°— пали тога не кто г
именовати- однемо 31", 1“ — ради тога не кте га име

новати каконо и богатога. У ориг. нема ништа. – цо се

не именоваш гра“ наин. У ориг. нарнцлилго наинж.

имовито. Зб", 57° — свакога имовита чака.– имовити сте.

°инато 10“— и пšца прстима на чаи ина“. У ориг. нема.

“wнатити се— име се 148“, 90° — о ко- но не инати се.–

инати се ш нима. У ориг. нема ништа.

“uckasaru –»ceAo 32° — изказакко мš име пре мои“ оце- и

пре“ агли его. У ориг. и неповRu" ишла гv пр“ Оцu".

исказивати — демо 34“, 14“ — могаше повbдати пак, и то

исказивати по градŠ. У ориг. нема. — ш то“ и са" xс ис

казSе. У ориг. нcпокikАЗетк.

“ископшти— има 27° — роба искisnити.У ориг. нема ништа.

искосана 18" — а трпеку свашо и то пакљ искšeан, бива.

У ориг. трпенf же нск8cтко.

ископшивати (?)— идемљ, 17° — onl" о то искљnse oнт, исти.

У ориг. искšшлетк тогажде.

°испитивати - орунем, 85° — и тога нашега великога кiša

и ОучАна блifога иča испитšе овде неком кв. кодећскuh.

У ориг. копрошлет" зде некi Кнлз.
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исповbдивати (?)— оруњемљ 69“ — исповbдŠкоку свое грkoвe.

У ориг. неповbдšм грkyrk cЕола.

исправити се— име се 139“ — ви двоица мегко собо“ се по

годите и исправите се неданЋ дрŠго“. У ориг. нема ништа.

испровргаш 34° - да би се испрвpгаш та ћаволски велики

товарњ. У бриг. да км сл“ из"кергл' то кршл кrkcwско

испродати—амњ 92“ — иди и свts испродаћ цого“ свога
govara—амо за — иди и сва испроди ц

блга и достонанна има“. У ориг. продаж°к.

°исаонкане 85“- за твое блгорочное испšнанне десет“ за

повbде“.

"исиснати—амо 18“, 87" - и свакš своко волио и желио да

могŠ испŠннати. У ориг. нема. — и испŠнка се на ннемŠ пр°

p°часка рђЧњ. У ориг. нема.

"истанити— име 144“ — ако рече истан шк. свoд врата, Б

поста, каконо српњ. У ориг. лци н слачншн икw cons; кико

CROKO.

"истезати—жемо 47° — неке ва“ г. изстезати несте ли

многŠ жртвŠ ннемŠ приносили. У ориг. нема ништа.

истезивати—амо 88“,47°—нимало што“ не мотрити комš

ли какв5 ли чJкš по дати ни истезивати ко е. У ориг. н

нстизлкоци коu8. — него кнете лкото и горко истезивани

бБити.

°истинанд 148“ — истинанњ кнеш, бити. У ориг. нетина

кSAuн.

°истинито 92“— онда кнеш, истинито наслšдити вћни жив.

У ориг. изкik"но.

истинност. 39" — Екрива“ пре свима твоко правдš и тво

истиннд". У ориг. нетине: ткок.

ј

навставно 105“ — ама с нашо“ нaрoско и сЋ злобо“ навставно

смо се оуподобили и снедначили се змами. У ориг. нo иро

стiko нзвKстно Бин супoдокнуоu"сл.

°нагоднна 105“ — изашаш e на добротворне нбене мердивине

како на некŠ наго-нко. У ориг. Акн нА пгоднчннко нRKSIKO.

назва 43°—тако и тога чвка свлекоше каде назвевњложише нан
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назвити—им 44“ — наши на“ грћски назвћ и Енš9 на не

Дадš МИра.

назвлњено 46" — раннава,назвлнена, неволнаa f гнавола и грka.

У ориг. нема ништа.

накост. 37°, 151“ — изаће Е ове крваве халине нак“. У ориг.

измади 0 сам кроклвљим ризм сила. — силš има" и нак".

У ориг. нема.

*Накота 61“ — дане ннезиноћ немокY накотš.

*нарко 95“ - чи но е пр"тољ каконо нарко сšнце пре тобо“.

У ориг. ико слнцн пре" тококо.

Наростливо 47", 35° — испрамнате таквога с крG'ки“ и тихи

срце“, а не нарбливо. У ориг. нема. — наростливнi cs и

гнне"ливи. У ориг. нема.

Насностњ 80“ — али своко наснб" и свbтлб" if тебе имадš.

неднограгнанинг 76“ - и вћђБ више нисте незнанни, ни при

шалци ни пакњ мимохо“Цн, него недножители и не“нограгнани.

*неженне 86° — Е нежена коже. У ориг. нема.

нето 67“ — где би се намеpiu Aa сла“ ко нето изе и попће.

*нецати—ама 42", 23"- и сви сs za ниш- нецали и плакали.

У ориг. плаклуз же сА кск н pидарS EA. — плачите се и

нецаћТе. У ориг. плачнтесА н. pluДанте.

нецека, 25", 10“ — да га к себи оунšгра зовне на здbлis eqека.

У ориг. нема. — и ласка га с лismu" phма и с неџеко“

разликн“ и свиранне“ пококW. У ориг. нема.

коза 63° – ipeuити if те козе.

*казиванне 136°— а и бе то“ казивана ми сами можемо

знати. У ориг. нема ништа.

°канити— имао 70“ — гди“ ва“ кани лbно да догнете на ве

чеpš. У ориг. нема.

“Каране 70“— то кне бити велика лко-ска капита и карана

вћЧно. У ориг. нема.

касати се—амњ се 12“ — молити се бš и к свако“ добрis

дbлŠ каČати се.

дилЛЕктолошки звоPник књ. II. 16
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*кичелива 74“ — брани мš и кичеливш поновни живо". У ориг.

НЕМА.

кичити се— имо се 23“— да се велико не кличе. У ориг.

на кисоко ušАрсткоклтн.

“Класти— демо 47" — зацо кладете на лкоде и мекете им

на лbтна големе и тепке товаре. У ориг. нако наклaдaт

на члкrkКл крешнл.

°кмешати— клешлнемо 10“ — ногами клелне и маше безпо

слен. У ориг. нема.

“Клочаница ?“ — прикоснs ce к смртном клочаници. У ориг.

прикоснšcA BAKAKOчнila cupтнлго.

*козлићи 77“— и с козлику кне док преда те. У ориг. нема.

колиц-мина — сви колицмина се го“ (fВракнате.

косндекне 3“ — оузима гњ ради коснsка к смрном8 креветs.

У ориг. к. одрŠ ПрикосновнiА.

6

*красна 88" - то се све крагна нариче. У ориг. нема.

“Крачака 37" — коснsсе с неднога краичка неговом халинк.

У ориг. коснš сл. краљ.

краљство 41" - цо го“ има на зели гптва, краљства и

цр“тва. У ориг. нема.

"краснди 43" — и тако живи, зравна и красна о у свако“ до

брŠ. У ориг. нема ове речи.

“Крастав 79“ — краста“ лi e би, шsra“ м е. У ориг. нема.

крвавика 34“— и онда мš крвавикš теже и горе бива него

" како мŠе првачњ бкло. У ориг. тогда књиЕлкот" послRA

нАА члKS тоu8 горша парки“.

*крвник» ST“ — он не исти крвник. У ориг.члKosкица вета.

крвопролитани 38" — а ка“ крвопролини воини привате се

твога тhла. У ориг. крокоточнRui.

---- -- --- 999 - ---–––

крвопролитнико 38"— а крвопролитници вонаци код твово

крвњ изливако. У ориг. кpкоточнRui Kposk ткоко неточл

коци кvни.

крвоточенне 39“ - била са" oy крвоточенко Едванаи година.

У ориг. кrkyri R" тoчни крок.
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крвоточивица 38" — а ова крвоточивица горkra e и лкођега

имала при себи зма. У ориг. жена крокоточнRALA...

*кривина 89“ — и негов5 кривинš и соломон изнавлое. У

Ориг. снго жf Еннš итд.

*крмити- има 23“— и свако живно држи, храни и крми

и живи. У ориг. нема ништа.

кроме 92“, 31" - ница ти не за потребš кроме то едно.

У ориг. нема. — ниса“ рече на послатњ кромfћ к овцами.

У ориг. токuо кR ORца“.

“Какнетина 33“— но сš кsкетино“ нечистомs. Дsks. У ориг. но

cs" Храмо" нечистоu8 дŠgs.

М.

“vaoca 43“, 32" – owножило се...хрcsa, штимача, варалица,

лажа. У ориг. нема.— нити се не пакЋ каква го- лажа ни "

ласка нашла оу ннегова о усти. У ориг. на wкрkТ ca. Akcт'

EтA ovстik“ rv.

лакомости 7%" — недан драгога да може изети 1 лакомости.

“Vamwe 38" - и швога тако и Отовареного гвозденималанци

и негбами. У ориг. ovЗм жалikзници.

"Mauru – има 86“ — ла“... док не текелапии растpne e.

У ориг. нема.

маска 33" - нити се не пакљ каква го- лажа ни ласка нашла

оу негови оусти. У ориг. нема ове речи.

6 " . .

“Where 38" — на мои лhrv. пословаше залци. У ориг. нема.

"Аезане 145" — ако хоке порадовати се на лежанко крила

авраамова. У ориг. Ацин угоцит" козрадоватнсА на лож k

Лwна МЕрлашлл.

"Where 47" - гостинико цркве дивне макарем. У ориг.

дxwкнму“ Ерлчк“.

4794ство 39" – кои си скорац и скisnu pa ukapena en

Конаке болhсти.

4000метео 11“ — ка ме се оу срчик погаси мог Б. (; и

боме родб, и племенŠ, ра“ ннегова лbндоханства и завидости

и мрзости. У ориг. нема ништа.

-Лого те Ал А. s., 1 i t. 6 - т

Аиковати - оцем 145“ — иликовати св. агли. у ориг, нема

169
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°лончина 33“ — него бква погана лончина ни за какв5 по

требŠ нfе. У ориг. но кљuЕлтi cock" E" нечаст.

мачише 142“ — лsЧше и болне " res 6 ради наше млети ifs"

давати. У ориг. Авчшн Ест.

Ab.

“лкобазност. 102° — и показац e o ceби та дшевни пло

закхећ лкобано" и радо". У ориг. показа ко Закна плод.

дховна лкокм и радост“.

мододбоицa 105° — коино не лкодоšбоицa ih noчела. У ориг.

члRikKošRihца.

многосто 142“ — и ако престанемо f мрцана и пресечемо

нашS лото" г братš. У ориг. прост“ нШs.

M.

"маечак 101“— зашо маечак, баше.У ориг. шкw козелстоu

uллк кrk.

“мазано 40° — лšпе и мазне беседе. У ориг. нема ове речи.

мазност. 47“— а зеžтинЋ пакљ (има у себи) некs сладо" и

мазно“. У ориг. влаже нкšКо клгтК и кротост.

маловрђдано 23° — да би ви мом маловрћенš беседš за ор

ср°но приватили слŠшанне. У ориг. ovкогон глаголанi uo.

---. "I to

малоблмано 75“ — пахоре, кои сš малоšмнк, несна“нк, не

книжни. У ориг. нема.

°марва 14“ — землко е св5 засhau c траво“... с марво“, св. сктн

сваконаки. У ориг. нема.

“марвинче 53“ — тако ли си до конца какого" ско“ или мар

виче. У ориг. нема ове речи.

“Maa“ 38° — на ти маа стаде на крв. У ориr. Aка статка

Кроке вл.

"машити се— име се 25° — ниси се ктен ни нени“ препо

машити. У ориг. ниже... АкнгнŠлк њен.

* — . . . . . . - -.

меснособни 48° — него пре и оунisтрашни метособни много

множаство има лкоди. У ориг. тако исто: шкдšcosних

“лести— теме Т2“, 13° — мете лома паме“. – него више

теке себе и наро“ метš и вaрако. У ориг. нема.
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*меце 95“, 34“ — моћ гла“ немš меце дара доноси". У ориг.

Ex utkcтo. — меце мене. У ориг. E" ukcто шн.

*милованне 140° — зацо миловане ово“ свbтis мрзко е то бš.

У ориг. Акокu ulpa снго.

°миловати—оцем, 88“, 28° — зацо милiseмo shКЋ непра

вицŠ. У ориг. чрез" лкоклне неправдм. — ако би миловаш

ницаго, то би блженљ биш. У ориг. н шнлšља ницилгo sa

жен" км калк.

*милокрв—ано 137", 23“ — теке да сме мu мега собо

милокрвни да неданњ дрŠгом8 не зактевамо цете. У ориг.

нема. — милокрвњ. У ориг. нема.

милосрдство 102"— oyКаза пре где“ за хећ пакљ блrč" и

мл-р“ство. У ориг. клгост. н шл“pАЛЕ.

милосрдствовати— оруњемљ 46° — и доиста млердствова ова

самаранинЂ.

*мимоcha 6° — зашо нећsина матерна милоcha изтера нin it

ср“Iа наполне стра“. У ориг. лкокu uтрнл.

мимоћи- огњем. Зб“ — ка“ га виде а шнк мимогне. У ориг.

нгда н кндik" гv инuонде.

“мимоходаца. 48° — мимохоце“. У ориг. uишоидšциш”.

мимоходити—им 44“ — некоћ попљ, мимохогнаше онк“

пŠте“. У ориг. судаш пštre“.

миростБ 41", 144“ — спчена кне бити и ходити оу мирoсти.

У ориг. н позд" к' ширk.—и сњ сваки" свои" брато“ бŠди

оу мирости и лкобови. У ориг. нема.

“мито 85° — a f непраде и мнта да се клоне. У ориг. нема

НИПITA,

“младити се— име се 13“ — а не младе се злобо“ и з гр

доско. У ориг. плч ж Suo" А на Злококо uл"нсткŠцинi.

*младожена 144“ — и да изагне и младожена Е свое по

стелне и млада невћста if oyДадбе. У ориг. жених. С ложл

СЕОНГАЈ.

*мнbти—мнимљ (се) 34", 95“, 10° — или се теби мни. У

ориг. илн шнит' ти сл.—мнbut e слikпацњ оваћ да сŠ, боћ

се, они неки хрсŠзи и хараме. У ориг. инлше слikпе“. —

A oy старо" мни да е то вћђE бš заборавиш. У ориг. нема.
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многородан, 21° — дšжнк смо плодоно-нк и многоро“нк бити.

У ориг. нема ове речи.

множаство 34° — толико много множа“тво нечастива. У ориг.

НЕМАЦ.

*моба 138“, 62° — неке ни смотрити на тš нашS моб5. -

моба пр"р“часка.

*малан, 97° — и молни“ оздане“ нишњ више сšпроћњ пре

тена вичку. У ориг. и нААнж°ко младинко нw паче н почн

протикš прецинih.

молштавни 78° — моћ до“ вели до млитaвнн назива се

У ориг. Доus uЛиткu.

*малнац, 27", 56“ — и ваше рisко поедоше молци. У ориг.

uолПЕ Пољдошл.— МолнацЋ.

*морити–има 36“, 5“ — коино ис почела био и море лкоде.

У ориг. нема. — нако гдњ мори и пакљ оживлое. У ориг.

нако гдњ uрткнтк и жнRити.

*мотика 25“ — евокоди:s u:Копа мотико“.У ориг. нема ове речи.

мотичарљ 73° — 65де трговац, велики на гласŠ за мало, пакљ

послb или мотичар, да или хан" или бšде лажа по свbтš.

*мотрити – има 86“, 18“—рада е да би на“ скоро изела

какoно ла" ка“ мотри некš звbркŠ пре“ собо“.У ориг. нема. -

коинo ces spло мотр“ли на трне. 18°. У ориг. нж Rзнракци

нл тврнi.

*мочити—има 148“ — него своћ креве” паче своимњ сšзами и

евоко постело свакu oy великн поб" да мочи. У ориг. сле

злин сконин да мuочитд.

*мрака 95“, 5"—коино бораве оу мракŠ.У ориг. ка тић. — Оy

смртномŠ мракŠ. У ориг. Rх тurk.

*мpва 138“ — и оу та“ницS га ра“ мрва дšга водимо. У

ориг. нема.

*мрвица 25° —оваћ сирома“ лазар по зактеванко мрвица бога
pвица 20” — овап сирома“ лазарЋ по зактеванко мрвица оога

тога неде хлbбБ.Уориг. пожеллнЛн крŠпицк, когатаго, истЖ.

*мрзекјево 10“ — очима жено и пакљ мрзекYво и поно-но и

напреко глihДа. У ориг. нема ништа.

*мрзоста 11“— рад, негова лšндоханства,завидости и мрзости.

У ориг. нема.
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мркотати—ћемљ 137",92“— а ми мšнизацо нихвале недаемо,

него нише мркокнемо за свашo. У ориг. нема.—зави“ливацњ

не мркокне на те. У ориг. законик не порица“.

мртвити— има 21°—и самк“ на вална овога свbта мртвити

свона тhлеса.

мртвост. 77“— мртв" желу грдноћ.

"мрцина 10“ — и такављ чški. каконо нека мрцина извлачи

се навно. У ориг. Нема.

мрцвалица 75“— нити сs, недан на дрisтога мpцалице.

*vos s 1 4 9“ ---- –––––––- т –––––––––––------

мрцане 142“— и ако престанемо f: мршана и пресечемонаш8

лотб7 г братš. У ориг. wстаклави“ прост нis и о гнikЕл

престле".

F------ -. s-e - - - - --

мрцити — или 87" — сваки рече коиго мрзли и мрци на

свога брата. У ориг. нема.

* v zovers — onasv. 90“ – – ––– ---- -----

либоровати — орунем 20“ — и и земљаном, послis MSApso.

У ориг. плотсклл u8дpсткisктик.

мосагато 87" — да доиста не може достати онога свbта кои

го“ мŠжататš женš učлежи. У ориг. прелкокu ткорла.

* Na vrz orno i sa svi 29 ---

мачати - има 4" – мšчаш са ево до сач и оувtк, би

мŠчаш. У ориг. школча“ и шолча“ кну" Ex EkКи.

мачема З7“ — и пристšпи мšче“ штраrs, коснš се.У ориг. нема

Ове речи.

Н.

* vrsva vrstu s - - - -- -- u mu: - - ------ --- -----

наврнати се — немо се 106“ — и нашемš кне домš навр

нŠти се. У ориг. нема ништа.

"Наденоти— немљ. 11“– и са" себи надене име.У ориг. нема.

