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јегЈС1<е ројауе, паго&Ио и ргегЈтешта

Оуа је тоја з(исПја паз1а!а гђо^ гагПКе и рјзапји ргегЈтепа /Шиич

МаШпа 51от5/са 1 Л-г У1а<Игшга Мас1са. МапђогзМ Јз1оп1с, игеЛтК „Сазорјза

га 2§о<1оуто т пагоДорЈзје", Ј-г Рг. Коуабјс, р!зе и ЗУОЈОЈ Кпјјгк „З^игађшК

ђогјј Ап1оп МагНп 51отз>К, КпегозКоЈ ЈауапНпзКЈ" о „51отзеКи", гасЈггауа с!аК1е

и ЈеКНпасЦј УоКа! е и паз^ау^и 1е ћгат ОУО р!запЈе и ргуот Ле1и зуоје КпД^е,

з!г. 14, Кој} је Јга!ао §ос1. 1934. 1Ј ојђгапи „51отзгКа" пар!зао |е §. Коуас1<5 и

зротепи^от „Сазор!зи га г§оЛоч'то. . ." XXXI (1936) 29—34, ј &ап&с. — О

МасКи — „МасКи р!зао је Ј-г Виго §игт1п и „Мазет јегЈКи" IV, ЗУ. 5, 141—142,

и г1апКи „РгоИу 1«уагепја пагоДпојЈ јегЈКа", герНагао је §. А. Раипоу и Јз1от

сазорјзи, V (1936) ЗУ. 1 (8—11), паз1ау1о је газргауи о 1оте д. 51ођос1ап Коуа-

сеуЈс и Јз1от Сазорјзи, V, ЗУ. 2, 40 (40—42), оД§оУОпо је Раипоујс, §игтт и

Јз1от сазорЈзи V, ЗУ. 3 (69—75). N6. 5аЈ 1гећа јоз Јос1а(! Ја зи о 1от рге<1те1и

р!заИ У1а<1оје ВиКа! и „Мазет јегЈКи" V, зу. 7—8 (224—225) \ МЈг1со КОУЗСЈС,

јђ. 225—227, 1е Копаспо 51јерап [УЗЈС и „Нгуа1з1сот јегЈЈси", I, ћг. 2—3 (50—54).

[Оо(1а1аК и КогеМип тоје газргауе §оЛ. 1938 Р. I].

Ап1ип Маг11п 51отзеК (1800—1862), ШзКир ЈауапИпзКЈ, ос! 1859 за зесН-

Кет и Мапђоги, гоДеп Је па Роп1Куј и згеги зтагзКоте (§тагје рп Је1заћ) и

се!јзКот оћги^и. О1ас (1-га У1а(ИтЈга МасКа ђш је гоДот \г Јз1о§ згега; 1ато

Јта ) с]апаз 1јиЈЈ ћојј зе гоуи Масе1(, а \та \ Јги^сЈе и 81оуепасКој !јиЈј з Кт

ргегјтепот. 0-г У1асИт1г МаЈеК г\VI \ гас1Ј за<1 и ћгуа1зКо-1сај1сауз1сој згеЛЈпЈ.

Моја је газргауа ро зуоте §1аупот КагаМеги 1еог!з1са, аН зе 1:1се з1уаг!

Које зи и уегј за зротепиНт ргаћ1:јспјт ргауор1зп1т рНапјет.

јаћ ( : /7о и у1а$ШЈт јтеп!та (ргегппепипа)

Кас|ј зе о {от паз1ау1си и тоте гоЛепоте с1Јја1е1с1и (Јопјјћ

51оуепзКЈћ Оопса (зе1о Вгегје, 2ира ЗУ. Јипј па З^ЗУПЈСЈ и згеги

Јји^отегзЈсот), с!а!с1е, — и ^оуоги па 51оуепз1«от зеуегоЈз^оКи, (1а1је

и гараДшјЈт 51оуепаб1сЈт §оуопта (1 КпјЈ^еУпот јегЈКи), о ћгуа!51сој

1сај1сау§!јпј, зизесЈј то^а гаујбаја.

