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(„мрак“).У оба случаја видимо даје звучна струја умукла

чим је имплозија почела. Експлозија је јака, али после

ње нема вокала као што би се можда могло очекивати.

У чакавском изговору (Б) видели смо већ на сл. 6

(„гáд“)да звучна струјатраје до експлозије; после експло

зије је нема.У истом изговору муклога сугласника („рат“,

сл. 7) звучна струја престаје на почетку имплозије.

изговори (В1и Г најудаљенији су од леизговора;

у њих, на сл. 8 („гад“) и сл. 9 („гад“), не само да нема

полувокала после експлозије, него нема ни саме експло

зије. Звучна струја траје неко време, постепено слабећи,

и са њеним престанком престаје и сугласник.

Према овоме могли бисмо, из горњега материама,

констатовати три типа звучних сугласника на крају речи:

I, прави звучни сугласници са полувокалом после

експлозије (сл. 1, 2, 4): града, врага, смуђа; изговор (A).

II, замукли (асурдирани) звучни сугласници, код којих

трептање гласних жица престаје у току оклузије, тако

да је експлозија сасвим умукла; изговор (Б) и (В).

III,звучни сугласници имплозивни,који су без експло

зије, као изговори (B) и (Г), у којих гласне жице титрају

за време имплозије и оклузије; с шрестанком титрања

гласних жица престаје и сугласник.

Милош Ивковић.

ТРЕБНИК БЕОГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Бр. 305 (488).

(БЕЛЕШКЕ О ПАЛЕОГРАФИЈИ И ЈЕЗИКУ)

-ово-

. Требник који се овде описује уставни је " рукопис српско

редакције на пергаменту, а написан је на 96 листи, величине

13,5Х18 см. На два места рукописа имамо уметке, који су писани

Tњ.



тPEвник вЕогPAдска нлРоднЕ вивлиотEкЕ 73

на обичној хартији: први — од 4 листа писан је полууставом,

судећи по шалеограљским знацима у ХVI веку, а уметнут је после

12-ог листа пергаментског рукописа; други— од 30 листи писан

је уставом ХIV–XV в., а умотнут је после 64 листа. Тако ру

копис, заједно са уметнутим листовима од хартије, који со на

лази у дрвеном повезу, превученом дебелом црном кожом, има

128 листи"). Између л. 63 пол. и 64 (крај и почетак свеске) и

између л. 64 и 65 (средњи листови су превијени)токст нема везе,

— дакле, у рукопису недостајо неколико листи.

Пре но што је доспео у београдску Народну Библиотеку

требник је био својина „sereskog starinara Stev. Verkovića“).

Садржина његова изложена је у мало час помонутом чланку

Г. ЛБ. Ковачевића, у којем је он наштампао из њега и 15 врло ин

тересантних молитава којо су већином апокрифне.

Запис нашег споменика (л. 123—124) који нам но дајо нопо

средног обележавања које је године написан, али који ипак до

пушта да прсма узгредним напомонама које се у њему налазе

и сводочанствима која се могу поцрпсти из токста одродимо не

само годину, него и место где јо био написан, издаван је двапут:

први пут у чланку Љ. Ковачовића „Nekoliko srpskih natpisa i bi

lježaka" (Starine, knj. Х (1878), str. 270–271), други пут у Љ.

Стојановића I књизи „Записа и натписа“ (Бр.97 и 98, стр. 37)").

Сводочанства о години кад је написан, као што јо речено,

дооивају се, у главном, из записа који почиње овако : нзколеникеuk.

vu i savrтни ба. и схо 136и, то Ха... a i sokuи са Акло

a uha uокта. Кs. Ali. при 1 жупанк кљкашинк“.I. R. I. Alis

skrosконаге има нашra. страна, и самог огроша нац: амн.)

wклдакоциишљ. кскин || зашлашн. срkпњскоuk | н поuopiscKouk. н

грч. (кошљ. књга си 0крkже к |pk.) (л. 123—123 полеђина).

Даље, на основу података октcније у токсту:Ињце шолнu"ce v

хвловинк и цари наших странк: л. 62. ца нашиге страна.

su - i - i - L. " . . . L. . . . . L. i 1. i A.v Avari i “. . “ “

су:Транм п5 кроком тконик (л. 28. GO усолкокцн црн нашиш.

Ч) Позивања на листове у даљем излагању чине се по нумерисању у које

су узети у рачун и листови од хартије.

*) Kovačević Lj. Nekoliko priloga staroj srpskoj književnosti. Starine, kuj.

Х (1878), str. 274.

*) Управо, то је прештамшавање издања г. Ковачевића.

*) Два слова овог реда, затим два реда у потпуности и скоро цео трећи

ред (остала су само два последња слова) истрти су.
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сте банк. и окову. srs revio: a. 8. Дакле, требник је написан

за вромо цара Стефана, значи у времену између 1346 и 1355 г.",

то је прво; друго,— „књга се Сврљке крв.“ Писац је очевидно

имао на уму срамну предају Бера Кантакузену, зими 1350 г.,

кад је Стоман био заузет ратом против Босне, налазећи се лично

код своје војске“). Дакле, требник је био до краја прописан

26. марта 1330 године“, као противречност свому овоме могу

со узети спомињања у октенијама архиепископа (21, 24 пол.:

"C" . . . .

О Арунапnк наши, и то зато штоје, као што знамо, проглашење

- српског патријархата било још пре крунисања Стефана царском

круном. Могућно је да со овде има на уму архиепископ Скопске

епархије којем јо био потчињен Прилеп, и у чијој је околини, без

икакве сумње, и написан наш требник. Ово се јасно види из ових

података: 1. У јодној молитви налази се ово: сам кi o тук

склR’ula (J. 103 полеђина). Боз сумње се овде има на уму мана

стир Св. Богородице у Трескавцу, близу Прилепа, у подножјуЗла

товрха,задужбина краља Милутина“,манастир којемје краљ Стеван

Душан дао три повеље. Од њих је прву од 1336 г. штампао Ст.

Новаковић у ХLI књ. Гласника“), а дво друго којо потврђују и про

ширују имања и привилегије манастира наштампао је Ђ. Дани

чић ух“ и хIII") књ. гласника. 2).У запису налазимо: šk. A moети

pАла шекца нз, uprapнта. Fl cuнце днЕлке Мар"глрнтi civ

кластнко н с пракннамн н с" планнношљ поклонио је краљ Стефан

") Види „Историју Срба“ Константина Јиречка, прев. Јов. Радонића, Бeo

град 1911, стр. 370 и 394.

*) Ibid., стр. 384.

°) Јиречек пише (ibid., стр. 384): „није познат датум поновнога освојења

Бера“; о овоме писац записа још ништа не зна. Зато се може претпоставитида

е Бер био присаједињен после 26 марта.

*) Види о овоме код архијепископа Данила (Ђ. Даничић. Живот краљева

и архијепискоша српских написао архијепископ Данило и други. У Загребу

1866 г., стр. 136—137): Gни ко неосллкно ткoри и њ прkАлижншта влико на кожнко

(*глоу) к такова простнралши ммсл. срдачноу. домљ ко прkсветмњ когороднци клагив

пнтатимљници рода уристнинскаго кљ мfikcтik pикомћи. Трескакцн (варијант: .Трнска

вица), и т. нисnorkАнммир, приношнни наго непљни, њлико влса потрkha на слоу

жАкоу когоу и прkчнстikн квго матерн, скik ж в. кrkЧњнов помнаннкв, просе милостик

наго Футврждинни н помошти прkcнтнв отачњствно сконвлwoy.