*надiимати се— амо се 86“—трŠне, нелагочно е, надима

се, опада, ве“не лице. У ориг. нема.

*надница 66.“ — или оузимати начницS if гдина свога. У

ориг. нема.

надпрети— премљ 88“ — да надпрŠ свога брата.У ориг. нема.

*нанамника 45“ — него не теке нана"никњ коино бежи НП в5

кова какoно наћмлне“. У ориг. нлиннкж.

наћинапре 9“— нерв, грik, cвакiћ наћнапре свако“ чвкŠ произ

лази Е срчца. У ориг. нема.
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нашћвише 4 1“ — тебе хлbба познане“ наиifвише.У ориг. нема.

натпрво 86°— да се члкЋ наћнрво очисти Г свакога грћха.

У ориг. нема.

наказати—жемљ 85“— да накаже г-подš и кнезове негове.

У ориг. да наклж4" КнзA tro.

наказивати— oneva, 139", 86°– него вална ти га накази

вати и свbтовати. У ориг. нo нaкaзовати икожа крата -

Овде на наказSе и почава ц: то“ блги оучитељ. У ориг.

Sчит" Блги 5чтлi Ic.

намастити– има 20“— намастити землко. У ориг. истлiki.

*намера 86°— заро Б пosцента, да речемо f намере раћа се

мисаш. У ориг. нкw C mosцини“ плодисла инс“.

*намештати—ама 17“ — полажsк и намеракоку себе. У

ориг. нема.

Ж:

намигивати— одуемљ 10“ — поно-но и напреко глibДа или на

кога намигŠе. У ориг. нема ништа. "

“Намолити има 138“ — цио си ме биш намолш за нега.Уориг.

понж илнл' им сн.

*наwчиглбољ 8“—те си већ, почеu ovказиватинашчиглih“ свог

дbла. У ориг. нема.

напредни 51“ — а камо колико се ниш, више наспорило (блга

Oу напре“Hне године. У ориг. нема.

*Напредовати–оремљ 95“, 10“— кои сš пре- ico" напред

вали и вракали га да се не моли. У ориг. пркм 19

ндљgs. – двоица сš цио напредšво грks. У ориг. грks w"

идšutiИ.

напреко 10“ — поносно и напреко глihДа. У ориг. нема ништа

*нашžтити— има 89“— то не мене нашsтило и довело ме и

oystemo oy гвоко стis rops. У ориг. та мл настакнста и

Еккадостл uљ Ек горŠ стŠко ткоко

*Наслtдованне 92“ — свршенаи наслtдованна вћногаживота.

У ориг. совршнсткл и наслikАл живота кћнаго.

*паслtдовати— оруњемљ88°— кои наслtдšио живо" вћен. У

ориг. наслikДsкциуж животK кikЧнић.
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*наспоривати—ама 19“, 43°— нер г. дае ро“ земли и на

спорива плоч. У ориг. нема.— много се оумножило и наспо

pило се “ на цво“ свћTS харама. У ориг. нема.

*наставити се–имњ се 78° — Писо“ наставнико“ наши" на

ставикнемо се и оуразSMити.

насталнати— ама 101“, 87° — и чемš на“ настална и оучи.

У ориг. нема ове речи.—пакљ настална и оучи кнза блги

Leb. У ориг. само 8чита.

*натрашке 84“ — идоше натрашке и падоше. У ориг. нема.

наоузвратице 84“— наоузвратице на землко.

У - - ---- -- --------- ------

наоуздано 148° – веселе се наоуздано и починŠкне без страха.

У ориг. нема.

*наоузнака 84“— ама оно не добро коино пада лhима на

оузнакЋ. У ориг. нема ништа.

наоучавати—амљ 90“, 43°— послb тога пак, наручава и

oyarsuse кна.Уориг.sтх.—наоучав“на“ са“г.У ориг.

нASNлетx cau" Гдњ. .

нахитро 101“ — нахиро з дрвћsта долih снгне: У ориг. пот

цилR"сл. 3. снiАде

*начинb 1° — и с кои“ се начино“ то чšдо згодило. У ориг.

wколзоuk Kucт' се коих Р

неблагодарство 78°— и зара“ нихова неблгодар"la.

*неволна 19“ — три отрока сš из цртва били ш“веденк ov

неволко вавилонскŠ. У ориг. нема ништа.

9 v --- – ––––––

*невомника 6°— посвкувати неволнике и сироте и оудовице.

У ориг. нема ове речи.

- У-... О0°

*недоскžтица 29° — с. сиромаси се дpsжи и нихово“ недо

скŠтицо“ себи недоскŠтицS чинк. У ориг. нема ништа.

6 . . . . . L. L. L. L. L.Г

недро 24“ — нека га носе агrли оу не-po avраамово. У ориг.

на лонw лкулама.

недожана 61° — женis кона имаше на себи дха недš“нога.

недожлив 48° — да би они коl es недšжливи вњпили с пре

p°ко“. У ориг. нже к надвЗlk.

недожност. 62“ — понец не он очевично недšжно“ те жене

цIO е имала.
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незаблаћено 81° — да е са" чобани“ пставиш - и -а, не

блŠгнени оваца.

ненакост. 84“ — и нашs ненако" да исповbдамо.

немагода 33“ — ама Евише оу нима не трsено” и нелагода.

“He wasодано 151", 86“ — многи рече имадš изметко ва- ве

моћници и нелагони. У ориг. недšжлнRu“. — трŠне, не

лаго“но е, надiима се, шпада итд. У бриг. нема.

немагодника 69° — и шаравили би они нелагочници. У ориг.

надвожАнки.

нелагодност. 151“— тад кне са нашs нелагочно" почнети. У

Ориг. недšгн ншл.

"nevarente ST“ — a t негова немарна роди м8 се заклоњ

ннеговŠ грћхS. У ориг. нема.

немокрвана 28“ — етото е сš немлокрвни“ лкодма. У ориг.

се же сŠA" каз' метн, не соткoршеus uљ“тн.

неможни 36" 5“ — ама немо"но е. У ориг. нsusrsr.

“ — то немо"но е бити. У ориг. нема.

немомбилази 11°— да пита га свога сина брашно“ немоus

шави“. У ориг. крл"но“ не гнклкцин".

немоћника 93" — слsки бš и цркви и немоћнико“ свои“ тло

те кнешњ бити бЖiИ. У ориг. нема.

немдар 145“ — опасно вели ходите не како немери, него

каконо и прем“pu.

ненавидности 73° — кроме цио црise oy Немš завично“ и не

навично".

ненавидовница 43°— oyмножило се шsna"ника,зазорливаца,

ненавидовница итд. У ориг. нема.

недокорника 138" – а злотворе свое и непокорнике предае

Oу рŠке мŠчителне“. У ориг. нема.

непокорство 138" - и ево са пакљ видек на" о наше не

покорствŠ. У ориг. нема ништа.

“Hermanents Sol" — а неправенике посканимšднisov sки

вћ"ноћ чSBати. У ориг. нпрк"никн же.

неправица 8° 13" — зашо миљемо неправицS. У ориг. чов

лкоклнн нпрлкдњи.—if сваке неправице.Уориг. 0 непрл"дN.
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неприклонитb 139“ — него са" си велико зло и неприкло

нита срчца. У ориг. нема.

неразама 141° — ходеку о неразSMSoy велико“ мракš.У ориг.

ходља Ех тић.

нераздмство 141“ — unрацакоку и" нихово неразS"ство. У

ориг. нкrkжестко нуж.

неснажанњ 13° — и ако ме каконо слаба и неснажна дbтика

низвргне и шборн ме грћховна смртњ. У ориг. ико немоци

НАго конош8.

нечаста 20° — изнети кне оу немš неча“, помпе и дрŠго без

часте. У ориг. инста и плода нече"нма.

нечаванне 10“ — двоица сš цио напредšto грkš то не" нечš

ванне самога себе Е грћха. У ориг. нeклкоднi cЕ О Злл.

незвржетине 29“ — и оу адњ хи"ро низврженне. У ориг. нема.

низити се– имо се 84“ — да смšрамо и низимо себе.

низлазити— има 153° — хокне оузлазити горе г б5 с. свон“

мл“ћs и нилазити долš пак на зело. У ориг. косуходитн

н нисуродити.

низагостити— има 60" — своe psке низпšети и ме"нš на но.

*ницати— амо 17“ — да прораскке и да ница.У ориг. нема.

*носила 2“ — коснs ce psко“ на носили негово“ са"Asкš. У

0риг. коснšcA одрл.

носилник 2“ — и како ли не би стали носилннци мртвога.

У ориг. нослцIA 8шершлгv.

°нокити—има 102“—него к недномš злš и невалналš грћш

никŠ шДе нокти. У ориг. нема.

натричина 59°— а кои крпе га (благо) са" ко“ себе и оу

себи, те се зове нŠтричина.

0. .

обасипаивати—амњ() 325“ — нile " обасипиваш гнове“ (землио).

*očac:Ти—сиемљ 25“ — uGacs е гное“. У ориг. wскuna ko

Г"HOBILITA.

обвеселити— има 59° (види швеселити — бриљиво мš

шбвеселите мŠ ср^це.
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wомаднити- има 25° – ако код богати uсиромашише и

шбгла“нише. У ориг. wкннцилша н квалкашл.

полити- има 34“ — и мене потoлена 1 джова злобне

по°нбнк“ ušче. У ориг."usњ wкнажн“Aro.

vajuru-има 63“ – и пакљ ка се не натраг, поврви

те га е оцњ шбгрлiu.

“urbapити— има 94“— и да га е код гом изwhrvo impu

чи“ го“ шбдарiu. У ориг. нема ништа.

"voocавати се—амљ се 89“— да се свагда праве не

тиннf можемо uбдржавати. У ориг. нема.

обливати- оруњем, 38° – не обkrvom pete cвога дрisта. У

ориг. на ткорн рече клн"нишs wкидн.

vocusuru ce— име се 104“, 88“ — ради и тече како би

се сваки са" шбЖивfu. У ориг. нема ништа.– и пакљ кога

би могаш чи“ го“ помоку да се шбживи, а неђе ни мари

за ннега. У ориг. нема.

*včaнанити—имљ 58° — и по то познанено е.

wданано 30“— и цбзнанно нападе мš на вра". У ориг. н

нзкikСтано наплде на књико гv.

vбилство 29"— смотрите на са“ о много“ шоилств5. У ориг.

кж многош” нз"wкнли.

wдигодити— има 40" — к они“ кои на" wвиходе и гнев

се шко на“. У ориг. w држацин" нас" ннцин“ и гнгтšцин“.

штонесте 35“ — желна капи воде ра- utolera и планства. У

ориг. за wкладнfе н пљ"стко.

“urbulazaru— жемљ 92“, 89“ — или на сšдš u 6akeus. У

ориг. нема ништа. — Не цблажите дрŠгњ дрŠга. У ориг.

НЕМАЦ, НИШТВА.

*uro- sve s" – ---- -- -- - -

полагати– има 48° — вино“ правде ваше они свое да

шблагче ср“це. У ориг. сврчце секе козвесла". — грђди

понћ да се цблагчишњ. Грлди по шнik... оправданi cu".

“včinacrt, 95“, 41" - дата е свака и блš" на нбš. У ориг.

ксАка кллстњ на нкси. — ш чинц“ цбласкко ° 0ускр“нšла.

У ориг. конко кллстiko 0 шрткух кsскрсе.
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*určлежати— имњ 92“, 87“ — ако ли ш блежи“ тShs sкен.

У ориг. лци ли не прелкокљи соткоришн. — кои го“ мŠжа

татš женŠ цблежи. У ориг. нема.

штоликло 21“— а б зрнs. дaе шоликло. У ориr. A R ekuин

датк тikмо.

*обличе 21°— а бБ мš дане негово тšло и обличе како онЋ

ca“ хоће. У ориг. ткло накоже восхоџет“.

обличžшвати— оруњемљ 148“, 43“ — и по са ва“ oy ко“ ва

ше“ послš ка"го“ шбличиваш и прокараш. У ориг. н. uоник.

wкличнLAusна книлст.— шбличšе хе неросали“. У ориг.

wкмичлт. Хć lowиша.

wдличити, се, има се 31° — да мš се дšла не шоличе нер

сS лŠкава. У ориг. да не vкличлт"сл д'lkАл гv.

иголобиненти 140“, 30“— и остали сви првени негови поло

блнени оуго-нкци.У ориг. И прочин šго-ннцн Ко“љкокланi

но.— u 6лкоби га. У ориг. wклокusa Hго

vблобмненика 37“ — моћ и блкулненик, бku e и xsoавњ.

У ориг. Козлкоклннu моћ Влк и крлснк.

шбмиловаи и— оруњемљ 104“— и моћ кне оца, тога чика ш б

миловати и оунедно кнемо к нему доку. У ориг. usta suk

козлкокнт' го.

vбмирисати–шемљ39°—кона е за тела гомирисати спекте.

У ориг. wконлтн сп“нi.

“wднести—несемљ 96° — нити га конц“ бkДо“ шонети може.

У ориг. нема ништа. – Похара се и поплени или шобнеcš

кои" зло" ко“ цра и ко“ велике господе. У ориг. нема ништа.

*včносити— има 141“, 28“ — која но на приносе бkus и

скрбб" и зло“ на“ поносе и протеpsко. У ориг. нема. – и

свакога злiи“ učноciu: и шговарац. У ориг. нема.

vбратенне 4“ — поратене“ свои“ oyrkmur cw ме. У ориг.

окpлцх же и 8тешил' им си.

шосишивати— оруњемљ5“ — нie učeИпиваш гноне“. У ориг.

н wснпа ко гноu".

učcrанати— немљ 14“ — да не би цбетанац: oy грko"ноћ

долачи. У ориг. нема.
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urotroeарити–имљ 151“, 35°— ако ли си се цбтовари теа

кu rрhко и безаконце". У ориг. лц vтлгчна нен каза

комуни". – ходите к мени сви кои се трвдите и ш бтоварен

и оуморни сте. У ориг. wкршнн“aro

*urođeатити–има 86° — блis- рече каде едан пš" чим ми

caut об5вати. У ориг. Блšдx шкv диного шмсл. чIKo va

Држнт.

обучене 32° — зашо добри“ хи“ вонако“ оу нихово“ обšчени

не теке да ходи залšдŠ по воиска. У ориг. 8ко докум"

кwино“ ХЕkus, Es wклични их конском Холити

wвеселити се– има се 24° — видети кне рече нишiи и цве

селиће се. У ориг. и ко"Ecusт"сл.

*urzuba.Aо 30“ — него штл Влало на" бšди лазарњ. У ориг.

но рекнsиш“ зло пострлдакшнis Masaps.

*огноцина 151" — ако оу огнкоцинк лежишњ. У ориг. мин

огнаннu“ недšгоus zКнгоus cн.

оговорникњ 94“ — зацо многи имадŠ злоТвори, по“бадачи, ого

ворници из окола. У ориг. нема.

*играбити— има 92“ — и по свога добра имадŠ, повша,

orpsои. У ориг. занж Ecм ико разл wквштакта.

rov s s. 1989 — --- -e s. -

*wдати— амњ 138" — хокне ва“ на мŠке шДати. У ориг. нема.

*игдмерати— амо — коино по правица свако“ по негове

Дkus u "Meрa.У ориг. козAAKOцилгv коu8ждн по дNллих нro

r uk" – s» » »»n smo s na vr-T kv

*оката 96" — разSMeти и видети ако е и ока бiu . У ориг.

HEMA HИПITAL.

---- 9 59 ------ --

*окови 35" — вВали сš тога бkcнога ланци и окова. У ориг.

ovsku Желikзнкин н пšгњи.

*окрчити— имао — орачњ и копачњ изнапре зе“лко ватро“ по

жеже и окрчи не. У ориг. нема.

окžсв. 72“ — окŠeа има два у че" разпознае добро лi е зло

лi e нето.

оматорити— има 21“ — и оузило се оу своко паме” кад вћн

uмаПоре. У ориг. кж старости приходи" к' ск.

6 I TAб

омивенне 136", 40" — ама има опроценна и омивене наше.

У ориг. нема. — Него на омивенне члчки рŠкŠ. У ориг.

нrх на очицинie osк чловкчнских.
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*wмиловати— олуемљ 19“ — и с наши“ срце“ то да цмилš

емо. У ориг. сочни“ да козлконима.

*urupaнaти— нема 89“ — кои се дpsжи с краливце“ они

шмрзаш е своно дШS. У ориг. ннакнднта дш8 скоко.

*ошакљ 9“— шестави вћђњ тS своко опакš кодњ. У ориг. злм

нрављ.

outwu 145" — по шкргломš колs oвoга свbта коено се ласно

окрекне, вална на" по то" колš опiипо“ ходити. У ориг. по

доклет” оплcно угоднтн.

wправдити— има (2) 48" — иди те га з добри“ оговараћ и

шправди га и извади га те га шслободи It оне бkДе. У ориг.

НЕМА НИШITA.

*штаростити се—име се 138“ — ако ти некнеш, се шпpo

стити сњ свои“ брато" и дрisто“. У ориг. нема.

“Upao 71" — те би оу добарњча“ положац на црало своио рSKS.

*urceboочити— има 96“,27“— ише да шн, са свои“ oyстма

освbдочи пре“ народо“. У ориг. нема ништа. — да би имњ

са“лазарњ истинš urсвbдочfur.Уориг. злскrkАнт"сткšет" иша.

исељавати— оцем, 35", 10“ — и нашe psке шезиваше. У

ориг. осАзашл.— pŠками бiе и осезSе тSтко стварњ. У ориг.

НЕМА НИШТВА.

trebњати—амо 4°— сила, ковано сви“ urešна. У ориг. пo

снлоко Књишнагv ockНАкоцинко.

осиромашити— име 25°— ако иком богати псиромашише

и шбгла"нише. У ориг. URHнцилшл.

штеванне 4“ — и са" са“ по негови“ шеснане“. У ориг. пo- cikliko

тогv crkАхук.

Uгосадано — адрŠriи пŠTurcKSчнš годинš кажš, а дрisriИ пš" изо

билнŠ. У ориг. нема.

*---vA... - о об

штекаденне 28" — и са“ би га пак, онЋ, oy његово“ лото“ си

ромашствŠ и шскŠденко приватiu. У ориг нема ове речи.

искобити — има 15“— да не би искаил“ ни оуманила се

твова вbра. У ориг. wскŠArk".