Кос! гајес!пЈб1<:Јћ ЈтепЈса Јтато паз^ауа!с ја/с \ и сеп1га!шт з!оуе-

па^1сЈт §оуопта (ј га 1о и Јспјјгеупот јегИси); аП ЈраЈ^ зат орагјо

7*



100 Рг. Пе§1с

<1а јта тој 5еуегоЈз1о<?ш з1оуепаШ §ОУОГ паз1ауа!с јаћ и пеКЈт гесЈта

§с!е сеп1га!ш з1оуепабК1 &ОУОП 1о{Ј пазЈауКа петаји, пе§о §а хате-

пјији паз1ау!сот /А; 1аКо зе 1шс1 паз §ОУОП 1езпјаћ (па гарас!и 1езпШ),

ћд1ес1пја№): 1со1ес1ш1с, сбргпјаК: соргшК . . . ; зато з то§ Јз1о1са зи гш

рогпа!е гебЈ : з^сМоуспјаћ, ?иг1о$пјаћ, заптјаК (па гарасЈи ргета Р1е-

{ег§ш1си зашпес, запепес), гареспјаћ: гаребшК...

аЛ је УГ!О (Јођго рогпа^ и ћгу. КајКаузЈ^от \ и с!а1Ј1'т

^оуогЈта: зЈоуепаШ г&пШ је уес^ и 2а§геђи гЊпјаћ,

разт/с је и 2а§геђи ра$пјаћ, 51оуепабКЈ (ођј^по) роМогпМ је и 2а§ге1)и

росНсо2п/а/1, гарасЈпозЈоуепа^КЈ сНтпНс је и оз^аПт ји§оз!оу.

сНтпјаћ (и тот <31ја1еК1и зе тез!о 1е ге^ј §ОУОГЈ 1и<1Јса : гог).

5 сЈги^е з!гапе, паз^ауаК је /А (-л/А) и тот сПја1е!с1и и

Јтешта УГ!О ге<1а1с: Јта и пјети з!агј з1оуепзКЈ

5/и)јпИс (јо§ рге 50 §ос!Јпа ођјбап пагју га иргауп1Ка §Ко1е), и Којети

је ћ пеођјс^по, јег зе §ОУОГЈ зато §о1а, пе §1^о1а, 1 тап1гтћ оЈ 1иЛе

таМге (тап!га, таг!га), тевшћ, ШЉтћ, уо$1ес1пЉ .. . КеСЈ Јсао зЧо зи

па рг. : §ге§ш1с, ро!пЈ1с, с!о1гпЈ1с, исепЈК НД. КоЈ паз иор§1е пета.

Ргета 1оте ргеЈти^з1УО паз1ауКа јаћ уеге зеуегоЈзЈосш з!оуе-

за зизесЈпЈт ћгуа1з1<Јт КајКаузЈт <1јја1еК1от (ј <Ја1јЈт

^огЈта) пе^о за сеп{га!пЈт з1оуепасКЈт §оуопта.

5ас1 с!а уЈсЈЈто Ка1<о је за 1от з!уаг1 1сос1 уЈазМ^ћ Јтепа (ргегј-

тепа)! Ме 1гећа оу«1е гагНКоуа!! ргегтепа па Ја/с ј тезпа Јтепа

па ја/с: Нп^уЈзИЛсЈ зи Јз1а 1уогћа; 1о угесЈј пе зато га ге^ј за

пазЈауКот јаћ пе§о \ га гесј заз1огепЈт па$1ау1<от зсаћ, за пазЈауКот

(п)Ш, -ес М. : уЈазШа Јтепа Као па рг. Вајс, Ве1заК, ВгегпЈК, КаупЈ1<,

5тг(пЈ1с..., Која рогпајето рге зуе§а Као ргегјтепа, јези ијесЈпо

ј тезпа Јтепа; „Когја1с" је рогпа^ пајујзе Као тезпо Јте, аН је

(и НгуаЈзКој) 1 ргегЈте.