*) Два прилога к српским старинама. II. Хрисовуља краља Стефана Ду

пана манастиру Трескавцу (стр. 358 и даље).

*) Три српске хрисовулb. I. Године 1336—46.

") Хрисовуља, стр.369–377.
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Душан међу осталим земљама манастиру Трескавцу мало час

споменутом повељом од 1336 године". .

То исто „селице“ налазимо и у двома другим повољама

Душановим: а) у повељи, наштампаној у Х1 књ. Гласника: се

ЛицIE MAргаритik ck. Retkuн прлRнHAuн, ск никнеuk, ch. кнноградњи,

сА код кннцу, с планнному“) и б) у повељи,наштампаној у XIII књ.

гласника: Само илуrмент с виногради с нивник с млин |

... доu. н. с. Eckuи пракннаши“).

Ово село, под именом Маrgari, налазимо и на савроменој

аустриској генералштабној карти“) севoрозападно од Прилопа, да

леко од њега (у ваздушној линији) 21,5 километра“).

Према томе, требник је несумњиво написан негдо у околини

Прилепа, и, по свој прилици, у манастиру Трескавцу, као што је

то воћ претпоставио и Љ. Ковачовић".

Дакле, ми имамо пред собом споменик сриске редакције који

је написан у Северној Македонији у половини XIV века. И то не

треба да нас изненађује: Прилоп, који је прелазио, почевши од

средине IX века, из руке у руку (Бугарска, Византија, Епирска

држава Ангела, опет Бугарска), од 1296–97 г. пролази под власт

српско државе ; та власт коначно се утврђује под краљем Стефа

ном Душаном 1331—35 г. Околина Прилепа шосло тога почиње

да се насељава"; природно је претпоставити да јо колонизација -

ишла из старих српских зомаља; зајодно са тим овамо се пре

носила и српска просвета, што и потврђује наш споменик својом

српском редакцијом, чијем опису, послс ових уводних приме

даба, ми и прилазимо.

1. Палеографија.

1. Пергамонат на којем је написан наш споменик — дебео

је, по крајовима је поцрнсо. Цео спомоник је писан једном руком

*) Види Ст. Новаковићa, op. cit., стр. 361. Одломак овај наведен је по ори

гиналу (који се чува у Народној Библиотеци у Београду, Бр. 81, ред 85).

4) Стр. 133.

*) Стр. 872. Наводимо по оригиналу. (Нар. Б. Бр. 72, стр. 64–65).

*) 39' 41" Monastir. K. u K. Militargeographisches Institut (Nachtr. 31.

VII. 1907).

°) Тај исти назив „Маргари“ и код В. Кжнчева, „Македонин, етнографин

и ститистика“, Софин 1900, стр. 495.

*) Nekoliko priloga staroj srpskoj književnosti. Starine, knj.Х.(1878),str. 274.

*) Види о томе чланак Ст. Новаковића: „Прилеп у првој полиХГУвека по

Трескавачким повељама краља Стевана Душана.“ Глас LХХХ (1909), 1–24.
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не рачунајући, разуме се, уметнуте листове од хартије којих је

општи карактор писања кос.

Рукопис (пергаменат) има 12 свезака — терниона и кватер

ниона. Друга, трећа и четврта свеска нуморисано су: друга има

два броја—придну на првом и на последњем листу; трећа и че

тврта само на првом. У осталим свескама доња ивица одсечена

је при укоричавању толико, да су одсочсни и бројеви; на 6 и 7

свесци од њих со сачувала само титла.

Слова која су писана отвореним мрким мастилом стоје на

линијама, којих има на свакој страни 19; средња висина слова

је 0,3 см.

Извођење киноварних почетних слова, која се спуштају на

ниже и која заузимају место 5—6 реди (3,5—5 см.), већином је

просто: то су обична писмена, само већа; једини украс њихов

представљају чворови (кружна задебљања и на крајевима бубре

жаста рачвања. Ипак има иницијала који су и вештијо изведени,–

по принципу преплстања каишова са шиљцима где се пресе

цају; при овом или су оба каиша израђена киноваром (почетак

рукописа: л. 27 пол.), или је један израђон киноваром, а други

мрким мастилом (средина рукописа: л. 100,105), или је, најзад,

један киноваран, а други је у контурама, чист (крај рукописа:

107 пол, 108 пол, 111 пол, 121). T

На 36 пол. налази со попречни орнаменат који јо израђен

по истом принципу; простори између каишева испуњени су ма

стилом отворено мрке боје. Таког је карактера и звездаста, са

осам кракова, розета на л. 109, која је израђена киноваром и

МЗuОТИЛОМ.

II. Облик засебних слова.

f. стуб је нагнут с досна у лево: трбух који има у горњем

делу мало испупчење пресеца ту стуб, но допирући до његова

врха; доњи део потље, који је обично паралелан горњом, укршта

со са стубом на његовој средини.

Б. Трбух је састављон од доњо усправне линије на стубу и

врло мало извијене бочно линије која почињo мало изнад срелине

стуба; капак који се надноси над трбухом издигнут је на више

ДОСНИМ ДЕЛОМ.

То се може рећи и за Г.

Б. Горњи део, који представља правоугли троугао, заузима

трећинувисине стуба;доњије доо трапезоидан, са широм основицом;
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десна његова линија каткад је мало заокругљена. К унесоно под

титлу има облик правоугаоника.

5 се употребљава само као "број.

3. Ропић који почиње на линији или испод ње, пружајући

се по линији или (у другом случају) дижући се на више до ли

није, усправно се спушта наниже.

B се налази један пут у речи њgov (4. пад. једнинс) 104; зави

Јутак попречнице иде навише. .

Ж има јако редуциран горњи део; леви горњи крак усправан

је према стубу или под углом иде навише; бочни краци пружају

се симетрично.

И. Стубови су паралелни; спојна линија, која полази изнад

средино стуба, у десном своме делу мало је подигнута навише.

I се употребљава обично на крају реда кад нема местада се на

пише н (ма да има случајева кад со оно пише и у средини реда,

и у речи if. стуб може бити прецртан преко средине крстасто.

Пише се или без икаквих дијакритичких знакова, или с тачком,

двема тачкама, и тачком са акутом.

К. Извијени десни део, са нижим врхом, не додирује стуб.

Л има два облика: 1) симетрично растављене и према уну

трашњости извијене краке; 2) десни део— стуб који иде с десна

у лево,лови део— извијена линија ка унутрашњости. У оба случаја

линије се не просецају на врху, већ су састављене малим капком.

Л има неколико облика: паралелни стубови састављени су

заокругљеном или само мало извијеном наниже пречагом која ложи

на линији; у првом случају њен горњи леви крај није спојон са

стубом непосредно, већ малим капком. Други тип: са кривим левим

стубићем испупченим споља и угластом пречагом чије теме угла

лежи на линији. Трећи тип, који се већином употребљава на крају

рукописа, има стубиће непаралелне, који се у доњем делу рази

лазе и који су спојони заокругљеном или изломљеном прочагом;

она се налази на линији или се спушта испод ње.