*roz-УAsa wors. GO“ – ––se - - - - ----- - - ------- --- ---

искобност. 89“ — а код краде нsк-s и оскšчност, дрistro

чинка. У ориг. нема ове речи.

wслабињати се— ама се 48“ — теке саде да се не ислаб

лнамо своки, докњ. имамо време. У ориг. нема ништа.
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menologijaевати–амњ 138° — и ми сами нашего брата да

jeporganawo ra if негова безакона. У ориг. нема ниште

meadoksaru–ojемљ (h 86° — зна рече гњблгч°тиве Бна

насти ислобогу вати. У ориг. изRARAATH.

*oенова 23" — збирати себи темељ и основ5. У ориг - нема

НИПITEL.

*Остава 93", Š9“— и никакв5 utстав5 тамо не шставlu. У ориг

nova m.– коино uставŠ краденŠдржи ко“ себе и вра

дено кŠпŠе. У ориг. нема ништа.

meraеница 57" — свака ли кне“ све изнова дрвге друге истав

нице зfИДати.

преталијати – амо 21“—и оувечерњ да не шетална твова река

" сванна. У ориг. Да нi vстакллета.

*uroparu–ама 100“ — и по он, са" штвора то ниТко не

може затворити. У ориг. ОкрзAAH.

штворене 3“ — с такви" живи“ мазане“ на Еворене закло

ЧАНКА.

hopaharu–ама 35" — i бака пŠта лкоде Евраћати.У ориг.

НЕМА НИШТА.

Fentoru– немљ. 141° — кои се држе с ниме и недŠ и пi
Нернс ти– немљ. 141" — кои се дpsке с ниме и неде и по

Seamo, a нe ispнis га Е онога грћха. У ориг. нема ништа

отишан, 39“ – проку кнемо по сŠхS urтишномŠ безгрћшно.

У ориr. mesar no ests.

*jaru–жемљ 96"— и немš ići fКаза и рече. У ориг.

susже Ic (Eua.

-...--. - s. 50° – sve va ovo osure u na vrs
uncuunutru– има 50° — тако просна свое сŠнце и на нив5 бо

гатога и окиши на нко. У ориг. нема ништа.

*junacruru – има 140“ — наша сњpisценia .. . . вич6 пре“

from na na- да на" гњ за ни“ ifМасти. У ориг. нема.

*TEMenizru — нема, 31° — Да ВМСнемо та“не послове.У ориг.

(NAожfikuz ovкv д Клл тињи.

*TEMoraru – амљ 9“ — ifpeнити и Емотати га на зе“ли. У

ориг. нема.

if wдати — име А2“, 37“— ама ако би то и мšчали нњени

pouители. У ориг. но лu PsAHтле чл. SvuovЧатам - то не

. If wisat evљи“. У ориг. прислчл.
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“IfnouВати—ама 24° — нека тамо лежи и Епочива.У ориг.

НЕМАЦ, НИШITA.

fupавити—има 33“— него шправи га Б себе.У ориr. Ons

сти же гv Ic.

питра22' 37" — и пристŠпи мŠче“ штрагŠ, коснŠ се. У ориг. co

зAAн коснšcA.

штрошити се— име се 143“— и пакт, днев, пости а светра се

отрŠпи недŠкY. У ориг. нема ништа.

огромнене 143" — a еда нашњ пС вална да бSде о у отpsu

лненко и оу планствŠ. У ориг. E" wк"Аданин н планствk.

Raz---- -----v zov – – –

“T"слати — ишлнемој 49"— те како сrsueнe и ледене срце“

fслани кне бити оу вћЧнкu ога“. У ориг. тако исто: 0cллнisu

кšдŠтx Ex oгнк кrkЧнi.

“ifемаљстивати—оцем, 56° — и поре- тебе ко бити и Вељ

живати твоко заповB". У ориг. нема ништа.

fстати се–немо се 69“, 44“ — не петанš се свакога зла.

— и сташе га се те шДоше. У ориг. нема ништа.

*P-У-- - - - 1 / 89 –––– т.-

“T"Tranu — амо 148“— него Етšрасте моне свbти. У ориг.

но ОшКтлсте шоља сокrkТљu.

“fчалити— има 138“, 43° — него хоке ти зломš теби по

тво" ДhљS fчалити бњ. У ориг. нема. — да кне и" бњ fча

лити. У ориг. нема ништа.

°охроности — нема 75“ — нерњ охронšше i стаза прави и по

3.1 BI ISTOIRI ČEOеRO"НО ХОДИШе.

*A»zonaAve. U 99 - ---- --- ---"-- –– –– – že

"очевидно 45" — нерв не мрва оу гроб5 него жива ходи оче

ви"но. У ориг. нема.

очевито 33" — и сило“ бklu " очевито протеpse сe дaволв. У

ориг. из Кетно.

очивостно 102“— тако и г домš закхеов5 коино очив5"но испsни

се блги и мл“Ти его. У ориг. нже испо“ннсА пакrk.

"Очинци 71“—и онако каконо да не недно смšглице или оч

инци држати. У ориг. нема.

П.

пагда 89”— а не паче да наслtди“ пагsos винs c true“ коино

е род!ш беседšла“лив5. Уориг. нлслikАнтх погикал кrkЧњSK.

дилЛЕктолошки звоник књ. II. 17
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пагибана 89°— когано cs cвћ негове беседе пагsоне и потене.

У ориг. гvЖЕ ЕсА гли потопнNA.

“пакаш 2“—на има- кличеве if "смрти и Е пакла. У ориг.

нил“ Клкчл. cupти и АДА.

“wasкленика, 102°— зовку га зли“ члiko“ и пакленика“. У

opиr. Нема.

пакло 13“— ноге Е спотицана пšзскога оу грb“ и оу пало.

У ориг. нема.

иакостникљ. 10"— а то е таћ нашњ, пакостникљ и врат.У

Ориг. нема.

палежа 150“ — и шлне и к вbнномš црномš огнко гдšно е оувћкi

палежљ и тежакљ мрак. У ориг. нже кšпно тuл н“ коuk

111RAMA.

“masteratu Af" —таћ когано паме"не двоике сретао с орке

жени кандилка. У ориг. u"puљ Акњи срeтлкутк.

rva se s "* - –– – –– –– "

иаметник, 57°— и то“ те оучи памо"ник.

*амтити— има 9“ — да се споминемо и што да пантима.

У ориг. нема ништа.

°танкати— камо 92“ — она кои на те пре бирови панка

не може га извргнŠти. У ориг. клекн"ннкх на нстwргантs.

“vaganja 48", 88°— и ка- бšде на коe зло, а она мšе први

парацњ. У ориг. нема ништа. — а не планицк и кŠрваше"

и коцкаше“ или парце".

°uaruTu— има 29' — а ти патиш, са оно по си тамо по

словац. У ориг. ти же стрлж°uн.

“пацити се— име се 24° — паците се оуку скроз, тšена

врата. У ориг. подкнзлитсА кнirн...

печамити се — има се 2° — гладših И жена бS-, ekrsti u

ПЕЧАЛИ ("Ge.

“than 25“ — ега твориши пир, или вечеps. У ориг. гд

тКоришн Пирх...

“плавити— има 10“— незик, на дрisта плази. У ориг. нема.

“u recruaru— има 27“ — (благо) лежек мš по- локоти и

Oу сандŠчина затворено, те плесниви и гнie. У ориг. нема.

“Iмести се— теме се 30“ — ама то се много плете и говори

се, све ра“ оупорнога и тврдога срчца лко-скога. У ориг. нема.
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“Wетиво 44“ — стеже себе тростpsки“ плšгиво“.У ориг. нема.

"uobunu ce— име се 17“ — да се плоди и да се множи

свŠда. У ориг. нема.

алодовито 147", 86“ — како по добри“ плодовити- спокољ

нични“ древо“. У ориг. Аки под" cusкокницко плоднxко.

— зактеванна сŠ плодовита. У ориг. cšТА плодwкити.

“Vča 36°— кои би мени своко рSKS Hamusrs.У ориг. на олs.

побивати— ама 43“— икамене“ побива посланике ктеби.

У ориг. покикл „н послан"мљ.

Пове.101647"и — амо 146" — зато на" поведица ити народ

траго“. У ориг. поклikRAF.

P 33" — саде кнете чSти оу овои повети. У ориг. г.

пропокikДн.

vo - i vrsti - A. - 1° 06

"vrućinu– нема бе“—колико га е грло почело, толико

нако е повикнŠш. У ориг. нема.

"You"или – има 95“ — к теби повлачек мо очи. У ориг.

к' ткR Es"кодишњиши очишл.

Pat S” — сполна показSwку и он, скроз читis исповетu

свое грkoане повоке. У ориг. ..гркокнлл свом окA3АнiА.

"поности се— нема се 8“— и тако квe сe нenom i nas.

Oу Нко поврнŠти. У ориг. козкрлтнт"ca.

*mo.tz, - и9 ..----: L. -- zr

'9the 31" - доносеку преба на дар, лепо повркне. У ориг.

НЕМАЦ, НИШТВА.

"Vainu– ми 30 — ко пети ноге коe s normanas mara.

У ориг. .попракширЋ врлгл.

чанима 139" – тада га тако држи како да не нека незнана

тSтна вbра зла, погани" или неретикњ коћ. У ориг. шкuv nasњич

HН“ И МАЊИТАР.

посасцвати— оцнем, 149°— никове свћке погашse. У ориг.

SГлшлаг скikЦин.

"vatrunu ce— име се 1“ — ка ж се су срчак погачи мо

ба“. У ориг. нема ништа.

"погледавати— ореме 23", — и да као су осно поглед

ивати очима своима ifКS" го“ помоку. У ориг. нема.

I : «
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погледности—немо 95“ - а на ко поглi-нsти на све твоез

повbди. У ориг. лазЋ же призрко.

погрдосивати— оцнема 103°— коега е погрsживало оу свако

гšбителство. У ориг. их погpsжлуз г.

*погодбити—има 31", 8“ — и сач Ке пронатне тк, погšблик

овцS. У ориг. оEuš ciо погнкusко. – може са" себе пors

бити. У ориг. нема.

° ----------- -- -- --- - -

посебнене 10“ — загнораку на" оу свако зло и погšku.

нне. У ориг. погике“.

“податливи 23"— нерв не би подаливе рsке ни милокрв.

У ориг. клгоподатлнк.

“nobačava 34° - зацо многи имадš злотвори, подбадачи и

оговорници из окола. У ориг. нема.

подвизивати се—оцнемо се 24° — нsu: се и почили

себе да би прошац своl живо" тšенк“ вратима. У ориг.

подкнзлшесА кнfirн.

подвикивати–оцем 57"— а они, нuсп. више повикиваше.

У ориг. А онж uнwжан плче копљшв.

“nobennoru — немо 94“ — како и почињети м8 pro

ски“ слово“. У ориг. паклу н козопити нив.

vodinaru – реми 10" - лкоде поезире по код чини. У ориг.

НЕМА.

Родизати 13 —оцем 96"—ама опG”подизSе на“да имамо искати

ми сами Г ба цио на" потребšе. У ориг. нема ништа.

"obaluru- има 41“ — хљо. моне срчце може покућ

пити. У ориг. ср-це шов крkпHT.

"мооложана 90“ — са своumersapи бивше положањ.У срп.

Кk IIОКИН8ACA.

“You tovaru ce— име се 46“ — него се положи би не

смишлнен л" ското"и нw" се оупо“блвац.Уориг. приложивљ

СКУТОМА НЕ СМАЊИСЛЕННАЦ“.

"подметак 101“ — и тражи себи помека, на по би стаг.

Да се попне на дрво. У ориг. нциЕтх степенз.

“Woweranu—ћемо 88° — не помеку сиромаши и неpas

ни“ лко“ма зла хеспапа и злiи новаца по“ добре. У ориг.

IIO MIGA HIMIIITA.
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гла и г. Х. "Об

Фамима 43“ — owножило се... варалица, дака, поe

галiИца. У ориг. нема.

Робнашати се– шамљ се 148° — и ваше се наводњу,

теке посмћхŠе“ и понаша" се ва“. У ориг, нема пита.

“Dobiteru – несемо 34' 43“ — и тежакт данак, već se,

на лbта ционо не могŠ лко“ понети. У ориг. нема ништа.

понизити се—зимо се 80“— нек се нешто већма сар и

по°низе се. У ориг. нема.

"подобана 44° 34"— a "wa и пак, кои сš cupnu mora, у

бриг. нема. — ако са“ на и баш подобан, и раван, нима.

У ориг. само: равних них кrkg.

мободити се- има се 27“ — него више да слisua н подоби

се црв пр“p"кš. У ориг. да послšшлета и подрлжлетк.

"подпомоћи—гнема 55“, 45"— а не има никora. Now on

ми шо ОудšлitD ни пакљ чи“ по-помогаш. У ориг. нема.

подигравати—очнем 11° — отврђssohn и пoчнosobi na

да не па“не. У ориг. нема ове речи.

“Donatana 31" — како и такво“ на посац негово пограна.

за чšдо би било. У ориг. ико н снцикš svToни нrv pл

котк ДнкнтнсА књи.

"подранисати—онемо 88° — as mogave i na s"

или на кои мŠ бSди посац. У ориг. нема.

Pl-wo 104° 35' – ke te Karono ši angane no nacio

по°рђ"лš овде оу свомs, домŠ. У ориг. нако сна, по плоти

Аврамљ.— if no-peтла два. У ориг. к' телесн о доus

далека.

"Vopreиeати се—онемо се 27“ — копно се појеним

сиромашма. У ориг. нже порŠглшесА SRorous.

"подобса. Зб“ — та мека зара великога београча ства и

лко-скога по“смћха. У ориг. нема ове речи.

подсмficueати се—оруњемљ се 10“ – име за чак, по

смћхŠе се образо". У ориг. нема ништа.

"подомета— окамели 4“ — почote se (osim eura) младо

момче. У ориг. по“ATLA конхив.

подоумити—мими 8“— то не" почну у мити га је падана

оу грћ“. У ориг. почилкцин ( плднiА.
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подоукрђашти— име 141" — зацо Б неговs ће рŠкš по

oyКрћшити, да се не оубе. У ориг. почкрkпн" psкš нг.

*позорљ 53“ — ме"нs” си приставнико" да оупрална“ и позорњ

на свацо да носи“. У ориг. нема ништа.

.У t: б

*поканити— имао 25" — или да га покани е“но“ чашо" вина.

У ориг. нема.

*nokaparu ce — амљ се 8", 91“ — никога на свћTS не

слšша, нит' се комŠ покара. У ориг. нема ништа. — не по

карако се. У ориг. на покннšКоцин сл.

motopство 61° – гледекY кс смотре ненš бBAŠ и неволко, по

низно” и покорство. У ориг. нема ове речи.

morpuвамо 36° — покривала незине голотине. У ориг. пo

крокне наготњи вл.

-so-os- A.F - - - -s

покриватељ 45" — ти си моћ покр"ватељ. У ориг. тм. нен

uoi moкрокнтелк.

*uropoв, 25“ — кои лitzkаше наполно бе“ покрова оу гноко. У

ориг. нж лжлше пре“ кратњи гнон.

*покакне 92“ — све испродаћ... и покŠкне и посŠгне све... У

ориг. нема ништа.
A.

°половица 13“ — не оуведи мене оу половицS мога живота.

У ориг. к. преполоклнi днi uон“.

*помаманz. 32° — сличне бšcoвoмЋ и пома“номš томŠ. У ориг.

само: приличнлгw кikcнкu".

*поместити се— имљ се б“ — а они цио сš га носили... Не

мoгоше се никš- ни с мtста помficтити. У ориг. нема.

s of -------- -- --- " -os 7 sve

*шомfе 20° — изнети кне оу немš (сšдŠ) неча", помfе и дрŠго

безчастiе. У ориг. нема ове речи.

*помирати—релих 11" — и сви ми ка“ пого“ на сваки даљ

згрkпшsewо, то онда на сваки днњ и помиремо. У ориг. по

ксА Днн суширан“.

*помоћи —можемљ 88“ — а неке да мš поможе. У ориг.

лци не поuоглETA.

- - 9 и9 - 2.----- --

помрчана 31° — не блажš ти лкоч if себе помр"нка послова.

У ориг. дrkAx. Tubu.
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помалошавшти— имао 59°— зашо помsuomasи и одебла вода

оу нима (бšнарима). У ориг. нема.

“понослав 32" — они кои сš грди и поносливи. У ориг.

нема ове речи.

"поносно 10“ — поносно и напреко глВАа. У ориг. нема ништа.

поноство 35“ — а преиспо-на бедна зара“ поноства и грдине.

У ориг. за гординко.

*поненасати—ама се 20“— да се понisтавамо на дшевно

сbанfе а не на тšлесно. У ориг. Рекнšнu“ sкw дужноus

сtkАнiko.

попеченне 49“ — да би дховни“ сцени“ ш дШи и штšлs не

говŠ имаш попеченне. У ориг. ...да соткрит" попечнi.

“попити— има 80“ — ти си влчка, ти попиш, понове. У

ориг. нема.

попрати— премљ 36“ — настšniu: и попраш ногами тога лава

и змана. У ориг. настŠпилх н попрллк снго лкл и зulА.

попрекu 152° — то на е попреки п5" к нб5. У ориг. нема

НИПITA.

поприличано 9“ — а понаћвише ш поприличномš за ни“ скан

оудовичко“. У ориг. нема ништа.

9 . . . . . . . . - 1. . -

“пописаности — нема 141“ — никако не може бити да би оу

чемŠ годњ чвкњ не попšзнŠI и не паш. У ориг. некозможно

же наших не 8плдатн.

"порасти—растема, 19° (види прорасти) — и на каквоћ

е земли сthме слова бжа порасло. У ориг. прозAKE.

торскавити— има 27° — злато ваше и сребро поргнави. У

ориг. злато каше н срекро изоржлкrk.

Поречити се– има се 140“ — ако се код озбŠде с ки“ по

речiш. У ориг. лце кто нa кoго нилтх поречене.

"породи 37", 31° — if noрoдa сe пoзнaе дрво. У ориг. нема.

— зацо да би земла наша, наше тšло оунено здio“ до

барњ породњ своћ издавала из себе. У ориг. зашлА нашл

Длстњ плода скон.

*more 9S4" S” – --- ------- --- --

посац З5“, 8“ — него исправи нi psти посац.У ориг.Аkљ

pŠкж на непракн.— грћ“злога посла. У ориг. злагодikАл.



uосетити– има 49“ — трч"те га посети и разговори.У ориг.

НЕМА НИШТВА.

mochixнене 6° — а навише ш ово“ посtsкненко гнемš по е

подигаш мртвога сина оудовичкога. У ориг. w cни по

сtkuHн.

mochixisaru— оруемљ 36“, 33“ — не теке посtsкi"вати цр

кв5 да видимо каква е. У ориг. нема ништа.— посекувати

негов5 стš цркв5. У ориг. посtkuarи цркока.