1Ј гараЈшт Кгајеујта ћју^е з1оуепас1<:е ЗЈајегзЈсе је УГ!О, УГ!О

тпо§о ргегјтепа па /А, па тојет 51о\'епасКот зеуегоЈзиЖи је и рге-

хјтепјта Јјрјсап паз1ауа!с јаћ. Тг51еп]аћ1 зи Јз*о?ш 51оуепсЈ, јгте^и

Миге Ј Огауе: и 1јиђ1јапзКот оКги^и па!агј зе зе!о Тгз1етћ. На зеуего-

ЈзКЖи Јта \ УеАгпјаћ (Јз1о §1о је гарас!пјјј Уе^гпЈК?). 1Ј СапЈсоуј

Кгај Ка^§опе ћјо је и зуоје угете гирпЈ1с Воготјаћ, и Ци(отеги

Каре1ап УШспјаћ, и Оогпјој КасЈ^опЈ иргаупЈК §Ко1е Зјтоп ЕгЗепјаК

(гос!от за Р1ијз1се Ооге). 1та и опој 2ет1јј ]ји<1ј Којј зе гоуи : Ризепјаћ,

НајсНпјаћ, ЗитепјаК, ЗШпјаћ, 0(у)5епјаћ.. Кос! ЗУ. ВепеЈЈ1с1а и 51оу.

Оог!сата паЈагЈт ргегјте Вегпјаћ, (ЈоК је па з1оуепаЈ1^от гарасЈи

Ј) АКсепа^зК! гпаКоуЈ т! и ОУОЈ газргауј гпасе зато КуапШе! УоКа1а, пе
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ВегпИс, Кос! ЗУ. Кип^оЈе па Роћогји је Катјаћ, бјје рге^јте

ос!§оуага ођјбшјет К.аутћи (јесЈап зуесепЛс, §. 1756 и ЗросЈпјет

Вгауо§гас1и, 2Уао зе Каупа1с = КаупјаК). 51о зе 115е тезпјћ јтепа,

пауосЈЈт 51атпја1с Кгај Ци1отега, АпШпа Кгетр1а агћечпјаћ (јесЈпа

пјјуа па Кгаји то§а зе!а гуа§е зе: 1е1ес(п)јаћ; и §огпјогас!2опз1сот

згеги је Вге?пја/с, (1о1с је 2арас1по ос! Магјђога \ зеуегпо ос! Вгауе

Вгегтћ (Вге2п11с је и заутјзКој сЈоНпЈ \ ргегЈте). N3 јигтјет

з1оуепаб!«о-ћгуа1з1{от ро§гапј?ји зе па!а2Ј Тизбаћ (зеуего1з(о^по ос!

Ијгз^е ВЈз1гЈсе), зеуегснзЈобпо ос! Каз^уа Касјаћ (Кабпја1с ?), (1о1с је

и 2арас1пој 51ајегзКој К.аспШ. 1Ј2 ВгоЛпјаћа (и МаКаЈата) т! з^ој!

2арас!п!јј ВгоАпШ.

ЗуаКаКо зи у1а5{Ј1а Јтепа па -ја/с Кага^^егЈзМбпа пагоЛШ 2а

51оуепаб1<ј зеуегсжКЖ: 1тепа па -ја/с тогето пасМ (1а1је \ Кос!

1та (1апаз и опЈт 1сгајеујта ј ргегЈтепа па -Ш, Као:

ОзојпЈ1с, Огп11{, РеЈоуп11с( Ва5п!1с, 2е1еш1с (уи1§о-Јте ВгегпЈ1<) . . . ,

аП 1о пе тепја 5Јпјеп1се с!а је -јаћ ^јрј^ап га 1е ^гајеуе, јег §а па

гарасЈи и ргегјтешта пета. 1Јоз{а1от, јтат и^заК сЈази тпо2а!а!суа

ргегЈтепа Као Рибпј^, КигшК, Кеђегт'1?, 2аугп11^, тогс!а \ МобшК,

Рагбп11с ј ЈегоупИс, Јсоја зе то§и пас^ј \ иг Огауи \ Миги и 51оуепз1{1т

Оопсата, ргепезепа 1ато 1г гарасЈпЈјЈћ Кгајеуа. МагЈћогз1с1' тој

исЈ1е!ј, 1сазпјје рго^езог па 1Јс1'1е1Ј51<ој §1<оП и Мапђоги, 1уап

ћ!о је гос!от за Роћогја, §<1е зи пат зе јо§ \г Кгаја згес!пје§

за^иуа!а тпо§а Јтепа па -шћ (С2М XXXII, 323).

5а зеођот ргегЈтепа тогато цуе!< Ја габипато ; ро^гећпе ђј

ђПе 1и зазуЈт <1е^а1јпе з^иЈјје. 1Ј тпо§о 51ибајеуа тоге зе за

зЈ§игпо§с!и ге(!Ј сЈа је КаКуо ргегЈте 1ато §с!е зе (Јапаз па1аг1

рг1зе1јепо (Та^уо ћј &По па рг. ргегјте Нитећ и 1ји1>1јап5Кој о!<оНпЈ).

МагобИи рагпји ћ!ео ђјћ ЗУга^И па уи1§о-1тепа па -јаћ и тот

гаујбаји. \Ј зе!и ВЈзегјапата јта 1^и^а: ТороЦаћоч^ (о<1 Торо1јаК), <1о1с

зе Као ргегЈте паЈагЈ (р!§е) ТороШШ (ргегЈтепа Торо1пја1< зе пе зе(јат

и па§Јт (^гајеујта, а!ј је опо па рг. и 21а^аги); и Вгегји зи Роз(гигпја-

ћо\>1 (ос! Роз^гигпјаК), ЈоК: зе 1<ао ргегјте па1агј (рјзе) РозКиЗтћ

(оЈ 1778—1799 ђЈо је Кос! 5у. Јипја ибЈ1е!ј Уа1еп1т Ро51гигт'1{).

1Ј Во1ећпеб1сата зи уи!§о Ке1)гпјаћоу1, па гарасЈи је ргегЈте: КеђгпЈК

зе гуао јеЈап зуесепЈК и ЗгесШси 18 з^., г. и Катеша га-

ос! МагЈђога ^о^- 1700). МЈзПт с!а Јта јо§ I (Јапаз уц!§о-јте

Ко1пја1<,оу1, (1о1с зе <3а1је па гарасЈи 1ји<11 гоуи: Ко(п1/с; оКо 1814 зи

зе и Ци(отеги 1јис1Ј 2Уа11 КоЊјаК (1з1о 1а1<о и Ре1гјјапсјта Кгај

УагагсЈЈпа ђагет 1860, 1 с!апаз је и 2а§гећи КШпјаћ).
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Кагите зе : уи1§о-Јтепа па -ја/с ђПа зи ргуођ^по УГ!О без1о

ргегјтепа. \г паргес! пауесЈешћ рптега уј<Пто с!а зи зе ргуођЛпа

јтепа па -јаћ Као ргегЈтепа ро^е!а гатепјјуаи ођПКот па -Ш.

1Ј 1оте уШЈт иЈЈсај КпјЈгеупо^ Као гарасЈпо^ зЈоуепасКо^ §ОУОГЗ ;

зи, уа!јсЈа, без^о ош Којј зи сг1суепе та*јсе рЈзаП.

Ко ђј ћ!ео 1а^по ргЈЈсагаИ \ роЈсагаИ 1ај гагуој ЈсојЈ пат зе

1аКо уегоуа1ап уе<! ргета дапа§пЈ1'т ^јпјепјсата, тогао ђј с!а

ргоиб! та^Јсе и гирпЈт сЈуогоуЈта. Ја зат о газриз^и 1936 Јтао

рпНКи (1а та!о ро§1ес!ат и таИсе зуоје го<3епе гире 5у. Јипја па

ЗСЗУПЈСЈ. №§ао зат ОУО.