Н. Стубови су паралолни; пречага почиње од горњег дела

левог стуба и пресеца се са десним стубом мало више његове

Acредине.

. О има оштар врх. На крају реда трипут је употребљоно

двојно спојено 6 –sz Trs (2 пад. једн. м. p.) —3 пол. нег

– 19 пол, нRurse 2 пад. јед. м. р.) — 27 (исп. нико наве

дено писање удвојених слова, опет на крају реда .

II. Капак је каткад крстасто пресечен.
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Т. Осим обичног облика на крају реда, кад нема места, упо

требљава се т са високим стубом и капком извијоним као циркум

»Jеке (на пр: никulo I (5 пад — 103; идећ |—107 и т. д.,

Oу је обичан облик за глас u.

5 као о са доста подигнутом над њим луком констато

вано је 4 пута на крају реда: (кацивш8. || — 18 пол.; козлВЕлнкu

— 20; градwциоu8 | — 25; кл8че — 105 пол.).

Ф. Делови чашице, који полазе нешто изнад доње линије

реда и који се широко разилазе, при врху су пресочени цртицама.

Х. Тачка пресека састављених долова заузима средину ви

СИНЕ СЛОВЕЦ.

G). Средњи стуб долази до горње површино реда; употреб

љава со у почетку речи : а у средини речи посло самогласника.

III и II. Репић који се спушта на ниже непосредно је про

дужење свог стуба.

Ч има два типа: 1) прав стуб и получашица; 2) стуб из

ломљен или мало више, или у самој тачци пресска са у страну

повученим ловим делом слова.

"h–у рукопису нема.

h— има различне облике: 1) доња линија јо усправна на

стубу, а досни део трбуха, који допире својим горњимделом каткад

скоро до врха стуба, има знатну испупченост; 2) трбух јо полу

кружан : и 3) трбух са обухваћоним делом стуба представља круг.

k. Трбух са усправним доњим делом према стубу и испуп

чсним десним долом; попречница са опуштеним крајевима ложи

нешто испод горње линије рода.

па, ко, кв — представљају спајање 1 са дотичним словом: спојна

линија, пресечена само код и, налази се изнад половине висинс

реда. не се употребљава не само после самогласника и у почетку

poчи у оба случаја недоследно, очему види ниже 331), већ и иза

сугласника, али врло ретко: покланкен (2 пад.множ.)—2; нзка

кленик— 12; E. прнстаницинене ||— 114; ни кљкедн— 115; никн

днине (4 пад. множ. м. родај— 121.

Ти случајеви показују да не после сугласника не обележава,

у очима прописивачевим, палаталност сугласника који му претходи.

Нboгoвa употреба јо прост манир. Што со тиче случаја као што

је изклвлњнине,—он се налази само једанпут, а обично је: из

клRмнне— 109 пол., пошљишлнн — 19, пошљишлнни — 19, по

клоненнке— 120 пол. и т. сл.
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č „широке“ налази се двапут на крају реда: повиноувене

— 98 пол. и диску— 122 пол, извијен као циркумолекс, ду

гачак језичак њогов процртан је.

дје употребљен само једанпут у речи:конак— 116 пол

косе линије не састају се при врху, него су спојене капком.

љ употребљен је двапут у речима: ваљнах сложна—

116 пол.: његов горњи део јако је редуциран; унутрашња линија,

која је паралелна главној линији која одозго полази с десна на

лево, пружа се од друге главне линије нешто испод пресека

главних линија.

Е је састављено од куке обрнуте крацима навише која сc

теменом свога угла налази на доњој линији реда; ка томе шиљку

с доње стране приљубљен је двапут савијен репић.

Од лигатурâ (сплетова) употребљавају со ове :

p и К: p т и кu: kli

т и к: k a и у: А:

о и у : v u и н: u

А и па : Ana V и р: v

т и н: -

само лиraтуром написана је четири пута реч лis u Auhov

запису: 123, 123 пол. и 124).

Интересантна је једна шалоограљска особина нашег споме

ника; то је споменута употреба удвојених слова на крају рода:

печатљ || — 2 кcнн. || — 12, 52.

страшнњишљ. || — 6 пол. поутин. || — 18 пол.

нонекљК. || — 10 крошкшнкни. — 34

Елшнуk. || — 19 - тконшин. || — 120

наплстњ. || — 34 ovЧинкин. || — 64 пол.

Gr , J__ Oc

почивнукњ. 135 пол. Eksкнгнisuн. || — 18

скrprisuнтњ. || —38 пол. тмин || — 98 пол.

нашљ. || — 46

ицитњb. || — 51 пол. нзкавлsнање. — 98 пол.

солутњ. || — 52. присталицинве. . — 114

насицињ. || 67 пол. прнклижавтњ св. 1— 23 пол.

"““- | 99 nastu- за

нашнxisk. || — 121.

4. Од надредних знакова употребљавају се ови:

1) титле -- -- Ars --zу

2) знаци - 2 4 место пропуштеног полугласника;
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3) T и - над јотованим самогласницима и над w; " над су и

w и “, ' и T над самогласницима уопште; ови знаци употребља

вају со уопште врло ретко (изузетак чини 1 о којем је било го

вора раније).

Од знакова интерпункцијо употребљава се обично тачка која

се ставља на доњу линију реда, каткад мало вишо ње, и врло

ретко запота (на пр. на л. 22 пол.). На крају „чтенија“ употреб

se s »»- - " - " - " - * e "

љавају се ови знаш: - , 2, ze, iz-, 5 - , 2 * , ,

- L. e - . . A. C. 9 i se „."

- " _ 2. " " . . . . ." - a ; a 2 . - * -“... “T
A - a s • у чr " у

II. Фонетика. -

А. С а м о гл а с н и ци.

5. Peouекси су прасловенских носних самогласника у треб

нику обично: оу (ко) место 9 (ст. сл. ж} и B (кв) место 9 (ст. сл. A.:

клоудницом" (4 пад. једн. — 49 пол., шоучни кu (4 пад. м.) —47

п., Хоцису.—53 п., ovЗкu (2 пад. јед.,— 100 п., Ewко (1 л. јед.— 110

и т. д.; ни —52 п., начетокњ. — 46, ткоре , цин — 48, незкикњ —

51, кнАнтњ (3. л. множине)—53 п. и т. д.

Алиима случајева кад налазимо обележавањаи са ж ил,сједне

страно, и су и , с друге, на мостима прасловенског G и (), тако: а) ж

, , , . . R

(двапут) иА једанпут: кврнљж слоужкж приноснти—116 п.Забс

лежимо да А стоји место очекиваног ж посло нi и ж у првој речи

место очекиваног њK.; б) су (ко) место прасловенског G (послеА,ж, ц

У почетку речи и пoслe сaмoгласника у средини речи: leoа коз

крати са књспrт, дивлксе дланм пучи кљ врск приклсмкин се—27.

ти ко неси кљ разкивак клинине кu novстина— 28; Take usко

ski roku novти. и ви ни бок ток—96 m. тако њен

к наш. накaзак и нi supsurs. творн ког клик. || наш.