*послbдакZ 93“ — и остална ти оу твоћ послbдакњ. У ориг.

H("MOL.

послbдосати — оунем, 152“, 101“ — ако тко мени слŠжи.

мени да и послtдšе. У ориг. шнik да послikАсткšt". — по

слBдова ово“ оученко и творенко пр“p"часкомš и закхећ. У

ориг. послikДокл оучнik.

“шословати—оруемљ 14“, 29“— оцњ моћ и до са“ послŠе и на

ради“ и послšе“. У ориг. дrkАлет“. — а ти патишњ са“ оно

цио си тамо пословаш. У ориг. нема ништа.

*иословача, 47“ — ш чемš би се могаш излечити, пословачи

винограда х-ва. У ориг. дrkАлтелie.

“vocлдицане 2“ — oy чем но и скоро е послsшанне. У ориг.

E' чесец" и 8докно послšшлнis.Fтx.

послабићивати—оцем, 35“, 34“ — и проходекс пšпе“ звана

послŠшћиваше. У ориг. послŠшлше. — сbчнŠвшiи ко“ ногš

псовњи послŠшћиваше ннегове рћЧи. У ориг. послšшлш сло

КЕ“ ЕгW.

последиливо, 90“ — послsшли“ не биш до смрти. У ориг. пo

слšшлиЕ" кik AAK до смртн.

“ б и а - . . . . . . . AT

шосломиника, 16“, 1“— oy послšшника слова бакла. У ориг. Š

“ послsшлкцин" слокл Бжлго. — лкобимк послŠпниче. У

ориг. Слишлталко козлкоклннuи.

°тосне 92“ — и покŠкне и посšгне све... испродаћ. У ориг.

HRVIGA HИПITEL.

“потана 36“ — како но скумен, кои борави оу потаћ. У ориг.

скице" wкнтлли кж сокрокнцину.

“morainto 39“ — ни пак, има по потаћно цио се не би шћа

вило. У ориг. и тлино...
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потакнети се— нема се 17° — да би се гдего не потакнsи

ш камен, с ногами твоима. У ориг. преткншин v клинж.

*потежити се—жимљ се 101“ — закхе потежи се и сигу

дне ми вална оу тв"мŠ домŠ и момŠ предановати. У ориг.

НЕМА НИПITAL.

потопан 89° — когано cs свb негове беседе пагsоне и потоне.

*потрошити— има 46° — а ти цо више i свога иманта на

ннега потрошишњ. У ориг. А жв лци прiиж°нкешин.

*možздати се—амо се 96“— ама таћ слinau, не се могаш

поšздати да мŠ вbра да очи. У ориг. нлд Клтнca uожаше.

— поšздаш се на га. Уориг. супокл на Гл.

похота 68“ — нерв, ова мpњ проходи и похб" и желна негова.

so v 9 4° 10° - - -- ----- --- -----:-2

почело 34", 10" - зацо е из почела би члкоšбоlца. У ориг.

искони. — из почела. У ориг. нема.

°точетак, 152", 3“ — пре почетко“. У ориг. нема. – да не"

ОНБ, ИСТИНИТО СА“ ЖИВОТА ПОЧЕТАКТ.

почитати—амо 90“ — дšнд" има и кациrs i ба да почита

свое родителне на зе“ли. У ориг. нема.

почитовати — оцем 28°— свак те е миловац и почитовац.

У ориг. нема ништа.

se '90° - -- - --- --- ------

почСонди 39" — ова е риза г"на почSчна више него ли пр

p°ка елисеа. У ориг. чšАнrkina.

почелити — лимљ се 143“ —почSuишe сe дoлik.У ориг. нема.

*пошалити се– шамимљ се 25° — и тога оубoга ние се

ника“ ни пошалiuг да га к себи оунŠтра зовне.У ориг. нема.

правдив 152“ — моћ е пŠ” правдивњ. У ориг. пšTA usa scтк

Истиннл.

*правица 8.5", 31° — и свако“ би свом правицS oyчинили.

У ориг. нема. – кои сњ свонш“ правицо“ истинито живи.

У ориг. ткoрAн нстннs.

*пражити—име се 28“— незик, моћ мене е тS, довћи и са“

он ми се наћвише пражи. У ориг. нема.

*иратити—имљ 94“ — и за ни“ наро“ иде и прати га. У

ориг. нема ништа.
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*шрвача, 34° — и онда мš крвавикš теже и горе бива, него ли

како мšе првач, било. У ориг. послbднљ члкisтоus горша

парки“.

*upeанати се—нем се 139“, 61"— ако ли тебе самога не

oyckТеде послsшати ни се смирити и свое зло срце неке

да прегне. У ориг. нема.—Итакtи прегнŠ се и з“рава шеста.

uредановати — онемо 104“—дн“, ми вална оу тв“мš домš и

момŠ предановати. У ориг. нема.

предрећи—кнемо 91“ — како е ап“љ пререкаш.У ориг. ка

лп“лЋ прв“реч.

предpжати се— илио се 57" — колико би се ни“ (сиромаха)

могло If тебе предржати. У ориг. нема.

“преистодни 35“, 26° — oy преиспочно без-нs. У ориг. к.

приспе“нкоко казднŠ. — Oу мракŠ преиспо“нне“. У ориг. нема.

“upeклањати се— само се 65“ — преклана се низко дШа.

*преклонити се— име се 139“ — немš не могš и неко се

покорити ни мŠ се преклонити. У ориг. нема.

*пренемагати се—жемо се 143“ — тSRек и пренемажsк

се. У ориг. стŠкоци.

°препубући —чемљ 43° — какода би га преобšКли хламидо“.

У ориг. Акн кн wдKAua Erv улашидско.

“wреодисти—нема 43°–ка самога св5кли и преодšдоше

га црвено“ хламидо“. У ориг. vAtkАшл го.

“upeОпети — мемо 33"— а оно преотекне га дрisruи. У ориг.

}{RM24.

“uperacru ce—днемо се 6° — каже су ли да сš ce cви били

препали. У ориг. прiАт"же стpлу“ EcA.

препетиу 76° — а ненs TeKе препетицS грko"нsимадš, кона

и Г ба раздbлкое. У ориг. нема.

unempoедити — име 1". 28° — и мино би га пеповом
репроводити — име ", 28“ — и мирно би га препроводiu.

У ориг. нема. — гла“нк, жени, неволно препроводе своl

живо. У ориг. нема ништа.

“преслигати —ама 139° — а ако и ни“ преслisца и не оз

ктеде прегнŠти своко злŠ главŠ.

претворати—амо 2“— и негов вВћњ одар, претвор“ о

креве". У ориг. преткорл кж одрж.
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*арети се— према се 29", S6 — или се прis no sam.У

ориг.нема.— кои се по сŠдови прŠ, да начIpŠ свога брата.

У ориг. нема ништа.

б. , r . . . . . . . .

претили 10" - само наше if многога нела и пНикна преткло

Thмо. У ориг. нема.

*преоузети— орузмемљ. 19“, 29“, 43“, 96“ — и мене преоузе

твона дbcница к себи.У ориг. пpiАтк.— и лазарЋ е свако зло

тамо преоузеш.У ориг. коспрiАлк нетк.—те оу ннемŠ смртни

стра“ преоузе га. У ориг. столу" систи наплде на“. — из

г“ни рŠкŠ да преоузме очи. У ориг. нема.

“преоргимати— амо 9“, 3“— зашо овде оу овоћ наоуцк мо

жемо себи свћ"преоузимати.Уориг.неманишта.—преоузима

за потребŠ своко рbub, заповb^ни" гласо“. У ориг. oymorpЕк

лат' слoкл покалителни" гласо“.

*ареходити— има 26° — нити пакљ f тsua к нами преходе.

У ориг. к' наших преугодат".

»... A.-... SoF –-

*приателневати— онема, 25" — нпе приателевац си, сиро

ма“ко. У ориг. нема ништа.

приватана — (прихватан) 140° — врло е бš привата“ и ми:

дар, či no“. У ориг. клгоприлтни и лкоквнi skљ БFS

Дарк Ест. постк, стibi.

---- -- 1 0 39 –--- -- --- ------- --

*приватанне 105“—текеда ми свечна бšдемо готови на при

ватанне ннегово. У ориг. готоки на прiАтi srv.

*приватати —амо 15"— и не привата оу себе моe беседе.

У ориг. на прешлАНа глK мон“.

*аривлачити— име 141" — привлачити га на прави пš".

У ориг. нема.

*приготовлњавати се — ама се 136° — спокаванте“ се при

готовлнавати скрозе исповћ“. У ориг. А сутотокллтисла чрезA

нспокikДанie.

придобавити се— име се б“ — видећи свомs cннs, где мš ce

не придобави нб°ни оцњ. У ориг. снis cous нкнл" при

Ribi"ША ОЦА.

придобитака 57“ — великЋ кне то теби до послtдка донети

придобитакњ. У ориг. нема.

V. 1
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*придобити — ели, 86“, 89“, 27° — с какви“ би посло- при

добиш вbнноживлње.У ориг.жнRST EkЧнца наслik“сткisк.—

Ако би и савњ овaћ свbтљ придобiи себи. Уориг.нема.—еда

може шо стекW сњ шни“ или више придобити. У ориг. нема.

прено 140“ — ако би... свћ свое добро издали за дNS, то

ница не прiéно пре“ бго“. У ориг. на прешлет' 0 нмск

Г“дK дра никогожа.

R----------- т од T– -- - -- --- -–-

“upususанне 78" — млитавни" призиване“ дигнšше велико

своi тла“.

прикажна 43“ — то сš cлoвeса х"ва оу сада“ннuri ev"лскоl

прика“ни. У ориг. Evлскoга при"чи.

прикасавати се— амљ се 11“— прикасава се вћђњ пењ овде

ПОСЛИЛa.

прикасати се — ама се 38“ — неприкасаћTeceмeни.У ориг.

не прнклcлл сл инik.

uрикасивати се — амљ се 36° — прикасивако се злославн
A

незн"ници. У ориг. прнкаслк" ко сљ излi

прикостивати се— амљ се 3“, 40“— пркостваш се к самом S

тišлš детинко. У ориг. пpнклcлша сл.— него приватате се 1

прикосиваћТе се хS. У ориг. прнклcлате сА узв.

uрикосноваизати се 38“ — бикне то време, каде неће теке

ведна psка прикоснŠвћивати се тебе.У ориг. pšКА... н. при

косне" сл твке

uрикоснати се– нема се 2“ – прикоснis ce к смртноћ кла

чаници. У ориг. коснŠ сл.

9 h “ – „А г. А. Ако логом љ veom, rvurovom crva veze

прикосноће 36" — да би се фудостоила црк"в прикоснŠква хва

У ориг. пpнкоснсквнiА у“EA.

“upuмагати— жем 18° — неприлажите кнемšер“да.Уориг.

не прилаглите срцл.

upu. Docно 46° — прилkжно 65ди за ти“ еда би се излšчи,

У ориг. прилжи ниš.

*прилика 105“ – тако, по тоћ прилик. вална се оузнети на

крс1, снš члчкомs. У ориг. тлко подоклет: кознестисл.

“upinu. ичани 4". 35“— има такви грkoва коино нисŠ при

ли"ни смрilu. У ориг. нема те речи. — нер за свакiИ ПУ
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недан гpћх гдини б. прилинš кацигš за нега налаже.

У ориг. Бг. прнслšшлкusко за н“ налагатх казн.

*прилога 90° — и не теке на то“ остати, него и нrue тoмe

прiилогњ има. У ориг. нема ништа.

прилачивати— оруемљ 39“ - сваконаке боuberи цо се при

лSчŠе мећS лко"Ма. У ориг. нема ове речи.

прилачити — има 45“— али ако се не он и прилšчиш бо

лs"ни“, if нега ниша помок не полšчи. У ориг. нs sклч

лце се тон и слšчи, клни на клго полšчн.

°иримати се—амо се 40“ — ама с какви“ psкама валва

ва" се примати немŠ. У ориг. прнклcлтнica uš.

“tapuљtraти се—ћемо се 90“ — нерв, примlкне се к овић

заповbдн. У ориr. приллглит' ко сА к сви зап...

“приницати— ничемљ. 17“ — и еда садњ, већ овдb,... не

приниче ли то сthме. У ориг. crkuл на прозАклтх.

“прivнети - нема, 11° — вална мš приснsти молити се. У

ориг. нема ништа.

*присвоити— има 95“, 90“ — него жели да би присвоiнепљ

биш ктима блженнима.У ориг.ножалтк причтнх китн.

не ли са" ова твоћ опљ кои те не к себи присвоиш и ство

piu те и сњ3да те. У ориг. нж. стAutu TA н сотвори тл.

присthouТи— има 8° — та мртви з дšшо“ хође покаванко

присhдити неfстŠ"но. У ориг. кŠдет" поклАнiо приckДkтн

нitcтŠпно.

прискpбно 88° — зацо заказSe rБ прискpбно и с теското" да

боравимо оу наше" животŠ. У ориг. нема ништа.

пристанака 15" - о нбеномš пристанкš. У ориг. Ex nyнстл

ннции нк°ноus.

приходаци 49° — к незнанš прихо-ц6 к вами. У ориг. нема.

*прилу Ваити се— има се 49° – тšгуни кои сте се к немš

после прицћнили. У ориг. нема ништа.

пробалисати— одјело се 152“ — да се прокšша if hавола и

пробалное се с нима. У ориг. нема.

проблити—има 37°— покpи с бли- psко кано снikri.

и бšдавшS ко црнŠ f грbка, како снBг, пробšлiur. У ориг.

ико снikru ovкikАнлx.
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*провала 26° — а сада метко нами и вами провала бSдSRa ce

oyчинила. У ориг. пропл" Evda.

провtoučaru ce– алив се 57“ — него провhчбаћ се ш то“ до

бро. У ориг. нема.

провидети— има 97“ 96", 104“— слšnau IIо мš г. даш очи

да провиди.У ориг. нема.– и ка“ вћњ провиде где за Псо

ви“ траго“. У ориг. гдд прозрk... — провидеш е такв5

лобо“ су закхено гњ. У ориг. презрkЕki ciko AKROEK к'

Закуна.

“прогледати — амљ 96“ — толико ише“ да прогледа“.У ориr.

ДА ПОУЗрко.

проглВОнiuка 94“— блiодарли“ би проглšник ш такво“ хи

тро" гннемŠ дар на ти ча“ проглibДа. У ориг. клгодаренк

прозрkЕki...

“прогонити— има 87“, 140°— кои био и прогоне негове

слšге. У ориг. нема. — коl на ва“ обћгкоко и прогоне ва“.

У ориг. изгонАшн“ км.

прознавати—аемљ 76“ — ни по че“ ниcs прознавали исти

ННОГa (Na.

Uposњанне 2“ — смл'рдива се Е прознанка некако радњ прiи

личне тSте и печали. У ориг. 0 пркrkАrkншл нikКако по

Докумкpлзним печллн.

прознати—амљ 96", 8“, 5“ — и прознаде да не има никŠ

на дрŠгŠ странš лihпшега и болнега пŠта. У ориг. нема. —

прознадš га лкоди какав, е онњ. У ориг. нема ништа. — И

како немš била сš прознана... бkla višда. У ориг. познана

Eu8 сšг".

произвести – демо 90“ — кои те не произвеш: на оваћ свћ".

произносити—има 17“ — а и овде 1 камена хвалš бжањ

_ произносеку. У ориг. уклs Exis колisцих

“aporatoru— има 46"— и онде и прикова изамаза (ране) да

се више к томš не пронаве. У ориг. нема ништа.

“проказати—жели, 37", 4?“ — то не БУчaur evли” ниe

oyшиcau: него теке толико е проказац. У ориг. се токмо

изикнлк. — некне ли се проказати. У ориг. нема.

“upoznaти—ама 15" — да се прокšша if ћаволна.У ориг.

искŠCитисА 0 ДНАколл.
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“upwимимњати - амо 34" — кои промишља на сиротis и си

ромаха. У ориг. нема.

“промочити се- им се 152“ — тако и ви проките -

У ориг. н Eu Šко пострлжд Кте. “

“пронаћи –hема Зl"— и са Ке пронагнет потколек овак.

У ориг. окрkrs.

“uponunction—нема 16“ — итеке мало исто проник, пак,

се паки осŠши. У ориг. и прозAкR Scu.

прообразовати- онемо 41°— да не овде проравља се

три добра дbла. У ориг. ик wкрлзокл сл зArk.

проповbдивати— омемо 36“ — иде по свеж град; njome

дštoку како га е исцћлir xс. У ориг. пponskuљ.

Чобова 60° — на саданнга пропонеки дигите очи и

oyши ваше.

проразбибати—али се 41°— скроз, оватрида суна

прораземаљ се огли. У ориг. разsuks" сл. sixu.

произвеславати—ама 7° — of wовде проразSwивао је три

Форме грbшнике. У ориг. рлзSurkКsту.

пропасhивати — онеми 17“ — каконо на каменis ga upo

сккое. У ориг. нема.

проредавати- оцнемо 9" — меше не по 5 читалскомspa

збив проразећšе се х“sa ста црква. У ориг. знлинisers no

разSurkНК Sчтална цркокх укu.

пророчене б“ — испšни на нима проречене једне скроa,

пр°р°ка.

“UPopulara–чемљ 7“— то преречаски проричSKv uo se go

послiћ бити. У ориг. то нако пр°рк. пр“pчесткšА.

Pre 19"-по пророчено дев.У ориr. no movemens.

аростити се— или се 95“ — прisку да би се просветле

по дв“в5 слов5. У ориг. проскетитиcA gora.

просећTљнати — амо 95“ — и на зели просветлости др.

коино бораве оу мракŠ. У ориг. проскrkТитн.

просећатинене 32" — коино е просtat or nauе срчак просве

тиненко разS"ности славе бЖiне. У ориг. к. прoскrkusкiko

pАЗSIJA.
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*иросипати—ама 37"— сицев, млтив просипаше пре га. У

ориг. шлткŠ проликлше кж г°AS.

- о че" --- -- --- ––– ------------------ vr

"Upocнака, 26" — ка“ си имац пре“ свои врати проснака. У ориг.

ннцилго.

проснати—снамљ 32" — кои не рекаш из мрака свbтлости

про-нати. У ориг. н“ тињи скrkТŠ коciАтн.

прослављивати—онемо 146°—пакљ он нашавшинаванаила

прославлкое пре“ н“ ха. У ориг. пpoслaкнтх прв“ н“ Хл.

проходани 73°— зашо ова мpњ и свћ" е непостона“ и про

ходан. У ориг. нема.