Рос! 1^гај 18 уеКа, о!со 1830, па1агј зе и таИсата 1е гире

((ЈггЈт, ЈзИјиСјуо) ТороШјаћ, па рг. и 5е1и СаКоуа, „Торо1пја14"је ђЛо

(1аК1е \ ргегЈте, аН оКо 1825, 1828 гјуео је и гирј ј Оеог§ Торо1п1ћ.

Оо^. 1827 ро1рЈзао зе рЈзас та!Јсе: ТороЈшК, а 5Уес1о1с: ТороЈпјаК.

ОђНсЈ зе с!аК1е уе^ те§аји; ујс!1 зе раК Ја је ргуођЛпо Торо1пјаК.

Оапаз 1о ргегјте 1ато §1а5Ј, тЈ51Јт, ЈзКЈјибЈУО: Торо1пЈК.

О1со 1793 зе па1агј ргегјте Рор1аШја1с, (Јапаз је опо РорШшћ.

ОКо 1768 јта ргегЈте ^езпјаћ, а (Јапаз је уа!јс!а зато 1е$пН( (1шс1

8у. ЈигЈја зато^а с1апаз М зе јесЈуа то§1о па(Јј 1о ргегЈте, и јесЈпот

\\\ <1ги§от оћНКи).

Рогпа1о је и ошт Кгајеујта ргегЈте Уг\зпјаћ: о!со 1745 зат

гаће1егЈо Ј УгМћа, Као §1о јта УгдпМ и (1ги§Јт Кгајеујта, Као

ргегјте !Н Као тезпо 1те (Роз1е 1707 ђјо је и 5у. КгЈги Кгај Ко§а§Ке

51а11пе !саре!ап Јигј УгђпјЈс, го<Јеп и КарП и КогиЗКој (Огогеп, Ва&

ВЈз1ћит ипс! сЛе ВЈбгезе ^ауат VII, 60-61); ргегјте У1гдш/с

(и зауЈпјзЈсој <1оИп1) зато зе ог^о^гаЈјјот гагНКије ос! УгђпЉа1).

Као тезпо Јте с!ос1ајет јо§ УгђпШ пас! тогет.

1Ј КасЈуЈпсЈта, зеЈиКгај ^е§оуе, ћјо јеоЈсо 1767 јесЈап „МеггћшаК"

(Мегбпја1с), а па Оа1о§а1си сЖо 1798 „Аппа МегзсћпјЈсЈп (Мегсћпе^јп)",

<1аК1е ргегЈте МегспНс, Као §1о јта 1 сЈапаз „МегспЉа".

Ро1обпЈ1с Ј Ро^о^пјаК (Ро1огћпЈ1с, РоШгћпјаК); \ Јапаз зе 1ато

па!агЈ Ро1о^пја!с, <1оК је с1а!је па гара<3и ЈзМјибЈуо Ро1обпЈ1{.

Шћоупјаћ (^иКоупјаЈс) је з!аго ргегЈте, 1е зе Као 1аКуо за^и-

уа!о <1о <1апа§пје§а с!апа. РгегЈтепа и ођНКи ^ићоутћ пе паЈагЈт.

РгегЈте НајсИпјаћ паЈагЈт и ЗУ. ЈигЈји о!<о 1777.

ОКо 1769 гјуе!а је и ЗгесПзси пас! Вгауот „Мапја Ога(1Ј-

зпјаКт" (Ога<ЗЈ§пјаК) : па зЈоуепабКот гарасЈи је рогпа^о ргегјте

ОгскИзпШ.

!) Угђапјзсећ, з!о §а §. Рг. Коуаск пауоЈј и С2М XXXI (1936), 33, уа1јс!а

је ргуоШпо :
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I 1сосЈ ргегЈтепа тогето, 1са1со зе уЈсП \г пауе<1ешћ рптега,

опо §{о зто и1уг<1Ш Кос! гајесЈшЗДШ јтепа: с!а је и (ЈопјЈт

51оуепз1сЈт Оопсата з1апј! \ аи1оћ1опф паз*ауа1с ја/с, а с!а је Кос!