жнвст.— 97; ГР влнкм. и кмшњим ник ко недино кнеulers.

жики || Е. свtктik. нпрнкоснованк— 116; Гh fн сАдрkжун кса—

46. п. кRше жетоу кодонос клин. шест лежovuk (Јов. од Јована,

исп. у Мар. Јев.: лежаштх)—45 п.; 0 одрkжowцилго. недоуга—

в. нзкаки рака сковго к сузк слажvu— 101 п. о. првокле

Rus-30 п. uитка ин кušг и вска смук.—22. о послRA

нмук зншлко— 63 п. нако и пКсN кi uopkcкм и рок. (9) на исхо

де 0' сконе штнц. тако и шон живот да не броднтK I O скоко
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штицом“— 106: призрн с Енсотн сtus ross fн 31. п. Oуслишн ни

- - - " " .

кжše cicнтнлко наш к ико кртоuk ткоко милости. сNApжом знiАко

RE- „ . , ФР se

ткишњ клкланнкеuk. uоли: — 61 п. лци ко || тори кра нил жнov

некispнov . н тон клгоколи жити с нек | Ал не vстлкланетK њко.

— 44 пол., 45; прkАл u Ask uоко инслн — 37; како шоко

њ

ккли схт — 37: коктici (3 д. множине — 5. 11 пол. пов

стект. — 24; Ecov“ непрнизни с трњлк неси у кже — 99; Ass

длук. . ник. cлоко ткоk. и шнрњ Еквннлкидск ко. ико нikcovт. О

ui pл (јеванђеље од Јована; исп. у Мар. јев.: ...кRзненлкидNња)

— 53; лЗк послу: ко кK ui i ps. н за не лв. скikus cauk (Ibid.

исп. у Мар. јев. — послух њл.)— 53.

У ова четири примера имамо исти појав — ко мосто 9

А у облику е пад. јед. заменице жонског пода иже која замо

њује 4 пад. јод., што је познато и средњебугарским споменицима“):

лзв. сллку ко же сн далi uнк дух ишK Uјев. од Јована; исп. У

маг. је.— же дала вен изнку — 3: да видетi civ us “

sке ж си даљ инк (ibid., исп. у мар. јове важе далк нен инко

53 пол.; Поллтo вишниго црл књ. нако же кљ селитн се нзколн

— 127 пол. скан и кRoos cszke i K. тнк ишли.— 137 пог

в) Обратно — Е (не) место прасловенског у (Ж,њ)после л, н,

ч, ш, ци и после самогласника у средини речи: сурлнн || Alie Coo

чEт шоњго — 1 пол.; ovључнтк, клне нетлиница — 3 пол.; Дане

пише какон пљu— 66 пол: »Aкитн тNч (-=тучку) кirow—

62 пол.; туче скоко поустн — 63 пол.; призирањцилго — 5, тлинцид

- пол.: клsцину се — 37 пол. канцлго се—38, непокRA њцкv

uoy — 39, О снимцину са — 43, какоушлнецишк — 37 пол. ск

нsцомшоу—66 пол.;дањцилго — 63 пол.; нсцRмањце— 68, нcнскik)

Алквцил се — 111 пол., књmињцилго— 113,чаквце– 111 пол. 118; по

кллнинцињ с — 119 пол.; тактK горњи — 5, лкококнко не же и несн.

књиклкокилik — 53 пол.

Случајеви другачије замене назала: а) к место прасл. 9: wдN

жšнти таче катоу — 62; надглу (2 пад. јед. —99; б) к место пра

слов. g (jедном и после ш): 0 | Episu gљка нRćнкине — 62 пол.

кЋровлш. || Ек нis owници њго—46 (исп. у Мар. јев.: Екровлшљ

Roн.); в) л место праслов. Ч. у 4 пад. јед. именицо ж. p.

Ф

са основом на а: подлне ши шоуАрб | н прак-дноYко шњисл. и кврд

прлRA — 65 пол. И, најзад, у примеру: жена сконик тКлемић ЛА

1) Види П. А. Лавров: Обзор, звуковнх и Формалних особеностећ

болгарскаго лзика. Москва 1893, стр. 165.

ЈужнословЕнскu оилолог I 1-2 6

м
ka
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не || Еладе нi uovЖњ неко. тако же нi i usvKK сконuк, ткло. да не

кллде нК жнow—л.44. имамо случај замене а са су, који је ра

зумљив с тачке гледишта Фонетике средњебугарских споменика (ж

место л).

Јавља се питање: како да се објасне сва ова обележавања?

Пре свега треба напоменути да објашњење њихно треба тра

жити на основу бугарског језика. Али се тада јавља друго пи

тање: означују ли она ишта реално у језику преписивачеву ? Без

икакве сумње не означују. На ово нас наводи воћта ствар, што место

ж које је заменило у извесним случајевима бугарско А и које је

одговарало редуцираном гласу или гласу потпуног образовања А

живог језика — налазимо оболежавање њимо ом“ z= гласу и (исп.

обележавање са су прасловенског и од диктонга). Из тога следује

да све случајеве који рсалексују т. зв. средњебугарску про

мену и замену јусова ми можемо свести на оригинал с ког је

преписан наш споменик.

6. Редуцирани „мукли“ самогласници. Место прасловенских

I и II у случајевима кад у писању револскси тих

њу

редуцираних 1 и 1 у случајевима кад у писању

гласова остају налазимо њ ; знака к, као што је речено, у нашем

споменику нема. Несумњиво, у многим случајевима оболежаалН62МЗl.

вање њ не означује никакав глас, већ остаје само као тради

ција која је остала од старих и средњобугарских споменика. То

доказују: 1) случајеви кад се к изоставља или задржава само

у писању под утицајем аналогије; 2) случајеви асимилације су

гласника, међу којима налазимо такође само традиционално њ.

Али, с друге стране, знак њ у

свима словенским језицима имамо самогласник потпуног обра

оним случајевима где према

зовања имамо права да сматрамо као слово са реалним друго

је питање, каким баш) значењем.

Примера у којима сс изоставља полугласник — у коренима,

суфиксима и наставцима у нашем споменику, као што је и трсбало

каткад се обележава да је пропу

штен, али већином и тога нема. Наводим само неколико примера

из свако категорије: а) корени: пса (2 пад. јед. — 109 пол.; псн

очекивати, има врло много :

* . . -- -

(1 пад. мн.) — 110 пол.; кнки (1 пад. мн.) — 52 пол.; шкrk (3 пад.

јед.) — 53 пол.; кнез (4 пад. мн.) — 28; к'то — 121 пол. и тако

даље; б) суфикси: књишнњиши 16 пад. мн.) — 26 пол.; некikp"ноу (4

у

пад. једн. ж. р.) — 44 пол.; гркшникu (4 пад.