*------Avro s. v. O A P 3.P -- - ------ ------

"проходити - има 94“, 45°–да с наро“ проходиш мимо нега.

У ориг. инuоускдалк.— ама кажи кŠда проходишњ. У ориг.

но климо мнимоиднин"

*прочити—чоеми 95“, 40°— и зато каде а не прочsu: врло

поче викати. У ориг. wцIŠтн" ну" и крkплike Eosњиклше. —

еда би и ми сви прочšли исходеко Б на“ нако. У ориг. да

и шљu Eck 848ш” нзуходлиško 0. нл“ снлš.

*прошнња 96" — вbстБ бо оцњ нашЋ нбени шо на" вална прегне

наше прошнне. У ориг. прежде прошенiА ншвгv.

*асовати—ојем 27° — и лкоде ровац и безчастице.У ориг.

Н("MOL.

па зати— амљ 105“ — ISЗате горе на дрво. У ориг. Essк

crkvrcA горk на Дрнкс.

*mačkiu 40°— находи се и има пŠки сирота, сиромаха и не

волни лкоди. У ориг. нема.

*та сати— мемљ. 11° — пŠше оустма. У ориг. нема.

().

радилацг. 14“— и до конца нfе празан, радилацњ. У ориг.

ДkАлтал.

“тадина, 14“ — Бун, етапи и лобни ломšетпоитељ и добарњ па
радино 14“ — БГБ, стари и добри Домšетроителњ и добар, ра

динњ. У ориг. докpкui AtkuТелк.

“paha u—ћамљ 19“ — плодн,д'нин, покавантно раћати.Уориг.

соткрити плодњи.

“passacru— сиемљ 53“—него да разаспешњ и да дае“ мšte"

сиромахо“.
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разбошто 45° - еда сте каконо на разбоита чškа изишли на

ме. У ориг. накш на ра“боћника.

Разбоицa k“— помогаш си влaшемš oy pasotuе. У ориг.

RПАДишниš RK рлвковиннкњи.

разврађивати— олуемљ 65° — заповbди бke paавракое. У

Ориг. Нема.

“разговор, 86“, 17° —зато u то“ разговор свом има. У ориг.

нема. — нима да бSде на разговорњ и на помоћњ. У ориг.

HEMIRA EIHILITA.

“pazоворити— има 49“–да га посети и разговори. У ориг.

НЕМАЦ.

разгоренне 28" — оганњ бацћннк к вћкнемŠ разгоренко ватренs.

У ориг. нема ове речи.

раздbливати—орунемо 76“ —инечнsmpепетицSrpkoенšимадš

кона и В ба раздbлкое. У ориг. нема.

Разлико 20“, 14“— и то се разлико сšне. У ориг. разно. –

разликн“ цвћђе“.

“размблтати - hемо 57“— еда кнеш, пакљ жинице размš

тати и Дрвте изнова правити.

“pavatruru-има 14“ — и цо хоко ако се вћs, oyaosue

разпла"Tir. У ориг. разгорkcл.

“pacплоћивати—онемо се 17° — иможе ти се су твом срчак

расплоћивати и коренити се. У ориг. нема ништа.

с су 6

"papeбити— или 53“— на св5 моно челна да разредиш.У

Ориг. нема ништа.

Распрати - ама 144“ — нецаоку растргате срчца ваша. У

ориг. расторгнikте срчцл.

Растрзавати.— Онемо 31“ — растрзмиваш се на себи ланце

ЧИ“ Сš Га. ВезаЛИ.

Размност 93“ — што“ овде вели разSwнд” оучтлска. У ориг.

разSurkНf Sчтлско.

раслабинати се—ама се 20°— да не тsкимо ш томе ра

слаблњакокW се. У ориг. нема.

распаљене 4“ — гнилб" мога тhла и распалене дiевне ватре

TRAMO.

дилЛЕктолошки збогник књ. II. 18
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*pachuвати–ojемљ47“— овћ обо рече милšire pacšговог.

*ратни 32“— неће се ни“ застидити оу рано време. У ориг.

ко крвим лкуто.

*pингти– нема, 27“— ринšђе га негово одБло оу мŠкš нfчнš.

У ориг. нема ове Фразе.

pokoraru– hема 102° — а они по cs u To“ рокотали.У ориг.

ропцISцЛи жE.

poктати ђемљ. 102", 89° — и рокквахš мегко собо“. У ориг.

porays. – рокће кано свина. У ориг. нема ништа.

*ронити – има 40° — грозне и крваве сšзе роне.Уориг. нема

НИПIITA.

*pčaетина 46° — а ви га чините како да не рŠпетина хрсšека.

У ориг. картних рлзкоћннкок.

*poko 31°— они се шоблаче оу рisко. У ориг. Ek pнзS.

*prvaka 26“, 40“ — он, не даш: pšчка свога сиромахS. У ориг.

нема.– да мš догне на рŠчак. У ориг. да мvкšдšетк 5 наго.

С.

*садашни 23“ — oy садашнне“ вћкŠ. У ориг. к' нikuни

кrkurik.

сазадњ 38“ — пристŠпивши саза“. У ориг. создн.

*самаца, 79° — онога саца прокаженога цио но е бш па

долb на зе“лко пре“ ни“.

*самоволњаца, 75“— нисŠ самоволци нидŠливи,нити сŠ недан

на ДрŠгога мршалице.

° ----- -- ----------------

саможивац, 66° – коино сšeаможивци темилŠе да е свћ са“.

*vrsta V't za R40° ------ ----- ----+-- - - -s vul

свана Ђе 52“ — циглis negњ5 ноћ, и то не цšлš ни до сванša.

У ориг. нема ништа.

RAzvor

сватовски 27“ — како си ти дошаш цвамо не имавши на себи

одБла свато"скога. У ориг. vAtkАнiА крачна.

RAtAA.- С по

свbдока 89“ — свbдок, лажлив, без мŠке некне бNTI.

*zarkAA-s.»A GRO -- -- - - - - "- - -I

свbдочаство 86°— по свbдочšв5 стга ашчлa нетра.

жz

сећдочба 33“ — кои ходе на договор, к нечастиви“ и на

крiивŠ свbдочб5. У ориг. нема ове реченице.
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*сверовати се— оремљ се 102“— ка“ сверова се да кне мешо

саданнега иманia прeoyзети онога свbта вћчно блго. У ориг.

кrkpoвл прisти кikЧнов.

*свесрдо 139" — ако се свесрдо црне пакљ к теби. У ориг.

НЕМАЦ.

свbтачни 64° — свbтачнима днима. У ориг. нема.

*свbтовати— оруемљ 31° — тако на свbтšе аплњ. У ориг.

нл“ поšчлтx Flnuts.

*свратити— име, 102°— да не к немš се свратiu: на станњ.

У ориг. кKннд.

свршенне 92“— и тога свршена и наслtдованна вћнога жи

вота и на“ желе полšчити. У ориг. 65нгоже совeршенстка и

нлсл'кДП-А жикотл.

*селице 70° — да има доиста оу оно“ свлицšoyКопано блго.

У ориг. нема ништа.

*симовито 1“— (глас.) он е сваки силови", крепак, и сна

жанЋ. У ориг. гла“ гднi Es крkпостн.

синовство 138° — измекне на“ из тога бака синовства. У ориг.

HOMA HИШITA.

“сиромаша, 92“, бА“ — раздаћ сиромаши. У ориг. нициu".—

сиромашњ, ви свака“ ко“ себе имате.

“сиромашство 28" — и са би га пакљ он о негово“ ло

то" сиромашствŠ и цвскŠденко приватiШ. У ориг. нема ништа.

6 и 6

*сирота 40", 1" - oyДели сироти и сиромахS. У ориг. нема.

— коино сиротŠ и оудовицS по“ свое крило привати. У ориг.

иже сира н кASES прилет“.

*сиротано 75“ — нека догно сиротани. У ориг. нема.

сиротинство 40° - коино ра“ сиротинства, голотине и босо

тинне итд. У ориг. ницитм радн.

6

ситосто 25" - и до свое ситости се оудовлкое, извршŠе своко

жегко. У ориг. нема ове речи. — кои на" свако добро до

вол'но дае до наше ситости. У ориг. EcA wкилнw E" на

слажднfе.

сиходити— има 43" — сиходиш не Е нерелима оу ерихо“. У

ориг. сурождлше ко ...

189
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сказати—жемо 36“ — и скажемо дtла гнна како сŠ велика

и славна. У ориг. покrkubu ДkАл.

сказиванње 14° — слово баке, баке сказиване. У ориг. нема.

сказивати—оруемљ 13“,4°— него таки ко оустати и почети

сказивати Твоко славŠ. У ориг. нлчнŠ глАтн. - сказивакво

Твона чSДеса. У ориг. ко"Etiku8 ч8днcл ткола.

*скитати се— амњ се 96° — а ти хаћде иди по свbтS се

скитаћ те сказSA Jк-ма цр“тво бЖle. У ориг. А ти шала

козкikurua Ilo"тке Бжiе.

склепа 145" — зашо к ото“ сњкривано оу мiрs Ловци адови

на на кано на птице мреже и склепе. У ориг. сокомвакТ

crkТн.

склизављ 141° — ходек по склизаво“ пŠTS. У ориг. нема.

*скончанне 14“ — а на ради“ и послŠе“ и досаде и до скон

чанна овога вbка.

скрачати—амо 13“ — ни скрачаћ на пола“мое да"ке.У ориг.

НЕМА НИШТА.

*скpбити— имњ. 38“ — и стане“ тSRити и скpбити. У ориг.

скоркитн и тsжити кšднши.

-vrevera. 999 999 -- ----- --------- ----:-- -- --- v

скрбост, 28", 23° — ника“ никакве скpбости и печали ниси

имаше. У ориг. нема ништа. — оу лкотоl нашоћ скрбо“Tu.

У ориг. w лктN“ скоркуж кашну.

»»» » » » » » IV

скржетанне 20°– цо кне на нега послš дођи пла" вћЧовити

и шкржетанне зŠба. У ориг. нема.

скржетати—ћемо 11“ — и оу но“ дšше, зS6и скржекне. У

Ориг. нема.

“скрнаво 87“— и некне на“ ница нечи"lо ни и скрнавo sЧи

нити. У ориг. нема.

скрнавостi 87° — с многими сšзами и с плаче“ свои“ TS скр

навб" и крвопроликне могаш не шмити. У ориг. скRepнš тS

н крокопролнте.

скрност. 39“ — св5 нашS скрнб" шмити кнеш. У ориг. Есл

скREDнЊu HLLIA
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"скровице 59"— тако и скровица а и човеча паме“. св.

HG TO HEBRUARLIO.

бровница 82“ — цоше Б скровнице оу концI но сви другари

Драги и лbПIи лbнке.

Фа 83% 37°— кša и на скšna. У ориг. нема. – esna

з дв“ом. У ориг. нема.

"снобости се—бема се 18° — заро то прве скок се на

добре земле. У ориг. трнfе истoрглшов.

"свођа 88° — не држи на скisnosозита. У ориг. нема ништа.

“ског 46" – и на ко и пакљ покрити мои- скisто. У ориг.

Покрњико кроко“ крњилš8 шонко.

"сати–али 72°— те на нима и скšха и испече. У ориr.

НЕМА, НИШITA.

"слабити–има 10°— тако и грће слади така док не су

мре. У ориг. нема.

"сма ост 32"— слад" в. гpћeks.У ориг. исто тако: слет.

кж грkck.

6

састочнобаце б" — a cластолобци к слачки - нерешима су

прли сŠ ОЧИ СВОе.

"смбити- има 149° — и сладише овог свет сви коa one

православни. У ориг. послikДоклuл. -

"сабота 95“ - прими е на себе званаслоге ње. У ори

слikпоткu члкч“.

свогана 95“– стаде коино хоке да излази сантно.

У ориг. нcurkАнтн слikпотs.

"сила 38" - коино из кон- би слико достали на усмиса бе“ - коино ишs кон“ би слико достали ја.

Ориг. Нема.

смиче 70“— сличе слsriИнo oyse na ce.

"P99 40" - теке слобочно пристismo v gr. s Ap.

знокнfu".

9999 31" - своњ словеснsовчицS texologu. у ориг, нема.

P 91" - и баше слška To ć" грбава опане су мног проф.

"essed by — im ono s nez= -
C-1 ФЧ849 49" - зашо вели овде по неко“ случај) pop pj,

мимохогнаше. У ориг. по слšчлко ко.
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сличавати се— aемо се 148“ — тако и досаде то бива и

слŠчае се. У ориг. нема.

слаченне 60“ — и таквога слsнена снsваћ на свако бе.

смо чивати се—амо се 65“ — и радовали се ш: сваче“ слав

но" неговŠ ДВлš шо се е слŠчивалo if ннега.

“слачити се—име се 41“ — нпе ли се такогнер, и на

слŠчило то на добро. У ориг. на Е"urkнсА лн.

“сматрати—ама 138°— ако на негово зло не сматрамо

него на свое зло глih,uaкокW. У ориг. лцињ на кез“aконfе гv

не прнзрних.

смрити се– има се 35“ — и да би се смВрили с мљко

не на дрŠгоћ страни. У ориг. cuнрлио књити.

"смрстити се—има се 75“ — него нише има празна масти,

HIIIе много би се лкоди могло смћстити. У ориг. нема.

"смртлице 71“— и онако каконо да не недно смšглице или

очинци држати. У ориг. нема.

смбивати—амо 27“ — и коне пикне са" с плаче“ смšши

ваш. У ориг. с плаче“ рлсткорлуж.

смилосрдuвати—амосе2“–смлрдива ce i nosнана не

Како радЋ, приличне тSте и печали. У ориг. шл“pДsт“.

смилосрдити— имо 138“, 45" – какoно са се на смило

сЈДlц на“ твои" сирома"ство“. У ориг. нема. – зацо се

ниси смилосрдц на нега. У ориг. икw на шл“рдокллк сн

VU HELIZA.

"смирити се— име се 102", 139°— смирити се са шни“. У

ориг. нема. — ни се хокне смирити с тобо“. У ориг. нема.

"смишљати се—амљ се 43", 23", 17“ — ни"се смишљам

да кне и" бњ buити по нихов5 дšлš. У ориг. нема ништа.

— ако би се смишлнаш вћЧне мŠке. У ориг. пред зрkљ.

– кад би се свака“ смишлнаш цио е оваћ свF. У ориг. нема.

смишљене 7“ — дрŠго смишлнене цио ц: себи смишлке

ЧлкЋ, Цо кне чинити.

смљишливати — OVњемљ 34“ — истинноова излiveннuчовек.

(MIIILIVIBRAILI E.

смокина 105“ – попевши се на лhствицS како на некŠ смо

кино. У ориг. Аки на пигоднчинš.
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смоковница 25“ — смоко"ницS своко дпš urкопа мотико“. У

ориг. cмско"ницS.

*смотрити— има 95“, 14“ — тражи“ да би и на могаш смо

Трити красотS твога лица. У ориг. зрkтн uи. — и то кнемо

смотрити оу ово“ саданне“ сказиванко. У ориг. 8кидн".

смачати се—амо се 48° — и оу напати смšчакоку се и

бринŠку се.

смаченне 45“— или не га могаш к себи она болš"никЋ до

звати ра“ смŠченна свога мозга. У ориг. ovизЕлан"si 0

cu:АтнiА. .

"смешено 81° — да и не пе" двонака било памени, а пе" и е

било смŠшенN.

снашомна 147" — снаполна е теке шбŠчен оу кожŠ овчS. У

ориг. (0 кнik...

снимити — има 105“— виде га вbђБ мртвога и сними га

с кр"la. У ориг. нема.

сиознанне 64°— коино cs били напšненкi i извора спо

ЗНаННа Г°ННа.

“сполна 40° — нер, и сами сте сполна лhпи и крани, цеми

вени, шДевенк. У ориг. нема.

"сиолености— немљ се 11“ – да би се споменŠur urНога стра

ха. У ориг. нема. — еда има кого“ да би могаш се споме

нŠти 0у гробови твое мл“ти. У ориг. Ал покkстK шл°тњ

TROKO '''

*спомињати се—нема се 23",9“— ако би се спомнаш цио

кне послb ннега дођи. У ориг. лце кн поusuusдvх. — да

се споминнемо. У ориг. помишлАтн нилши.

*vrsno 959 -- -------- -- – – e - s+-- r

саона 36" – не валнаше ли се ннui uz-phпити if те спонik

Oу сŠботS. У ориг. (0 козњи вл.

Fossos - -- - - s + - -

саорити се— име се 18° — ако ва“ вели " спорти се бо

гатство. У ориг. коглтстко лцињ течнтк.

vorzvuč- A P QP -- - ----- -- - - - - - - - - - - - -

способа 40“, 85°— да с какви“ способо-да 1 (psке) очистимо.

У ориг. икока“ ж скрлзоux wчнстити 2 – може пожи

вити такавњ, а како, с кои“ способо“. У ориг. нема.

спосадити се—име се 41"— споснило се на добро

крвоточивоl женки.
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спостанака 58“ — if спостанка свbта.

*спотакнути се— немљ се 141°— и ако се мало и спо

такне. У ориг. нема.

*спотицанне 13“ — ослободи ноге Б спотицанка пšзскога оу

грћ“ и оу пало. У ориг. 6 поползновнia.

саотицати се—чемљ се 141" — како да се не спотиче и

не педа. У ориг. како не поlкн"сл'?

справдлisо 97“ — алi oвaћ слihпацњ справдливо проглihДа.

У ориг. истин"о прозрk.

спрдачина 64“ — цио е играчина и спрдачина. У ориг. нема.

спрегљ 72“, 74“— спрег,илида речемо парњ.– петњ спрегова.

сариличити се— име се 85“ —- да се сприличим“ оу наше“

Очиценiko.

сравнати се— амљ се 86“ — зато овaћ садани мали на“

живо” к ономŠ вhчномš животŠ сравнна се. У ориг. кrkЧноu8

жнкотŠ сорлRнин“ki.

срачице 63“ — влачек се по зе"ли срачице толико година.

*срдити—има 35° — такогнерњ и оне кои га гневе и срде

га. У ориг. нема ове речи.

сребрнимљ 47“ — oyЗимате та ваша два сребрника и трошитеи.

сребрница 40 — две сребрнице доде.

стагна 75° — на распsта и стагнк града. У ориг. нема.

стамњати—ама 74° — то не" ка“ на coops стална“ и некš

ча" хоке“ да чини“.

"станака, 97“ — таћ не ходи правка“ пšТе“ oy цртво нб-ко

нити тамо кога станка има. У ориг. нема ништа.