нсточницн (1 пад. мн.) — 25 пол.; pАзлоучник. 116 пол.; vcov

мн.) — 65 пол.:

женник (4 пад. мн.) — 31 (исп. ннRњни (4 пад. мн. ) — 108;
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ciklupsтњнов — 25 пол. нетлкнšноне — 10 пол., непокkДKник.–

65; злотворљннкл (4. пад. јед.) — 1071; трксклRца (2 пад. јед. —

103 пол.; принеuuн 41 пол. (исп. прншедњишнук (2 пад. мн.) — 50;

положнRњШovuoy (3 пад. мн.) — 109) и т. д. в). На крају речи

њ делимице остаје или се изоставља (с ознаком или без ње)

само пред енклитикама и у предлога: uолнити — 61; моли || м"т

fн и књлннuо к' ткik; кокот с — 11 пол..; у Еллнт сн, корнт се

— 23; Еску ко wн—63 и т. д.; с нашњи— 68 пол.; с наш же —

97 пoл.: к текk - 121 и т. д.

Случајеви традиционалног обележавања њ, са извршеном

асимилацијом сугласника који се по некад одвајају родуцираним

самогласником: тешљкљu (4 пад. мн.) — 1 пол., 68 пол., 100 пол.,

тешљкоњ — 1 пол.; српскоus (6 пад. јод. ж.) — 123 пол.; мнм

шњкм (1 пад. јед. м. — 125 пол.; шнашкоњ — 126.

Истичемо изостављање њ којије постао од самогласника потпу

ног образовањау позајмицама из грчкогјезика: по прокљишнк-29п.

Случајови изостављања јаког њ у речима: чло кisколкокцK—98,

114 пол.; кifннлкидцК— 112 могу се објаснити аналогијом зависних

падежа.Обележавања њ који није стимолошки оправдан могу се об

јаснити утицајем оригинала, у којем су долови рочи налазоћи се

на крају реда добили натписано њ чисто графичког порекла (по

јава је то обична у ћирилским рукописима), одакле су при прописи

вању механички прсносени и у препис. Другог је порекла њ у

речи: нikckus —52 пол. Овде је њ секундарно: оно се јавило на зе

мљиштузаједничког јужнословенскогјезика (а, можебити, и опште

словенског) од ш - к слаби на крају речи. У речи седњиЕрнцко

— 31 пол. К је могао бити унесен аналогијом из седишњ, где је

он истог порекла као и у квскuk.

Опет је другог порекла к у позајмљеним речима: 2 pićгли

— 5 ; нерњда наскине — 21; RK њpКАлнik— 22; књ неpКАлни—25

пол. 26; E. нwрданм — 20.; E. нwрKAKнк (sic)—20 пол.; њЕгл

— 26; wлтара (2 пад. јед.) — 38; wлтApov (2 пад. јед.) – 49;

Сврљгми (4 пад. — 50 пол.; плрњеннs (5 пад.) — 102 пол.; ге

wрњгњине 15 пад. — 102 пол.; панк Англион (5 пад.)— 103; лкннк

Albuи 15 пад. — 103; књгнне (5 пад.) — 104; шл psтл (2 пад.)

— 123 пол. Највероватније је да је к овде граљичког порекла").

7. Самогласници пуног образовања место родуцираних. Са

могласници који стоје место прасловонских редуцираних гласова,

") Другачије У1. Фасмер, Греко-славинскie sткодн. II. Извbстiz отдšл. русск.

a3. и слов. И. А. Н. ХIII 2, 1907, стр. 201–202.

Бе
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по познатом, заједничком свима словенским језицима закону, ја

вљају се : о место fl и - мcстo i: Акококi (4 пад. јед. — 37, 42

пол., 49 пол. (двапут), 50, 51 пол. (1 пад. јед.); лкококњико (6 пад.

јед.) — 50 пол.; RK лкококн — 47 пол. (у два последња при

мера, у ствари, имамо утицај аналогије); ко кллгокрkus — 63;

0 Tubu ; начетокњ. — 112, нокотњ — 113 (к је по аналогији и у

1 пад. једн.: ноктњ од ногтК); и у комбинацијама: кракос. —

49, недоугос. — 99, тл || тотK (-=тлтк тi") — 105 пол. — 106.

Анкрњ")— 17 пол.; пропнikuaro (2 пад. јед. — 6; попрku (запов.

начин — 99; злотвивнs (прво и је по аналогији из 2 пад.) — 9;

тињач, ника се пад. јед. za — 10 пол, четнаге ти кућа се

пад. јед. — 112 пол.; честнов нин — 114; честноuoy“ ничнин (3

пад. јед. — 120 пол.; ткло... песињ— 110; ov" (= EKO песннs. ткло

— 110; књск илиpк — 111 пол. 125 пол.; ovuврkuн (1 пад. множ.

м. р.) — 64 пол.; прншвствне: 112 пол.; пришасткина (2 пад. јед.

— 22; прншвсткињик (6 пад. јед.) — 10 пол, 23 пол.; w пpнш

сткu — 21; прншедњи (парт.) — 40 пол.; uнцошнд. . шнs; чести

12 пад. јед. — 115 пол. прншедшsy — 125; прншвдKuну. С пад.

множ. — 30 wouise i nau. Мно — 119 пол, wкиншка и пад.

јед.) – 39 пол.; књскupљтнк — 21 пол., 98; снлнк — 113 пол.:

прkcллкан.—113; исн.—17 пол.; страшнњ — 11 пол., 125; гнкRњ.

— 11, нRKOен. — 45; cpu i usњ — 65 пол.; празднсткоу (3 пад.

јед.) — 23 пол.; Eck uир.— 111 пол., 125 пол ; Kголкок у стEњник

(2 пад. јед. ж.) — 22 пол.; чкокествљ || на—41; ненлкнденц. — 112;

крњ || шечњствица (2 пад. јед.)—51. Овамо иде и спорадичан пролаз

к у а у облицима: a) 3 пад. множ. основа на i и консонантских

стрлстник — 35; лкодник — 23 пол., 36, запоЕКАник —2,40 пол.,

118 пол, скpквuк — 126 пол: кол'квник — 98 пол: тати. —

105; звкрник— 105 и т.д.; дHuk—104, ткласник —4 пол. и др.

б)7 пад. множ. основа на I (и консонантских, које су позајмиле овај

облик од основа на iz ЗапоЕkАнук — 4; ноздрву. — 8; окитилу.

—35 пол.; ислу.— 1,20 пол. и т. д.; телеснук— 1 пол. четиру.—

11 пол. Обратно, њ, мосто е имамо у речи: изклкитк, л. — 26

пол, 11 пол.

") О о од њ исп. савремене прилешске облике (види Мирчевљ, Д.: БЕлЕкки

на Прилihпскин говорЋ. Сборникљ за народн. умотвор., наука и книжнина ХХ (II)

стр. 1 и 16): денот, каменот, коiнот, идитог, зетог и т. д.

P) Од др., које је од дuкрњ, о чему види Ф. В. Фортунатовљ: „Старосло

винское та в. 3 лицћ глаголов.“ C.I.B. 1908, стр. 6–9 (Извbстi Отд. русск.

жз. и слов. И. A. H. т. ХIII, кн. 2-1).
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Већина ових случајова прелаза полугласника у пуно вовало.

ЧУчајева који су већ утврђени, као што нам је познато, и споме

пима старословенског јозика,могла би се приписати и средњебу

РокомУ оригиналу нашог рукописа.Али,узимајућиу обзир, с јодно

"Раче, чличан начин њихног јављања у прилепском говору“, а,

“ АРУге да је у овом говору у употреби и облик татотi, Mo

немо. У њима видети рефлексо живог изговора у јозику прописи

вачеву.

О к место A говорили смо раније.

Као реклокс ћ (напрогнутог у а) јаком његовом положају

јавља се њ би у слабом—н : а) Ek pлкан wкpлз.–27 пол.; када њен

- 11 пол-, 27 пол, cik Rжен — 25; рак кожни – 108; облици

3 пад. множ.: поклинен — 2; пошљишлнн— 19; казлкони– 61

пол-5 можн — 118, 120 пол.; псутн – 18 пол., 19; пчлан – 35

пол- запокikАн — 38, 117; ко , стен – 46; лкодни – 61 пол., 62

н., 63, 63 н.; челкости — 102; сктан — 116; злодкњик. – 109 п.:

мињедонелица: али код замонице скн — К, остаје: град. cн – 61 п.;

виноградњ сšн — 60. б 1 пад. јед. ср. р. придева: оу Елкине

ткло илн су песнне — 110; 1 пад. јед. глаголских имоница ср. р.

жнтне— 48 копне —9, књ.– I, wчине- 1 m v. u:

тако исто и зависни падежи (изузевши 2 пад. множ.): налRAЕнни

— 24 пол. покали " нико — 44; Ekckpсникuk – 4 пол.; по

скиннеuk - 1; изколннкви. — 2 п.; знлшннsuk. – 46 и т. д.;

У промени имоница ж. р. на -на: скинниу. — 5. п.; и 6 пад.

јед. именица ж. р. са основама на i: шнлостнко — 4; крkпостико

— 5. п.; pa дoстнко — 25 и т. д.

Облик 1 пал. јед. одређених придева има завршетак њин

(праслов. "Ајkl., али се он већином налази у скраћеном облику

ња (и) (примори ће бити наведени ниже у 5. 17). Прилично јо

занимљив, слично образовању 1 пад. јед. придева мушког рода,

појав, када њ којим се завршује реч прод речју која се по

T“ . Д.

чиње са ј прелази у н м): ДНК изкакнтi i A. нл uvјан.

3.- 3. sve i –9–––. - o s

пришим њ — 26 ш.; кљакнгнovљн 1 нен — 119. У споменицима ста

") Iто се тиче а као замене А и к то, судећи по тврђењима Д. Мирчева,

ширење овога, по свој прилици, са стране унесеног србизма ограничено је на

мали број случајева. Тако исто има мало случајева где је употребљено 8 место Ћ

(а „тмно, клонеце кљмЋ т, и а“); они су ограничени на узајмљени из турског је

зина сузике-лак и мали број примера у којима то находимо на крају печи пред и

(итар, iaтaрва, добар, бистар, мудар); тако исто место њ находимо у на крају

речи пред м (седум, бсум и сум) (види о свему томе op. cit. Мирчева, стр. 4-5)
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pocлoвoнског језика имамо сличан појав, али с том разликом,

што х, којим со завршује реч долази у облику њи пред речју која

почињo ca "js; у примерима нашог споменика овога нома, па је

због тога и љонетско објашњавање споменутог појава тешко.

9.Мосто прасловенских т, са родуцираним самогласником који

им претходи илиза њима следује—налазимо стално рK, Ak:срkпљскоuk

(6 пад.јед.ж. p.—123 п.; скRpкнк (3 пад.јед. —9; књ. прkЕКнцу.

– 10, смрти (3 пад. јед.–68; крњци нике —20 п.; сквpкнik —

(3. пад. јод. — 9; крKEL (4 пад. јод. — 110 п.; крњ i utukcтEни (2

пад. сл.—51; улци—106; напланкu (3ап. н. — 106; Елк. и т.д.

Али у овим случајевима налазимо и обележавањo p и л без к, које

со каткада не означује да је пропуштено, и то не само на крају

pеда, где није било моста да се оболсжи к, него и у средини:

нwдо жним — 5. п. картih m пад. јед. мушког рода— 26. п.

ov upквu "– 109 п.; милосрдњи — 7 п.; цило срдњине — 31: ин

лосрдник-98; слнце— 106; EknЛинсе—2. п. Овај појав имамо у

споменицима средњебугарског језика (види Обзорњ.П. А. Лаврова,

стр.43; што се тиче савременог прилепског говора, у њему Мирчев

находи f:Art (Raко изгледа треба читати f:x rt 9) и folf" за које се,

као за прелазне ступњеве, мора протпоставити: г. и 1.

У два случајева имамо р место прасловенског "Ћr: Rрннке

— 123 п. (запис. (Исп. исту реч у истом облику у Мар. јеванђ.

Синајск.требн. и псалт"; исто је забеложио Куљбакин и у одломку

четворојеванђеља Григоровичева ХIII—XIV“)и сушвршн (1 пад. мн.

п.) — 64 п.

да наведемо к у грчким речима место се и се тркнез.

(2 пад.мн. —67 п.(исп. нл трлпнзšk—ibid; кpктолошл (4. пад.)—50 п.

10. ku, и н мешају со у шисању посло свих сугласника (као

и после г, к, (о чему ће бити доцније говор), што доказујо, ра

зуме со, да су се они изједначили у језику писца у један глас:

чакoлкане — 11: спšu samos. m. — 6. п. нзлокове Б пад.

јед. м. — 30; погоукљuљ - 98 пол. и т. д. и: докнтн — 48 (је

дини пример); су црккм—109 п.; скшњсткине—32 п.; прослаRњу;"

се — 3. п. sкикм зап. н. – 10: Essarногла — за пол. 100

пол, и т. д. и: шоли тки (4. п. мн. — 62 п.; О кишник— 49 п.:

гоугнкивну" (2 п. мн. — 17 пол.; сликн 2 п. јод.)— 118; Ен— 123

1) Види А. Leskien. Handbuch der altbulgarischen Sрrache,” S. 75.

*) Op. cit. стр. 6.

*) Види А. Leskien. Handbuch", S. 37.

“) Извbстi V (1900), стр. 905.



тPEБНик вогРАдске налРоднЕ БиБлиотвкв: 87

пол. и т. д.; комудњи (зап. н.) — 4 пол., 11, 62 пол., 102, 117 пол.;

нл ткрNдњи — 6; непроходњине ||— 23 пол. недњин - 42 и т. д.

и : грдн (парт) — 25; зKrkздн (1 п. мн.) — 26; младине (4. п. мн.)

кљЗднуанкина (1 пад. мн. — 63; димник (6 пад. мн.) — 106 пол.

и т. д.; сазива зап. н. — 11; 0врkзм зап. н.)— 31, 62 пол, из

мдет. — 19 и т. д. и: фузи (4. п. мн.—26; призикати—59 пол,

114. 115, 118; незик. – 99 пол. и т. д.; лик. — 29 пол.; ukucлм

34. п. мн.) — 42; ukcлisu (7 јод.) — 48 и: силн (1 пад. мн.) — 11

пол., 104; прkcЕктлнуk (2 п. мн. — 22 пол.; злi i t. п. јед. ж.

- 117 пол.; ukupx — 11 пол.; ovЗлшњи (6 п. мн. ) —34; c. нашњи —

68 пол. и т. д. и: инсли (4. мн.)—37; uиčлм (7 јед.)—48; uнтара

(4 јcД.) — 38 пол. и т. д.; днiku (4. мн.)—5, 30 пол, 33; нстoчник.