"старанне 27“ — да како би он, недан, свои“ старане“ ни“

петорицS избавMu. У ориг. попеченfuzi.

6 . . . . . . .

"старосто 90“ — да сваки има своко старб“ за своне родителне

до саме свое смрти. У ориг. попечнi.

*стати се—нема се 139“, 72“ — како да би мир, сташ се

метко вами. У ориг. нема. – To e тако стало се. У ориг.

НЕМА.
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*створенне 88“ - зацо милšемо 6вћкњ неправицS и створенне“

свакога смртнога грћха.

:: -. ---- CN' 5 - - - - - - - - - --==

*стекi“—чемљ 27°— еда може про стек' св. шни“ или више

придобити. У ориг. нема.

*стошити се— шимљ се 37° — испseти swia ceмоглава и

свои“ оуста водŠ да бi e oy Tol водн. стопш. У ориг. Да

ко к' priku k потопит“. — кона се вћђњ била овца стопила и

погинŠла. У ориг. поги"ш8ко 8же кu"ш8 окцS wкрет“.

° --- ---- --- ----- --- -------

страгБ. 38" — еда кано на пасне зS6е код гризS страгњ хоке“

TSZКИТИ.

5° - ----- --- ---

страживати—оруњемљ 85° — залšдš онаћ стражŠе и виче по

бkДенŠ. У ориг. нема ништа.

6 . . ry

стратити— име се 81“ — и Етиде за траго“ оне недне овце

кона се била стратила.

страшивљ 9“ — oyмекчати мŠ ннеговŠ злš ћSдњ и оупоро срце

св, слачко“ и страшиво" беседо“. У ориг. нема ништа.

страшити— има 40“— зацо свакигрћ“члка страши.У ориг.

HEMA HИПITA.

-A -Ko 4849 -- ------- ------ --- -- и -

стрелба 66° — и разлике стрелбе има таћ лS", наша желна.

*стрбињанне 67“ — пакљ свако каконо нишани к стрbлканко.

ИЗ ЛЕКа.

*стреха 144“ — и оуведе и по своко стрехS oyнŠтра. У ориг.

НЕМАЦ, НИШITTL.

*стрнице 17“ — да се множи свŠда семе бике слово, и на пšTS

и по каменко и оу стрну цIS. У ориг. нема ништа.

*стргањ, 45° — негове е стрsпове покрш таћ (самаранинЋ).

У ориг. Оклзл стрŠпљu Hrv.

стакивати—оруемљ 147“ — да не стisжSеш, ш то“ нава

наиле. У ориг. можеши не стŠжати сА надлнлиле.

K.-v-... и поб zec

“сталица 103“ — баше оупаш по ап“ловоћ рђЧк оу напасти

и оу стšпице и оу беде многе. У ориг. кnллк кrk R' напасти

и сtkти н поготи шногл.

6

стачасто 104“ — попеше се... кои на висока брда и пла

нине, на стšпча"lо каменне. У ориг. нема ништа.
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count 139 – на по кве“ док тамо на свои cs"ни дни. У

ориг. нема.

copiecrво 86“ — к атлки" чиново“ оу не-но" сšдрŠжетве

бити. У ориг. кx лгтлки" лико“ причтнних књги.

*c wants, 77° – нити мари... ни за сŠкнна оу та“ници. У ориг.

Н(РУМА.

*carts 12" – наше сšзно покаванће и старане.У ориг. слазне

поклАнfе ншн.

*cauru–имљ 152° — essите и плачите се. У ориг. слез Ат

и плачrkтсл.

*EKočuru–има 1° — сšКоби нединорочнога сина недне су

довице. У ориг. стрkт нед. смна.

*čakođица 3“ – остани изаради мое сšКобице стобо“.У ориг

к стрkтнi uон.

самнене 40° 33", 12“ – да исто не оузбšде комŠ какво го“

esmene by crus. У ориг. нема ништа. — коино носе зле

шаме" и зло сšминенне. У ориг. нема ништа.—Да би могат

и говорити без сšмненка. У ориг. гллти низ несвикн“S.

*crnpoha, 32" — 6про власте“. У ориг. против5 класте“.

сžupžга 72“ — како и прили"но сšпрŠгами.У ориг. нема ништа.

*cjeperu–немљ 3° — сšepeut: си ме. У ориг. стрkА" uљ нcн.

*curiu 35° — и води да напои шв5 сšцS aвраамов5 кнерн.

сигулишаца 28“— како е цвaћ богати оупац о великŠ ch"

и оу замкš по спришац. У ориг. нема ништа.

coбити се– сабдемо се 6° — и како се е овде и сњбило.

У ориг. сокнт"сл зNik.

Feskopu u 1° – онда и нећ3ин, оца, кнзњ сворни, то не

ФеишпанЋ. У ориг. кнлзк снинцил.

Footoos as" – szos - -os -o o se

“своранне 38" — обко“ше ме многи фи и лšКаво сњбранне го

Држаше ме. У ориг. ссник лŠклRњи“.

свеорене 58“ — i dauити кне оуне“но с плево“ на скrоренне.

*czóржати—жимо 92“ — на са“ рече то свb сЋдржацr и

chussaur. У ориг. cурлниук. — свое тhло да чисто сhдр

жимо. У ориг. нема ништа.
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свbдрага, 10° — ипак, свдpsтње томе велико оузданне на великš

мл°тк, бак1Ко. У ориг. нема.

свbдржлива 23" — и сЋдрŠжли“ нишемŠ лазарŠ.У ориг. окци

талнх ници:8 MASApвн.

*свожђкi"— жежем, 27°— те кне ва“ изести и свакisк како

ватра. У ориг. нема ове речи.

*свивати —зивлњемљ. 102° — да сазивле првенике него

грћшнике. У ориг. призклтн прк"никu.

састав 89“, 10“ — зацо смо ми дрзгњ дрkrs cњстави и сви

oyне“но смо сљста" хвњ. У ориг.злне сим дрŠ" дpsr8 8дове:

SдSE же укљu.— pšКами, ногами и сви" свои“ сњстави згрћ

шSKOKY члвки. У ориг. нема ништа.

састатака 16° — и би врх, цркoвномs светаткš четирма ћош

ко“ здржанне. У ориг. сни књистK ко глаR8 суглS ЦркRE.

* ------- --- ------ ---- v

сосад 20° - каконо неки сњсŠдњ поган. У ориг. cocSAK.

“chužВати—амљ 17° — на са" сневац: жестоке и мšне пS

тове. У ориг. дв" сурани“ пšТи жестоки.

“czuити—шињемо 27“ — ама на е и сцtu апелн, порирis

и висо“. У ориг. нcши лп°л. порфирŠ и кнссонк.

T.

танати—немо 19“ — какoно меки восак, такок“ посре“ не

говћ оутробB. У ориг. тла посредšk чркл.

тама–тма 137° — дšжни смо мš сваки Б на- тамами та

лантљ. У ориг. нема.

“тамошнаи 86“ — а за ценаћ свВ” и тамо“ни живо”,то се не

може наку кои би и чи би незнакЋ то изрекаш. У ориг.

НЕМАЦ.

°творенне 33“ — и он и наоуцšе на грћ“ и творене свако

злŠ. У ориг. ткрнтн грrkyrk.

тврдина 56°— а он, if тврдине свое или оу прко- нико“ неће

добра да оучинк. У ориг. нема.

°телити се— име се 86“ — нерв, се протеже оу нами наша

смртњ, теглiи се и рада е да би на“ скоро изела. У ориг.

HEMA.

°тегоба 47° — дрis“ дpsrs. носите тегоб5.
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"тегота 45“— валнада има нешто теготš на те. У ориг. ишл“

нikЧто икrk на тла.

теготити— има 47°— и тsrs. мš задае срцS и теготи га.

У ориг. нема.

телесина 33“ — и кои“ но нисš и" нихова телесина црквог бо

равекнемš oy нима стомšдхS. У ориг. ну“ ж телеса не сš"

урлио“ жнкцниз Е" н“ стоu8 дxs.

°тесано 88°— како мисли теснима врати прок свом живо“.

У ориг. ovЗкиши кратњи.

тескота 88°— зацо заказšе г. прискpбно и с теското“ да бо

равимо оу наше“ животš. У ориг. нема.

“течене 36“ — прикасако се... не да заоуставе крвно течене.

У ориг. не да ток" кроке стантк.

“тиштати — има 47“— oyЗлoве грko"не кои га тице. У

ориг. нема. "

*товара, 34“,6“ — да би са" испревргаш таћ ћаволски велики

товарњ. У ориг. то крkuљ кrkco"ско. — скоро кне ва“ изпо

тога товара u слободити.У ориг. О снго трŠда скокодн".

томмњенне 138“ — таквога то“ мненка и мšКе и ми да се боимо

бракц. У ориг. сицклгv же н наших 8колтнcл тошлнiА
--

поДоклет .

°торо 31" — да се пакљ има повратити оу своћ торњ. У ориг.

Exзкрлтитисл на к' до“ скона.

°точене 39" — и престанšКве точене разлики“ бол Бани на

пи" море. У ориг. стантх ток различних стртна ниших“

“трава 14“ — зе“ло с св5 засšau: с траво“. У ориг. нема.

°трагњ 31" — и ипац би траго“ за нHur". У ориг. и нАнт“ к

сАТК" ПОГНКIIIHA.

°тралне 54“— носити на себи тралне. У ориг. нема.

°трбхо 144 — пак, цеди себи за свом трбš на дрismИ пš".

У ориг. но чрекš по сни" пожртн урлни".

“Трг 88° — преоузимати мš онаћ негов, трг, uAaua 6и се

Он могаш ПОЧпомоку“.

°трговати— олуемо 27“ — да св. шни“ не тргse. У ориг. нема.

°тргова из 73“ — бšде трговац, велики и на гласS замало.

У ориг. нема.
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*трговина 73°— бринsк се с сво“ садане“животšи трговини.

*трепетати—ћемљ 39“ — трепекко и треcs ce if cпраха.

трновано 153“ — трнованЋ вћнац. У ориг. трнски кнцx.

*трнати се—немо се 81“ — трнs се наша кандила.

*трнина 18° — а нег"би прорасло ро-но трне оунено стрну

нами. У ориг. нема ништа.

“тронаки 9“ — и ш“ ови тронаки грtшника. У ориг. грku

ннкw" трочисленнu“.

o - - - -

“Трошном 19“— донесе ро“ троино“. У ориг. соткорн пло

сторицко. .

°трострака, 44“ — стеже себетростpsки“ плетиво“.Уориг.нема.

трпкост. 47" — зацо вино има оу себи некš трпкост, и же

стинŠ. У ориг. нкšКо трпкост“ и жестокост.

s--- -- - - - - 0 –- -- - - - - - -- - ---

°тралненне 19"— чSEако га оу свомs срцS и добро чине оу

трплненко.

" --------

Трсчано 38" — прикоснsђе се онда к теби трне“ остри“ и

трсчано“ палицо“ твошћ главни. У ориг. нема.

°традба 93“ — нпедна ника“ва жестока трs-ба по беседи то

гож°е неронима. У ориг. трŠдњ жесто“.

“Tvoranu — или 41" - не трsuи и не дижи гдина даскала.

У ориг. на движн сучтлл.

Традност. 139“ — то е ваша мŠка и трŠчностњ. У ориг. са

тр8дx EAuх кšдет".

Традовито 97“ — болне мš е ходити трsuoвити“ пŠтемњ вњ слš

га. У ориг. пšгник ск трŠДошљ.

трбнакне 86°— и никакве болBвни, ни тpsнŠкна на себи више

имати. У ориг. нгтл'кнiА.

трагмада 3“ — трŠхладњи самŠ смртњ каконо неднš плев5 стире.

У ориг. са же смрт и тлikнie AKн плакални потрекла“.

°трахлост. 86“ — и та сама наша немоћњ на“ оказšе по свака

днi oy нами тремб. У ориг. слим ко ЕседнЕнлА ник“

тлikнia. ,

°тогинв. 49° — то барљ приватите га ви тšгнк. У ориг. нема.

*тгути се—име се 96“ — i..., слави тsr“ се Е желне лич

ске хвале. У ориг. чSжAR Ecтк.



286

Sv. Hva. Na ova So" – »vrs: r" rob rs

*таћоземаца 82° — поценis чf таћ тShoземац себи изабра

F-vis. r i A. F.Оч – v.
тžoceнне 59“ — тSженне кне на ва“ к мени бити.

*rocuru–има 43" — шоличše Kć неросали“ итšжи на нега.

У ориг. нема ове речи.

тулукљ 152° — не држте оу сво“ тŠлYкš злата ни сребра, а

ци бакра ком ваши понасова. У ориг. не стажкте жезлата

ни сркул нн шкли при полск° кuи“.

*ropuru– има 140“ — са ке те Н. скоро поразити и ски

gru o osora свbта и тамо оу мракЋ тšрити. У ориг. нема.

*траја 15"– а коино саде исповbдšе не неда“ него тštva. P

ориг. нема ове речи. Т

roperts, 75“ – кои не познао вечнога ба него тšuене богове

веpsко. У ориг. нема.

у.

баса, мало 13° — и то оуба“
орбаљ, мало 13° — и то оуба“ мало погагнао, да право пове

доче и кажŠ. У ориг. нема.

*oporuga 87.“ – ija, nisu Aо конца не цеди ове убе“

gom o u uporone Негове слšге. У ориг, ни целиге и

нк-нsић сукнклкцинух нrv pust.

opasserum– или, 15°, 16“ — трчаше овакш“ осванете

uge inste. у ориг. снца поклзлн"N" msтник. - На 109 °

можемо сувљетити.У ориг. конго разsukis 9

*Januaru se– ама се 31“— чSKнемо и поболне се и т"

сувиђати. У ориг. нема ништа.

opovijaru–аме Ва“ — osimasa Ha alfas

opisaru–амљ 92“ — нико га не оуврkrна. У ориг. кал

не крвдило.

operaru–ojeмљ 140“ — лише сироте и ордовице отре

гv вати. У ориг. нема.

*oporum– има 85“ — orи им о глав5. У ориг, нема

*ojaharu–ама 29" — да оугаћа свомš тšлš, ср“uš и трб

У ориг. нема. ,

rojatnoати се–ама се 38“, 18°— на то се доброводство

mjesto grubu w та жена. У ориг. поравнова.— оглед

g is maxeno mneине. У ориг. н подрлжAкошететне г"
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ogyгл'bhusати—амо 92“ — миловати и пазити. if свога до

бра свое бли“нне и оуглihДивати сиромашњ.У ориг. израдно

же к нициuz.

*oyгнездити се– има се 12° — и грћ“ ка“ се вћђs oyсели

oy члка и оугнезди се оу немŠ. У ориг. нема.

*oyговарати— ама 89“, 18° — oyговара на“ и то“ апелњ. У

ориг. ovskuIaклтis ln^тла.

*ојуготовити — има 35“— гдš имњ, oyготовлнена мŠка тамо за

ни“. У ориг. ovстлкланнагv ни швчанila.

*oyодавати се— немљ се 73" — ни пакљ жене се оудавати.

У ориг. нема.

*oyОавити— имњ 34“ — и не пSстити гнаволо" да ме оудаве

оу незеps. У ориг. на даде има потопнтн.

oyöамнати се—амњ се 73“ — и оудалнати се далеко Б нне

гове вечере.

ogoеварати се— ама се 94“, 46“ — дн. ноћ, да се оудвара

преч ни“ и тако недва да достане цо ише. У ориг. нема.—

таћ код се не оудваараш на млтвŠ оу масли"ноћ горк. У ориг.

сни нже кодкорашњсА на шлнlн.

*oyóворан, 70“ — посла свога достовbрнога оудворнога слŠгŠ.

орудtливати—орунемо 89“ — и дрŠгомš кои не има оудšли

вати. У ориг. подлатн ТрнкškoЦинц98.

*oyöbлити— има 95“ — а не има никога нfеднога кои би

ми пpo oyДБлMuc. У ориг. А нikстK ткорљи клгостинко. —

oyДели... сирота и сиромахS. У ориг. нема ништа.

ojбивмњенне 16° — ито е за оудивленне наши" очима.У ориг.

и ест: дино ка очIK нишко.

oyоовливати се—оруњемљ се 25°— и до свое ситости се

оудовлное. У ориг. и насњицилнти, сл.

oyфоговарати се— амљ се 71“ — коино лšпо се с нама оу

договара и свbтљ на“ дане.

орксаснати се—немљ се 42“— и на то се оужаснšше ннени

родители. У ориг. ovжлсоста сл. рwднтнлн.

*оуже 44“ — сваки са“ себе веже оужима грћховнима. У ориг.

НЕМАЦ.
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“oyжеђи— жемљ 46“– паме"не двоике сpћTако соужежени

кандилк. У ориг. E. cocšдух влši.

*оцжина 70“ — ни рŠNKа, ни оужине, ни по-ранка. У ориг.

H(Y|MA HИШITU.

°оузаw 144“, 47“ — него ти наћupe u Aреши свакu oyЗаш не

правде. У ориг. сxisЗк нпрлRAKu. – DAрћшите мŠ OуЗлове

грћхо"не. У ориг. рлздрkuнте сузи грkgwвнNA.

ојузвалити— имао 13“ — докле би ми и на моћ гробњ. oyзва

лили каменњ покривачњ. У ориг. дондежа клин“ грока

покрове“ км“ кмл".

ојузвамњати— амо 151" — и по го- на не за потреб5 и оу

звална на“, то свћ можемо накv. У ориг. нема.

“oyЗвести—демо 89“ — то не мене напŠтило и довело и оу

звело на твоко стŠ горK. У ориг. нема.

ојузвидити—има 12° — тако и сад таћ исти ка“ озвиди

наш“ сузно покананiе. У ориг. кндšk"... слазнов покланia.

одузгл"b 100“ – и на таћ оузглibДњ добри, добро спенте и

нашемš кне домŠ наврнŠти се. У ориг. нема те речи.

орзглобати—амо 153° — и Б селе касте оуглigarи нб

штворено. У ориг. 83pнтн.

ојузгладати се—амљ се 152", 106“ — oyarutualne ce на са

мога ба. У ориг. Бикмате подлжлтала Бrs.— да не оу

зглihДамо се на лŠкавога Пршода. У ориг. на рекнšник... ПрvдS.

омоговорити—или 147°— рек6 и 0узговоре ми. У ориг.

ко°глкот".

"ордане 104", 93", 102"— ако теке слободšи похвалsоуздана

чакЋ До крана нашега живота оуздржимо. У ориг. дрзно

кне н поукалš SISEAHA даже до концa судержних. —

оузданне имашЋ да оувЂкЋ твое бšде.У ориг нема.—свагда“

свое оздане имаш на гдина ба. У ориг. snosл на А.