— 9 пол., 12, 21 пол., 104 пол.; никњито (5 п.) — 103 и т. д. и:

нтлikннs (4. мн. ж.) — 26; нн (4 мн.) — 118 пол, 119, 123; кнс

чнcл. , нну. (2 п. мн.) — 126и т. д.; прнступљu (зап. н.)—5; копљине

— 99; Ekпљико (1 л. јед.). — 126 пол. и т. д. и слikпник (3 п. мн. )—

101 пол.; стопн (4. п. мн.) — 119; EA uopisu — 20; upuЕ (2 п.)—

30 н.; створљugi.—65 и т. д. и: сукpi ce — 5; криллтн—25 пол.

докрнин (6 п. мн.) — 97 пол, и т. д.; силн (1 п. мн.) — 11 пол.;

с нRću — 68: нsсu (2 л. јед.) — 98 пол., 99; Ekscнллшо (1 л. мн.)

— 6 пол., 12; наснци.—28, 67 пол.; pocн (2 п. јодн.) —47; проси

плло — 106 пол, и т. д.; нcтини (2 п. јод.) – 3 п.; л. стisu (1 п.

мн. — 9: књити (неодр. нач. — 10 пол., 32 пол, 100 и т. д.

и : плстнpн — 1: 0 pлкотн — 26; непостидну (4 пад. јодн. ж.)

— 50 и т. д.

11. Одступања од стимолошки правилне употребе к налазимо

у овим случајсвима: докл –37 н., николе (3 п.)— 124 п. и станта

(зап. н. мн. ) — 43. Послодњи случај, у ствари, но значи много,

јер има разлога претпоставити да се двојина изгубила у је

зику преписивачеву или у оригиналу нашег споменика (види

ниже 3 32, пошто се к у другим случајевима заповедног на

чина употребљава доследно (Оншкт – 9 пол: pukuo – 20; по

грњпкте — 45 пол : принескт – 45 пол.; 0кнкт — 104; svak

ukта — 105 пол.; идNTA — 105 пол.: чткта– 123 пол.: клKнikтн

— 123 пол.; поuoskТЕ – 102 пол., 104 при поuoавит — 102 пол.

резултатје утицаја аналогије). Колебањау употреби к и н у рочима

Gншонк (сишкwнл — 2 пол, 124 (двапут), снuкwноу — 40 пол.

и снимнл — 3; c) utvнову (4. п. јод. ж.). — 124); Монскн (5. п.

— 24 пол, 29, 67; uонск (, vuk 6 п.) — 38 као позајмљеним та

кође ништа не показујc. Tk у рочи нikcovт. (3. л. мн.) — 53 обја
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шњава се утицајем аналогије облика једнино (исп. нikcu. — 53:

нкскuk — 52 пол.).

. . . F

и замењује "k у овим случајевима: колизњ— 109; R. колизнкu

— 99 пол.; кoлaзни (4 п. мн.)—68 пол., 99; колизнкuli 1 (6 п. мн.)

— 99; кол'кЗ'неuk (3 п. мн.) — 98 (при: колikзни (1 п. мн. — 104

пол.; колизнisu (2 п. јед.1 — 103 пол., 98 пол.: колikзни (2 п. мн.)

– 101, 97, 68 пол. кол'квнšнлго (2 п. јод. ср.) – 68 пол. по

REAnНни (2 п. јед.). — 118, 118 пол.; по покли нико — 44, по

књлиникињ (6 п. јед.) — 11 пол., 66 пол, покланки (3 п. мн. —

2; повла (3. л. јед. аор.) — 38 пол. покликшsvuov i I. jед. м.

— 6; злпчлтликu (парт.) — 8 пол.; нcтлинна (2 п.јед.)—9 пол.,

3 пол.; нистлинико (3 п. јед.) — 12; тлањцил (2 п. јед. м.) — 9

пол.; нистлиннл (2 п. јед. ср.)— 128 (при: нетлikнLноне— 10 пол.:

нтлikнov (4. п. јед. ж. — 12.

обратно: ку посто и: кућа гвке п. једа — 104 продни

конке п. јед. – 101: О насилни дниколк—31 пол, sups us

(парт.) —97; књ. послtднik AkТА– 1 (поред Ек последни лук—2пол.)

Случајева употребе к место и после А налазимо вcћ у ћирилским

спомоницима старословенског језика у Сав. књ.- посло р, A., тако

исто и у Хиланд. л."), а у рукописима средњобугарске редак

цијо употреба к место и шосле н и А обична је појава. Гра

Фичке алтернације као господнik и господна, днакол'к и дина

ROAna Изазвале су појаву и таких као колikзнк и колизнк, по

Елкнне и поклиннн. Што се тиче случајева као крле (4 п.

мн. 52 п. и 33 п.) и муслчнн (125), у њима треба тако исто

. видети графичку појаву: место "k узето је било и, а затим, због

тога што су у неким случајевима у писању биле алтернацијc pia

и рл (uори и после кад је p постало „тврдо"– uopА), си и са (Ecua

и кca), — то је графички или на основу извештаченог изговара

пренесено и у наводене примерс. У нwрд Кнik – 20 пол. имамо,

разумс со, погрешку у писању.

Дакло, доказну снагу при решавању питања, да ли се осећала

разлика између гласова к и е у језику преписивачеву, имају је

дино примери: доколн и николе. Имајући науму околност,даје број

њихов врло мали, особито прома великом обиму нашег споменика,

морамо се уздржати од категоричког одговора на питање о томе.

* Види С. М. Кулњбакинi: Древне-церковно-славинскih zшкњ. I. Харков,

1911, стр. 90.

") Данас. прилепском говору место К имамо и (види Мирчева ор. cit., стр. 8).
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12. О стоји место о у грчким именима: трнфоун 185. п. —

108; трнфоунсу (3 п.) — 107 пол.: O covљуна — 102 пол.

13. О у место су у речима: wдесноко—30 пол.; Ecov EcevНокš

А п. јед.) — 61; к wiоу скоњ || шо нRćHuoy—99 пол.; ишни тко

нsимо стGuov — 114 пол.; EkpАзомн — очигледне су погрошке у

TIИ САН,V.

14. Случајсви употребе о место е после ш и ци у наставцима 3

п.јед. м.р. глаголских придева,збогтога што су ограничени на одре

ћену граматичку категорију, искључују могућност љонетичкогтума

чења: скакikuouov — 19; гредуциоu8 — 25; поднешмкоцкому –

40 пол.; cowциоuov – 99; стEњpkuouov — 109; положнкшому –

109: шллнџоuovce — 119 пол.; дакшоuov 123.

55. Место прасловенског дијалекатског "ук, у предлозима и

премиксила "vжz и "vis (у почотку речи) налазимо уз њ) и су, што

сведочи о пролазу уз у u у почотку рочи. Ова се појава находи

и у средњебугарским споменицима (види Обзор. П. А. Лаврова,

стр. 90): Sv. EANчнв ткло или су песни— 110; v povuk— 105 пол.:

су поис. — 115 пол.; ov: струкск – 106; oy стоупк — 106 пол,

bi srms mu svrgnurs, wногом, нису коник лико шк.