°оуздати се—амо се 93" — не има се оуцо оуздати.У ориг.

НЕМАЦ.

орадахндNе 86“ — зашо оваћ садани мали на“ живо" к ономs

вhчномŠ животŠ сравнна се тако каконо нечно оузда“нŠкне

проко дише члчке, кона смрти не има. У ориг. нема ништа.

орадихане 44“— риче сљ срдани“ оздихане“. У ориг. pu

кал о коздахлним со-ца сконго.
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ојуздрживанње 102° — оуздрживане Е свакога зла. У ориг.

ROBABIzканf.

ovaфрживати се—оцнемо се 144“ –оздржse ce6e it cваца.

ојузгутати— тамњ 18° — еда би не оузrупац: oy нами боч

ливи коровњ. У ориг. да ки нf Eo"рлстнло.

*оузићивати— оруњемљ 17“ — oyЗиготе закон, хвt.У ориг.

нема. — лihпо каменне оузигкоћТе. У ориг. зн“ArkТи сл.

ојузнедити се—има се 8“ — и оу то“ се вђs, this owнеди.

У ориг. нема.

оцузктевати — ама 145“ — и мка ако оузктевамо шесталнати

грћхове нашоћ браку. У ориг. лце кšдних блšцлти грkgн

Брд"THAA.

ојузнтети—хокко 19“ — теке ако оузхокне.

ојузлазити– има 153° — ти каконо бšи агл" хокне оузла

зити горе г бš с свонц“ мл“ђо и нилазити долš пакљ на

зе“лко. У ориг. Eocygowити и нисуоднти.

оцамоћи—гнем. У— чакљ до самога пакла оузмoгаш би се

пробšдити. У ориг. кознšАнтиcA uоглi.

оузмачати— имао 17° - ако рече ови оузмšче. У ориг. лци

ci ovuолчлт“.

орусиомагати—жемљ. 17° — ако што“ озради“ и бБ ти

оузпомаже. У ориг. нема.

“olapacrи — тем, 16“ — да оузрасте и изникне.У ориг. коз

рлстнтн.

оузрастити – има 16° — да то не може ли Е овога камена

оузрастити сhмена. У ориг. Rospлстнтн.

орузxодити— има 153“ — и кŠда го“ оу“sоди. У ориг. нема.

ојузчžти— емљ 15“ — ако рече кof oyзчSе моко беседŠ. У ориг.

svcuuн” us ruku.

оцуназвлњеник 48° — и не оучинивши“ млети оуназвленикs.

У ориг. нл' 8извлкеннu“.

оруназвливати— оруњемљ 35° — изведе истога окованога Е

легнесна такогнер по е онавливац млет, бавио. У ориг.

прогнiksasцилrv Kr"тК БКак.

оруказа 44“ — валнаше немš pa“ ovказе пsта мити се бš. У

ориг. нема.

диллкктолошки звоник, књ. II. 19
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"оцказати -жемљ 44“— oyКаки ми и бе моћ п5".У ориг.

СКАЖН ШИН.

“oyнказивати—оруњемљ 86“, 5“ – истинчо“ паме"но та кis

оуказSе волко своко. У ориг. нема.— да оуказŠе неговŠ

мл"тњ и истинš. У ориг. да покkст. ил"тi rv.

6

“оркопавати-амо 96° — нека они свое мрве оукопаван.

У ориг. погрkпстн скољ шврткаца.

-Assover i As su sv. A. Ф

*ојукоренити се — име се 8" — грk. коино се не вћђ. и

Oукоренiu оу ннемŠ. У ориг. нема.

5. ------- ----- се 19 - - - - - - - -

"ојкорешити—има 64“ — како да е биш оукорепше паша

маро“ и цбавlu: не Е главе до ногŠ.

оцкориана 47" — и чšвaћ себе да и са" о коко оукoризнs не

Šвалиш" се. У ориг. да не и тм нск8ш“ кšдншн.

Окорно 10“ - и рŠжно, срамо"но и оукорно беседи. У ориг.

НЕУТА НИШТВА.

одукрочати— амо 142“ — oyКрочаш си са“ твоћ гневљ.У ориг.

ovКрстилк си књск гнikЕк, ткоћ.

орловчити—има 90° — живота вbннога никако неможе од

чити. У ориг. на наслikАнт".

"оманити– има 15“ — да не би uскšдила и оуманила се

твова вbра. У ориг. нема ништа. "

°ојумечати—амо 30“ — еда би се цого омегчали срце“.

У ориг. нема ништа.

°ојим буџати се—ама се 23“ — слово х"во да се омšца ру

вами по“пšно. У ориг. да ксиллет"сА Ех каск когатнw.

“oyмити се—им се 20° —зацо по чliki pao се отка п

тšлесно" послŠ, то кне вhчнŠ смрЋ на глав5довести.Уориг.

u°роклне ко плGсков сиртK ветљ.

“ojvopити— има 90“ — да се има рече смрко оуморити. У

ориг. cupтко да šupi.

омладрити– има 85“ — и сšце и старце его да оумšри и

оупамети. У ориг. Šu'ритк.

оцнстрица 162“ - не бšди двообразанњ и оунŠтрица.У ориг.

НЕМАЦ.
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oyшаметити се— има се 85°, 97“ — чšТи кнемо и бол'Ma ce

оупаметити. У ориг. нема. — ама гњ мене слih"ца оупаметн.

У ориг. но гдљ Ovu“рн им слikпца.

*оуписати— шемљ 95“, 37“ — нерњ двч, не šписац оу писмš.

У ориг. нема.— то не Емšчаш evми” не оуписац.У ориг.

НЕМА.

орушор 9“ — омекчати мš неговŠ злŠ ћšдњ и оупоро срце. У

OрИГ. Нема.

орушословати–оруњемљ 87", 8“ - почне се вћђs, хвалити сво

ншћ дрŠжинк, гдb е, с какво“ ли е и с чiш“ жено" цио оупо

словац.У ориг. нема ништа.—ка“ чвкљ вђb докона и оно

оупослŠе цIo e f. пре све штомŠмкслiu.У ориг. нема ништа.

оразамћивати— орунемо се 46"-нити се ш бš цио оуразšми

ваш. У ориг. нема ништа.

оураздмити се—име се 35“— и кои не мари оуразšмити

се ш добрŠ. У ориг. нема ништа.

ојуранити— имао 44“ - кои но е и са" бNu oyранненњ тима.

У ориг. ovlasЕлн" какм и слм".

*oyceлити се—име се 12°— а гpћ“ ка се вђs, oyceли оу

члка. У ориг. гдд Е“ нA“ живе.

*oyскрсности— нема 3° — oyeкрени и жив51.

*oyскрснађе 2° — да после сви“ лкоди оускрнsђа и смрти кне

краћ и конацњ бити. У ориг. нема ништа. -

одусладити се—има се 44“—пакљ после ка сечšks oycлади

онаћ грћ“.

орусмрдти се— име се 8°— и већ осмрди се каконо f

четири дни мр"вац. У ориг. синднт".

оруснажити— има 34“— како га не задржаше хве беседе и

не Sснажише мŠ срчце. У ориг. нема ништа.

“ovсрдно 46°- онако оуерно провигнац немš.У ориг. и соколik

знORA ROAAugustuš sluš.

орустанскне 6“ — и прегне оустанŠKна коноше из мртви“.У ориг.

предњ костAнilus.

oyстанне 6°- него цара“ прi oyeтaнко измртви“ овога коноше

говоре лкоди. У ориг. при костAнHн.

19
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ојутешана 88° — и пише и" апљ оутšшно писмо говорекY. У

Ориг. нема.

ојутБишвати— оцњемљ 97“, 29° — и нега ст антонiе често

га оутibuиваше. Уориг. cнци суТkuau.— са“ се оутвшSI и

радšt. У ориг. нема ништа.

олбе . . . . . - - - - –––––– –––A------ T AT- -T

орутешнико 80" — мк рече имамо великога оутih"ника гOS оцS

1Са Ха.

*oyТрадити се— име се 4“ — sтрsuиц се и оуморанЋ, if пŠта

смртнога. У ориг. srpsж“cA 00 cup нагv nšТи.

оухлbблњати— амњ 49“—дšнимо нашеглачне злотворехра

нити и оухлbблнати.У ориг. кpлгл ншвгv Aлчšцил 83:ArkКнтн.

"ојуходенне 44“— Fi би скussaur oyходене и излаженне негово.

У ориг. куждне го и неух-нis.

X.

“хштети— имао 45“ — кŠда проходишњ, еда хитишњ, каконо

попњ на летŠргно.

хитро 18" — него каде хиро тече слово гнне.У ориг.до ско

poсти течетк, слово гдне.

ходене 153“ – написац е неговоходене evљ".У ориг. швст

Rie Bго.

хотенне 96“ — и знаш e ca“ icБ негово хотенне.У ориг. нема

НИПITEL.

°хромац, 153° — и како cs онда пристšпилк кнем:s oy цркви

хршмци и слihпцн. У ориг. урwмљua н слikпљula.

Ц.

цангризати—амо 144° - и своко домакко челнадњ не цан

грiизаћ ко- кšКне. У ориг. нема ништа.

“ugapoвати— оремљ 73° — кроме цио црGe oy немš (свbтis)

завиднд".

“Lette 14“ — землко е свŠ засtaur c траво“ разликu“ цвке“.

У ориг. нема.

"ubЛоксано 103“, 34“ — кадеf Hv" за половинsсвога зем

нога имана кšпšе цbлокšпно бЈго, цртво нбно. У ориг.

кšnsт" Есцšлон ниrkнf. — разšмо“ и памеђS цћлокšпна.

У ориг. нема ништа.
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цата 47“— има свог добрisцћнsта цћа. У ориг. нит“ скок

цrkнš ciА цАтл.

*uguzЛи 94", 92“, 33“— 16. мš рече теке цигли недно слово.У

ориг. нема ништа.— на рече цигло едно са" просш о га ба

У ориг. дино просну“ б Гл. — а цигло оу недно" ако цио

скривња. — У. ориг. R. PAнноus.

*цокотати—ћемљ 77“ — цокотатина мразSзŠби.Уориг.нема.

*upacти—црпемљ 59°— како но рече извори кои се свака“

црпŠ, те вћ"ма (9) нDцњ изворњ из себе изпŠIако.

fћ.

*кофs 20“, 8°— каква е комs. негова кодњ. У ориг. нема. —

и злš стŠденš ћSДњ цо чвкњoy себи носи. У ориг. нема.

М.

чагорљ ВА“ — и вели“ се баха" чSе и многи чагорњ не. У ориг.

HEMIR, НИПITA,

*частити се—имљ се 145“, 25“ — частек се на оно“ ба

женно“ обћДš оу нбеномŠ цртвŠ. У ориг. 8чрждал сл на

Божнноuz. ОкikАи.— него се гости и части. У ориг.

НЕМА НИШТА.

*чатити— име се 23“ — по се за нега дн-Б,чатило ev°лife.

У ориг. нема.

*чвакнасти—немљ 25“ — а богати са са“ жели кашњ воде

f лазара да би мŠ прŠжfш, ама га не чвакнŠ. У ориг. нема.

*чезнати– немљ 19“ — и за слово бави“ нек" вам чезне

ср^це. У ориг. нема ништа.

*челнадљ 10" — своко домакко челнад дрма кори и гризе. У

ориг. нема.

6 – 2.

четвородневном 28" - цо га е дигаш четвородневна из гроба.

У ориг. нема.

6

*чланака, 26", 152° — колико гоч има су себи жила и чла

нака. У ориг. нема ништа.— оумртвите ваше чланке кои

с8 на зе“ли. У ориг. 8шерткikт šАнса Елшл.

° – -- ----------- -- --------

*чдвард 83" - цо се тл'кšе хранитељ, да речемо чSEар. У

Ориг. нема.
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чарница 93“ -JРаздели сиромахо“, зацо сирома“ке реке оне

cs usapнице Кe i bira. У ориr. psка ницагw F" сокро

Енцинов урлннлнце уко.

*uzенне 72“ — такоћерв пе" има (чSaa), чšвенне цио слšша

добарт, или заш гла“. У ориг. нема ништа.

Ш.

°иала 16“ — и по шалš оно оузима оу свонцћ бесhди напре“.

У ориг. нема ништа.

°иашати 89° — зацо свако потаћно слово и шапат напразно

не иде. У ориг. нема ништа.

"" уо - O r6

шаa (2) 27"- ша” не изе тšла тога богатога. У ориг. 68,4 ко

ни снikcтк плоти снгv когатлгv.

“uеврдати—амљ 150“ — коино не холе правка“ пŠте“
шевроати—амо 1 оur - коино неходе правк“п5те“... него

шевpдако овамо онамо. У ориг. нема.

шегати се— амљ се 8° — или мš ce psтац и шегац се с

шнiиме. У ориг. нема.

*шетати се— амњ се 104“ — Еселе ко се шетати оу незло

биво“ срцS момš. У ориг. пруждати 8ке ишл“.

* vrs-ov vrvi se sve- 999 ----- Iz ------- ---

шикнати— немљ 38"— недан, if Hнегови слŠга шикне те

пbсницо“ за оухо. У ориг. 8дрит" тим кв. ланци (")

шкаљ 18“ — еда ли се збира f трнна грозгне и" f шкална

смокве. У ориг. нема ништа.

шкржетанне 35“, 23° — шкржетане зSča. У ориг. скрхта

зSRVuk. — шкржетанне.

*ueтa 46° — да би на по твoе занеш или ти коншћ цетиза

ктеваш. У ориг. нема ништа.

*цетовати— оруемљ 89“— ако би и савњ оваћ свbтњ придо

бju: себи, а свонц“ би дшо" цетовац. У ориг. дuus скоко

0uЕтитк.

*шžсављ 79“ — крастав лi e 6tur, шŠга“ лi e, богинна" ли. У

ориг. нема ништа.

------ " "Р - - - - –– – – –

шžпатника 43" — оумножило се лажа, почмигалица, шSпат

ника... У ориг. нема ништа.
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Б.) Туђе речи.

°aaфета 153“ — а на ко са" оно“ коћ ходи за мно“ дако мš

добарњ aадетњ, законЋ мои оуста. У ориг. нема.

“azapis 92", 65“, 82“ - вљса елика имаши испрода, твoe ari

аре садашнне. У ориг. продаж“ж сокрокица ткола знинал.

— зацо нашла са" моћ лihпи и скšпи аћарњ, мое здравлне.

У ориг. нема.

*ама 2“, 14° — амадо гроба неке гамрвогадонети.— ама.У

ориг. но.

*амането 144“ — utсталнаћТе на цестав5 и на аманеТњ колаћне

землнк“ цара. У ориг. нема.

б.

*бадихава 67“ — и лsко“ своне волне бадихава на вbтар се

меко. У ориг. нема.

*бар 16" - ш да би бар, и они имали каменљ Х. У ориг.

нема ове речи.

барбиро 40“ — еда се не могла излihЧити i кога го- барбира.

У ориг. нема ове реченице.

*бедено 75°— по беденs петак се.

*берикнетњ 141“ – на нбš и на зели з берикнето“ дневни“ и

тhлеснки“. У ориг. нема.

*берикнетан 90“ — и да много година поживиш, оу свако“

добрis на берикњ"ноћ зели. У ориг.да долгол ктна кšдши

НА ЗНАЛАТК БАЗ"К.

*бировљ, 92° — она кои на те пре-бирови панка. У ориг. нема.

*бирта 46° — извади два талира и даде и биртš. У ориг.

ДАДЕ гостинникš.

*биртежаоца. 46" — и доведе чака о бискаора. У ориг.

Прикадаше гv E” гостин"нцS.

*бокало 40“— перете еполна ваше бокале и чаше. У ориг.

ЕнikШИНЕ стКЛАнице и КАкоДА УчицIAETE.
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B.

*варошљ 79“ — кале ић, ovљазапе су нек напо
варошиљ ТВ“ — каде исњ оулазаше оу некš варо“.У ориг. нема.

“eарошки 69“ — до варошка дома. У ориг. нема.

веннер (види Феннерњ).

6 a n u 6 - -

*евилаетљ 75“, 101“— из свћга вилаета жидовскога. У ориг.

нема. — сиромашки ходи и по вилаетš лкоде оучи. У ориг.

НЕМЕЦ, НИШТВА.

Г.

“аштана 25“ — на чима златанЋ гаитанЋ.Уориг.нема ништа.

зарез 49° — на кога има гарез, хе и корб5 говорек.У ориг.

нема: на когv ус пошлетк, икw к свом праде...

гарезити се— име се 63° — гарезиш се таћ кičk. У ориг.

НЕМАЦ.

A.

даскала 89“, 41“ — oyнина“ прави даскаљičk. У ориг. sтк

нстнннula sтл. ус. — не трŠди и недижи гдина даскала.

У ориг. не движн сучтлл.

"Oluba 27“ — а ако би тко и дибs имаш на себи. У ориг. и

порфирв. — а да се не цблачи оу свилš и S дибŠ. У ориг.

да не vклaчнт' сА Е" порфнр$ и вwссон.

"Финар 46"- нерв даш не ва“ самаранин Шис два динара.

У ориг. два срекрнннкл.

доктор 151“, 33° — на са" ти доктор. У ориг. врлч" scus.

– а неће да траже доктора себи. У ориг. А не нцISтњ крлча.

"Орбима 146“— него цревн“ дpswо“ по црв славн право идоше.

У ориг. но цр-кних пsтни.

“Одар 87“— како да га е дšвар, застismu: и заклониш. У

Ориг. нема.

“Одата 153“ — по кнем:sЗаболне бити него хилнадами дsката

и талнра. У ориг. нема.

sve o 1 0° 4' 4° --- ------ ------- --

"Обила 10° 44“ — своко домако челнад дšрма кори и гризе.

У ориг. нема. – и ктец би дŠрма да шна чинк. У ориг.

НЕМЕЦ, НИШТВА.

му
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ђ.

ћенерански 68°—и коино сš oyречници на воћско“, генеран

ска, обрцерска, капетанска и остали“ поглавара. У ориг.

НЕМА НИПITA.

елементо () 11" - него нише и самš четкри елементе или ту

e стихе називати. У ориг. Но и слимљ стул четирн сла

глкоцILA...

F-----г.- 19 вета - " –J.-- -- –– s.------ – ––-

етикžuле 43", 67“— свbта га свŠкоше и ешкмиле изранише.

У ориг. нжм соклнкши нгv н изкљu RosљожнRше. — да се

ешкиле нане. У ориг. нема.

3.

заир. 43“, 82“ — еда се заирњ оуплашfu. У ориг. нема ништа.

— они заирЋ имадšКУ очи и не виде ш нима. У ориг. нема.

измžupна 3" — коснŠ се с прти с пšнк измирне. У ориг.

с перстлин полнikuluku civpнiku.

°инди 92“, 25° - индицо би нато добро оучене Еговор. Klas.

У ориг. но что на се клгон сучне кнзAR — инди саде по

ице“ про ли зактева“ if ннега. У ориг. нема ове речи. —

Инди са кои хође да последšе хš. У ориг. и како сукw.

изхесапливати—оруњемљ 140“ — семорицо“ изхесаплкое на“

fi aко cs и безброна навћ. У ориг. нcнислат“ на" ri.

ј

*------ 89° –––--------- бЗ--------

Нагма 52"— Отити кне негово блго све на нагмŠ. У ориг. нема.

"нитка 137° — искљ, на то не могš тако творити. У ориг. нема.

*Неутин, 93“ — намера га намери те за неутине и за манне

новце достане. У ориг. нема ништа.

К.

*кадифа 25“ — носиш на себи свилš и кадифS. У ориг. нема

НИПITA.

*калабалска 61° — да послse, хеле да не оу мирoсти, да не

оу калабалŠкŠ. У ориг. нема.
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“Калабз 145°— нер, на ха не можете нак болнeга калašза.

У ориг. на wклцити на“ уха извR"нikauu" пре-коднтала.

*калдрма 17" — на калдрми е проникло и оузрасло е велико.

У ориг. нема ништа.

“камилна 46“ — зашо оу оноћ зели наћвише “теке мазге сš

и магарци и камилне. У ориг. нема.

“Rana 56" — много капа и кошsua. У ориг. нема.

*капетански 68°— (види: ћeнeрaнски)

“Карде 2“— изврака тis cans noblikuителницS смрт из неанк

кар8ша. У ориг. нз колисницљи мла.

°катранљ 28“, 89° — ватра и катра“ и то оутš elsтњ не ватренs

он опаш. У ориг. нема. — непрестано гори с катрано“ и

сŠмпоро“. У ориг. горациних огнквих н жšплоuk

кацига 88“ — да вишs кацигš if ба на себе не примимо.

У ориг нема. — не попšца на на“ кациге злih. У ориг. на

попВцилА КАЗнн нАшк.

“Кациговати—онема 141°— и не капиrsко га за она

ннеговњ посац. У ориг. нема.

“Колашна 144“ — осталнате на цестав5 и на аманет, колаћне

землнња“ цара. У ориг. нема.

“Конака 144“ — и пš"нике коа не метs celow конака нак“ до

зови и к себи. У ориг. нема ништа.

“конашања 5, 104“— слови скšшатвoедpsтине и твое конште.

У ориг. созоки дрвгине н. cocku.—милšе и свое коншiе

сиромашњ.— Елкоки" клижнла свом ницнух.

*корба 49", s" – на кога има гарез,хси корбš.У ориг. нема.

— или корбо“ или намиrsок за чško“ очима.У ориг. нема

НИШТВА.

корба 140“ — и да на" да гљ би, тš вечнš корisнs полsнити

Oу нб°но“ цртвћко. У ориг. нема.

-A"AA-a. “O CIP -- - - - -- --

"ko"ска 39" — метати сs имали некадњ за време стрти воини

ко"скš ра“ горне гне ризš. У ориг. жркаљ wризк Гнн.

коцкаша Ке“ - а не планици, и кšрваше“ и коцкаше“ или

парце“. У ориг. нема.

“Novana 11" — и оучини са“ себе исто- вражи кошарке. У

OрИГ. Нема.
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° –- –––

коцковати— оруемљ 70“ - не коцSе много.

*коидина 43°— како да би га преоб5 ми хламидо“ кошsuнг

црвено“. У ориг. нема.

°кревета 2° — привата се свонс“ psко“ смртнога кревета. У

ориг. смртнлго одрл.

*какољ 21° — или 65де пакљчета пшеница, или кisкољи ражњ.

У ориг. нема ове речи.

крвавих 88" - а не планици и кšрваше“ и коцкаше“ или

парце“. У ориг. нема ништа.

“Крњака, 31“ — где не тера лотк кšрнакЋ hаво. У ориг. нема

ове речи.

*карталисати–шемљ 49“— теке да га кsртамишs if беде.

У ориг. нема ништа.

М.

“лакрдана 7“ - еде с лакрдио збинац: uzНде пре“ хр“то“. У

ориг. нема.

“локоте 27° — лежек мš по- локоти и оу сандšчина затво

рено (благо). У ориг. нема.

M. i

мазало 33" — каде чЛЕБ изпадне ра“ некога свога злоче"Па

пола из свога истога дома и свое очевине и мазSлњ f свега

свога добра шстане.

мараната 150“ — прокле" и анаеема маранаеа.

маренто 8“, 63“ — звиждŠкY за ни“ или конu“да би маренто“

пакостили. У ориг. нема.— кона ли марентњ оу оно доби на“

лко°ма заповbдала. У ориг. нема.

“махана 73“ — сваки тако с жено“ находи маханš и Ебиа се

if г°нне вечере. У ориг. нема.

°. -- ----- -------

°мердивене 104“ — цо е книгš пosтителнis исписац и надiur

нш (?) не име лhствица цо се по просто зовŠ мердивене.У ориг.

НЕМА.

F------- -- --- 0 0 4 - - - - - - - - - - - - Т

меркати— амо 94“ — ако врло и врло чвкњ не мерка на

са“ себе. У ориг. нема.

F-------- a= r - - -

“мбртика 25“— нерЋ if cИромаха никаква мšртика не мож.

оузети. У ориг. нема ове реченице.
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ј

*метанисати — шеми, 143“ — каже како на" се вална молити

ка“ метанишемо. У ориг. нема ништа.

мецер. 48° – каконо попs тако и мецеps. У ориг. накоже

сценннкš8 снца и лекRvтS.

“милњакљ 16° — свомs, достонанико, своме милкš. У ориг. нема.

“минћčua 82“ — да е имала десе" скšпи мингноша.У ориг.

НЕМА.

миризма 30“, 3“ — цосеелihпо ц:дšвац имиризмами се мазаш.

У рус. нема ништа. – pŠке мое искапаше миризмŠ.У ориг.

нскаплиша сuирнš.

миросати— шемо 48“ — мирoсакко га масло“ веселости. У

Ориг. пошлж98 влне“ радости.

махмелатлска 84“— сваки мšмела"лisк гpћховн. У ориг.

НЕМА.

°мбуџеpisa 88“ — и мšцерио негов5 к себи примама.У ориг.

НЕМА, НИШТВА.

" Н.

6 – L.: - - - - - - - – vr - ---

“карав 8“ — треку е грћ“ зли наравњ. У ориг.трrта грк

ЗллгW HрлRA.

°натра 86“, 32°— ко то“ грks по самоћ своuth Hanspи

члч°кof ла°но се предае члкЋ. У ориг. по "тсткŠ слшоu8

— да бежимо f такве зле натŠре сли"не бВсово“. У ориг.

сицеклго Злаго нрлRA.

надрилико 41“ - и излšчити кне се наоришко. У ориг. и

нсцRArk" акi.

насадрити- имао се 11“ — да неде“ и пие“ докле са и да

се нахSЗSри" У ориг. нема.

“Hella 35“ — и овога тако шотовареного гвозденима ланци и

негбами оутрŠгненнаго Б легнешна оупокои. У ориг. нема

ове речи.

“Huartz, 67“ - то мерка и глšда како на нишан, где би

право згодiut. У ориг. нема.

0,

... и од

“обрштерски 68“ — тšлеса. генеранска, обрцерска и ка

петанска. У ориг. нема ништа.
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*ортачити се— им се 58° — и з блго“ да се ортачиш. У

ориг. нема ништа. “

ортогазда 88°— и ортогазде хрcsке коино uстав5 краденš

ДОЖе.

П.

*пазар 93“ — како но и на пазарis ка“ се цо кšпšе и продае.

У ориг. Акн км на торжнцин.

“aaљамар. 103“-далашнне може паламарњ провŠк се скрозњ

иглене оуши.У ориг. Svosle P' вилRSAs cKRosk нглино су

проити.

пантовлila 25“ — на чизма златант, гаита“ и на па“Пола чи“

по блатS ходи зла Пне чипке. У ориг. нема ништа.

*аанцВир 32" — а прегне свbra oyЗети панцирњ и ци".У ориг.

коспрiАтн Бронко н интK Rikpљu.

F-159 –––––– ---- --

*Izaph 56° — два три пара обŠкне.

*педесати—шемо 49“ — да ме мšче и педешS ме. У ориг.

НЕМА НИDITTA.

телода 44° и К не то на" недно“ пелдо“ казац. У ориг. нема

НИПITEL.

*пенџер, 9°— глšдакок кроз пенџерњ на тšts ствар.У ориг.

НЕМА.

*пешкир. 47° —да га не бšдете замотали оу пешкир.У ориг.

НЕМЕЦ, НИШТВА.

*порцћа 53° - по се комš достои, на сваки дн. порца, право

имњ издавати. У ориг. нема.

потора 46°— if oyДовице не приватиш задš"бине две потspe.

У ориг. ДЕн лikптik.

*предшка 16“— кои када чSo где се предика говори. У ориг.

гдa ovcлмшатк. ..cлoкo.

пробалисати—емљ 74“ — да иде“да и пробалуше“ (волове).

У ориг. нема.

промоцирати— амо 54“ — промšцирати кнете ешкиле.У ориг.

НOМА.

*постахia 44“— коино пада оу таве пšетахhе. У ориг. нема

НИПITA.



31)2

učcza 13°— званочšцк ноћни глšдак на пšesље к нбš.

У ориг. нема ништа.

C.

*сабиња 36°— прикасивао се ватро“ и саблн“. У ориr. srнuк,

Н ШВАЧИЦУ.

"сандска 2", 92°— пристšпи и коснs cepsко“ на носила не

гово“ ca"дŠкŠ. У ориг. коснšcA одрл.– болне се рече чSва

иманhе коне се екрива и мекне се оу сиромашке деснице,

него ли оу гво“денти сандšцки. У ориг. нема ништа.

° ------ -- - - ---- –-- -------- -- -----

*сандачина 27" — лежек мš (благо) по локоти и оу сандš

чина затворено. У ориг. нема ништа.

серта 8“ - и сертњ се вћђs, oyЧинк те низацо не хае.У ориг.

НЕМ21.

сикомора 101“ — каде се попе на сикоморико да види са. У

ориг. гдд Евладе на игсдичннs.

скение 29" — свако зло е лазар, преоузеш и скенџе не но-неш

за све свое грехове. У ориг. нема ове реченице.

ски мене 36“ — кано лавњ кои е свака“ готовњ на ловљ и ка

коно скYменњ кои борави 8 потаи. У ориг. н иакw скнш“

wкиталi Ex скрокнцинук.

*сокако 64“ - и седек на сокакš. – по сокаца и измегко

оулiица. У ориг. нема ништа.

"софра 25“ - it они мрва по cs. долis no coops. падали. У

ориг. плдакцин“ 0 трапези.

ствихža 11" — види: елементњ.

“сампор 89“ — непрестано гори (незеро) с катрано“ и сs-nopo“.

У ориг. нема ништа.

T.

*такви 2“, 1“ — такка кне ш нWме стати. У ориг. се лке носA

цин стAнisтк. — то таки и збŠде се. У ориг. нема.

°талир, 46°— извади два талира идаде биртš.У ориг. нема.

– пењ по не баш за -л- талира прода" У ориг. за трн

ДесАтк, срекрвникж књиЕki nроДАнж.
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тафра 23“, 96", 18° — нпне он не плаче него се свћ весели

и радšе се са“ себи, на сваки днik такоре проводи свbтло.

У ориг. нема ове речи. — а онњ за тS лко“скŠ славŠ и такорв

нfе марш. У ориг. нема ништа.—Овога свbта иманfе такора

и сладо". У ориг. нема ништа.

тафраиша 75“— не догнше болнари и з°равнi ...нер сŠ они г“пда

и такорацие.

тека, теке, I“ — нашебоговћстенеквама било текЋ oy не-ноћ

бесед. У ориг. Ek cлокrk точко.— недно" свонш“ рђчо“ теке

исто зовне. У ориг. нема ништа.

“темељ 23“ — збирати себи темељ и основ5. У ориг. нема.

*тефтер 144“ — и свако неправо твoе писмо и лšКаве тео

тере про имашЋ кодњ себе издери и. У ориг. нема ништа.

трогер 11“ — и онк се наричS трогери. У ориг. нема ништа.

трамбета 30“— по се е лšпо веселиш и пиш и неш с тpsw

бети и свирачи. У ориг. нема ништа.

у.

°оура 15“ — о негов послbна дЊ и ча“ и смр"нs oyps. У

ориг. нема ове речи.

Ф.

“gbaba (B. хвалда 20“, 14° — и с конш“ кне комš ФаћДо“

бити негово сbанне. У ориг. с" конuk nрнwкрkтнfемљ. —

ито прво сванне примали би за радš. У ориг. к' корист.

*Jabucaru— шемљ 92“, 3° — нписи дoкoнaц едно дtло коe

би тл наћвише Фалдисало. У ориг. нема ништа. — еда би

цио више ФаћДисало. У ориг. нема.

феuитанг. 41°—кi. скорни то не" seишпан, паде ко“ ногš

оцŠ онога вbка.У ориг. кнлзк соншицил.

“рела 73“ — не има рече тамо преч бом"ке љеле ни женске.

У ориг. нема.

*дбеннерљ 141°, 5“ — и закон, fis, Mis e Kaкoно оу нођи меннерњ

с свћђо“. У ориг. скikТилник. — нашла си жено ćњ ве

ннеро“ моне бл'ти не-нš твоно драхмš. У ориг. св. скrkТн"нико“.

долашитора 47“, 37“— цбложите мš олаиштopo“ те ране не

гове. У ориг. нема ништа.
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"Моринт 138' — ако на" е код наш дрisт,дван, едан, мо

ринтњ. У ориг. нема.

"Wowa 7", 37" — if три ворме грћшника. У ориr. rokuн

кwка трнчисленнuук. — ако не бБла била или дрŠге Форме.

У ориг. кrkАлл или ннлл.

Орикости 86“, 20° - него оу свагдашнње“ зравлко и ориш

кости дарS веселити се. У ориг. нема. – с Фри°коскко. У

ориг. нема.

Х.

хаврежљ 18" - и какав" ли може бити ро“ if хаврежа. У ориг.

плод 0 тpнiА.

газдина 100“— онда такu isори и сиромашма своко хазин.

У ориг. сокрокице скон.

“ганим 73“ — бšде трговац велики на гласS за мало пак

послb мотичарЋ да или ханш“ (=лађар). У ориг. нема.

°халина 31" — кои се оухалинš нie u 6лачиш. У ориг. к'ризS

Нf LUKAAAAIII CA

халда 31“ - теранЋ не бивац: if ћавола скрозњ пŠстине, кроз

халŠге и преко планина. У ориг. нема ових речи.

хамбар 58“ — него оу оне вhчовите ха"баре... онде скšплна

своко пшеницS. У ориг. нема.

“харама 43"— и мегко харампе опаде. У ориг. E' pasкоћника

Eплде.

гарамиски 33“— сила гнна харамписко“ пекYно“, и та с ве

лика противнб" цркви. У ориг. да не ткорит. доus гдна

ЕвртпоuЋ сконu" pАзкоћннчн“.

гармија 103“ — коино е прегне тога гпховац на хармици.

У ориг. преж“ ко кuЕшн Гдни" на шNTннцšk.

гармицарски 101“ — закхећ цио банаше старћшина харми

царски. У ориг. стAprkuннл ukuТАрн“.

хваћ0а 89“ в. фalода) — коа лi exвада чакš. У ориг. нема.

хваћ0исати— шеми 15° - и по чемš на" ово сšме хвадише.

У ориг. све сtkuЕ ПОЛазно стx 9

хеме бT“— и да се очи оу мир, или по кне да послšе, хеле

да е оу мирoсти. У ориг. нема.
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* recamb 53“ — oy мо“ домš if сваца да ми има“хесапњ давати

У ориг. нема.

°хеcuaus 88° — не по-меку сиромаши и неразS"нк“ лкодма зла

хеспапа и зли новаца по“ добре. У ориг. нема.

°хисе 19° — недва е четврто хиce chмена згодило пасти. У

ориг. четкети сtku naM.

хисенце 93“ — оубогš подаћ мало хиceнце, а теби кне шестати

све про“. У ориг. нема.

хичњ 148° — ш то“ хич нимало не маристе. У ориг. нема.

“хорнатина 81“ — а они хорвати бšдавши своћ и бли“нкu,

никаква мš поценна не оуказаше. У ориг. нема.

хрcзв. 145“, 43° — сви сs били хрcsЗи и харампе. У ориг.

тлтi cš" н рл"коннци.— оумножило се... харама,хрсšза.

У ориг. нема.

хрсатина 89“, 14“ — коино се не за сиромашњ постарац,

него са" не хрсšзинЋ бЛш. У ориг. но тлтк кrk. — изпре

тога хрсšзина. У ориг. О снго тлтA.

“хабављ 37“— моћ шблкулненик, бku e и xSOsк. У ориг.

\ __ _ -

Бозлкокленнкi uoа кrkAs и кулснж.

хазарити— има 71° – и станеш, говорити своurn in xs

зSри, неди и пIt и весели се. У ориг. нема.

ћ.

*ћилер 56“ — да učори“ моне клере и векне да да“ сви

дати. У ориг. нема ништа.

*Mouake 16“ -- и би врх црковномs cњстатке четирма ћошко

здржанне. У ориг. снi Ruстњ ко гллкš ovrЛS цркви.

ћомче сребро 82“ — и овде оу живске синагоге како сви

деве” обоца Е чиста кколче сребра имакоку на себи изливен.

образЋ нб°нога цра. У ориг. нема.

“Habbia 56° — ако е дрзги го и бо- а оу тебе сs две три до

ламе, три четири ккорде, два три пара обŠкне. У ориг.

НЕМА, НИПIITA.

диллктолошки звоник књ. II. 20
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Ч.

*чизма 25“ — на чизма златанЋ raита" и на па"По“лia. У ориг.

НЕМА НИШТА.

*чишка 25“ — и на па“Пола чи“ по блатS ходи злšне чипке.

У ориг. нема ништа.

U.

uелата 138“ — и Едакне таквога по“ џелатове ћаволске меке

У ориг. предастik ušчнталних.
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