108; ov: REKн – 109 пол.; oysњин (запов. н. — 105 н., 109 н.; ov

зњикта (запов. н. мн.) — 105 пол.; ovЗлik (парт.)— 107; ovcпоут.

- 110 пол. Појава слично врсте у прилспском језику нома (т. ј.

чува се вљ и које према томе, ако ово није утицај оригинала,

резултат је српског утицаја.

16. Изостављање самогласника. Самогласник Е изоставља се

у почетку речи. 1) 1 л. јед. помоћног глагола: gouroy: A и диже

сић из н тим комудоутis co uнок — 53 пол. (у прилеп. говору сјм.

Мирчев, op. cit., стр. 5).

2). 2 л. јед.: 48њ слаRoy њко сн дал. инк. дук нм. — 53;

да видетњ слiv sos s za cн Ал инк— за пол.

3). 3 пад. јед. заменице 3 л.: реч uv. – 109 пол.; - cha uoy ||

суроша 12 п.) — 123 пол. (исп. исто и у прилспском говору: му,

Мирчев, op. cit., стр. 22).

Изостављање - у свима овим случајевима познато је у споме

ницима средњсбугарским (види Обзор. П. А. Лаврова, стр.71—72).

4. У позајмици из грчког: са клтернно (5 п.) — 103 пол.

Самогласник н изоставља се: Ознакн fн град сн. 61 под.

И је изостављено у почетку ових грчких имена у групи не:

нерњАлнКскљu (4. п. мн. ж.) — 21; књ. " кврњАлнik – 22: на керДанi

— 25: кљ нерклана — 5. пол, 26; E. нованм — 25 н. кали: вљ



90 м. долопко

нwмна — 20. к. издхнк не —90 пол. Ivas–3 mone

нл Ivлнк.–26 пол.; к њpнухо || н.— 110, 111 пол. Исп. слично

у средњебугарским споменицима (види Обзора П. А. Лаврова

стр. 72).

17. Сажимањe сaмoгласника: 1) aje - aе - а у 1 л. мн. гла

гола: књазKсиллио – 6 пол., 12 пол, 40; али : знанемо- 63; Risk

силлкuo – 28 пол., 48, 119; покллнанешо — 120; прнзнRAleuco –

120; EAнчлrвшо — 128 пол.

2) bје - The se b : ovukuo (1 л. мн.) — 121 пол. (али: д Кнеuo

— 30). Исп. исто у средњобугарским споменицима у 3 л. јед.

Обзора П. А. Лаврова, стр. 78.

3) i »-i: пришн (зап. н. – 37 пол., 62 пол.: примио (1 л.

– 113; притн (неодр. н. – 11 1 пол.

\

мн.

Примори таквога сажимања налазе се већу споменицима ста

рословенског језика (види Handbuch" Leskien'а, стр. 43).

Занимљиви су случајеви сажимања такве врсте при дотицању

двеју речи: дароклтн шл (— нил, д. дв.) — 43 пол.; склкости

мл (исто) — 43 пол.; коуди шк. (= нLuk, 3 п. мн.)— 120 пол, по

слуша нxis (= послушлн — запов. н. — 121: сн wлне (5. пад.)

— 103 пол.

4) оје -- oе - о: на с" у коuk urikcrk. Ilсп. доu8ткомš у Псал

тиру Григоровича ХIII в."

У појаве сажимања, као што изгледа, треба урачунати и на

ставак нUN) у 1 и 5 п. јед. придева м. р. (то исто и у средњебу

гарским рукописима, в. Обзор. П. А. Лаврова, стр. 77) и у 7. п.

јед. именица ср. р. на -инв: сТи славни н страшнња — 5 пол.

уромњ — 17 пол.; квдинородни — 21 пол.; прkЕкчни — 24; не

прkКлони — 26; члšчскu – 26 пол.; коднi — 26 пол.; Ekжлк ||

кленм — 27; EkЧнм — 18 пол., 33 пол., 50; Rњликu—64, 115, 115

пол., 116; прлRњи—98;тешкu— 100 пол., uopkcкљu— 106; никњни

— 108; непризнини — 109; кirku — 11, 68 пол., 113 пол., 115;

чкоднм — 115 пол.; Euинм —- 116; čтњи— 113, 109 н. (двапут:

uирски — 126: тккнN — 126 пол: »... проскина и w приш

сткu — 21: књ. кидЕнш — 27 (двапут; о дрkжлнн — 29 пол.; v

ко жени—3: vs. пости жни — 41 пол. в. почини — 4.

v. esтани— за пол. к. поusuлни — зв. бр. в. Заки —

99; w про || шншлнкu — 107 пол.: књ. прk || полокни — 111.

") B. Обзора, П. А. Лаврова, стр. 78.
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у

Облик имена Тодорл (4. п. — 124 у овој љорми позајмљен

је из грчког језика (86bogo; при 65дороc).

Пример: EA њси Гн (11 пол., 27 пол.) показује, како изгледа,

да се изговарало velei i est. M. долопно.

— –GODICO--- ––

ДОПУНА АКАДЕМИСКОМ ИЗДАЊУ МАРУЛИЋЕВЕ

„ЈУДИТЕ“.

-----

Марулићсва песничка дела имамо у првој књизи Starih pisaca

hrvatskih, а на првом месту у књизи, од почетка њена па до стране

72, Јудиту“. Издање „Јудите" приређено је на основу старог из

лања од 30 марта 1522 год., а узета су у обзир и два млађа из

дања, те су разликости у тексту означене у нотама у дну страна

(исп. стр. 5 предговора Starih pisaca hrvatskih II. Пошто је текст

„Јудите“ већ био наштампан, дошло је опремиоцу академиског

издања Јагићу до руку и најстарије познато издање „Јудите“, из

год. 1521, које јо Јагић употребио у толико, што је неке разли

кости и сагласности оба стара издања набројио на страни 5—6

предговора.

Тада, и за дуго доцније, није још било познато издање „Ју

дите“ од 29. Јануара 1522 год. О овоме је издању, колико је мени

познато, први обавестио вредни и заслужни књижар загребачки

М. Брајер у чланку 0 tiskanim izdanjima Marulićeve „Judite“ у

Gradji za pov. knjiž. frv. ПI, одакле је тај чланак прештампан у

Брајеровој књизи Рrilozi k starijoj književnoj i kulturnoj povjesti hr

vatskoj, Zagreb 1904. Брајер је правилно одредио место „новоме"

издању: оно је два месоца старијо од онога издања што је ака

дехиском издању за подлогу послужило, а 5 и по месеца млађс

од најстаријог познатог издања (од 13 августа 1521 год.). Док је

Брајер извео на чистину питање о трима најстаријим издаљима

„Јудите“, није то учинио с осталим, млађим издањима. Он при

знајо још само једно, четврто издање, штампано у штампарији

Августина и Александра Биндонија год. 1627, те вели : „Spominju

se takodjer i druga izdanja „Judite“, dijelom očito pogrješno, dijelom

opet bez dovoljne potvrde, pa se zato i ne osvrćem na njih". Ме

ћутим, и Кукуљевић и Јагић помињу једно издање, од којега је

примерак њихов нопотпуно дочуван, без почетка и краја, па је

и то издање узето у обзир при издавању академиског издања
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