ргегЈтепа 1ај пазЈауаК иггшсао ргес! гарас!шт -1ћ. Зеође зи иг

Рор1а1пјаКа, МегбпјаКа Ш. роз!ауЈ1е Рар1а*ш1са, МегбпИса ; и 1ој

је гагНс! 1сгајпјј -1ћ рођеДјуао, ћаг и ргегЈтепЈта, Јсоја зе рј§и,а -ја!с

је Се5(о оз1ао Као уи!§о-Јте, Јсоје зе зато §ОУОП.

О1<о 1811 ђјо је и 5у. Јипји 1опбаг Ко1ес1пНс (јаКо зе !ато 1

Као гајеЈшсКо јте ^ОУОГЈ зато: Ко1ес1пја1с). Уес о!<о 1807 па1агјт

МоспШа, 1з1о Јте Јсоје је и <1апа§пјет 2а§геђи и ођН1си Миспјаћ.

ОКо 1788 па1аг!т и 5у. Јипји КгивпШа, а оКо 1857 и УагагсЈти

(ј (1апаз и 2а§гећи) К,ги$пјаћа. Као ргегјте \ Као уи1бо-1те рогпајет

с1апаз и 5у. ЈигЈји зато Вгегп&а, Јсојј је и сеп1га!пот з1оуепаб!сот

1егЈ1ргјји Јођго рогпа!.

Нгуа1з!со1сај1<ауз1{от Миспјаћи \ Кги$пја1ш (1ос1ајет јо§ уага-

гсИпзКо^ (сЖо 1864) \ 2а§геђаСКо2 (Јапаз) Коргмпја&а (и Ко^аси

је ђгјјаб КорпупјаК), 1сојети осЈ^оуага гарасЈпо з1оуепаб!со К.оргшпИс,

ј Вгегпјаћа. Кгапјз1соте 2Итћи о<1§оуага га§гећа^1^ј 2Ипја11.

1 1сос1 ргегЈтепа ујсИто опо §1о зто и!уг(1Ш КоЈ гаје^пЈбКЈћ јтепа:

5е\-его1§1ост 81оуепасШ %ОУОГ 1\>ог1 за визеАтт ћгуа^оћајћаузћт

§оуогот јеЛпи јесНтси; §1о ^а је за зизесЈпЈт Нгуа^та ргуоћЛпо

зраја!о, 1о §а је и ЈзЈој тегј ос1уаја!о ос! з1оуепаб!со§ гарас!а.

II

-в(с)е!<. и рге/Јтепппа

је Пп^уЈз^бКЈ гаргауо Јз1Ј пазЈауаК 1сао ј -ја/с,

паз1ауаК о 1(ојет зат и ргуот ро§1ау!ји ^ОУОГЈО. Одг$са& и Јиг-

„Оезе^от ђга!и" је Кгбтаг и зе!и ОђгћКи, сЈаИе је гаргауо:

ОђгћК-ја1с, Као §(о је угћ 1?гај ^ји^отега КаЈотегзбаК гаргауо —

= ја!с.

Ргета 1оте обе^ијето а рпогј с!а <!ето -всаћ пагобј{о пасј

§с!е зто па§П -јаћ, 1ј. и 51оуепз1ит Оопсата \ 1со<1 зизесЈпЈћ

ћгуа1:з1«Јћ Кај1сауаса. АП ^геђа иуагШ <1а и (Зопјјт 51оуепз1сЈт СЗо-

псата па пеКЈт тезИта $с рге1агј и 5: 1ато ђјзто опАа 1та11

паз^ауаК заћ. II тојој гоЗепој гир! и 5у. Јигјји па ЗСЗУПЈСЈ Јтато

5 га вс *), га!о зе §ОУОГЈ : 1$ет ( = ј«сет), Заупса ( - Зсаушса), р1§епс1

') 1раК зе и таНсата 1е гире оКо 1768 па!агј МагИп ЈегопЈт^саК. — СиЈпо-

је раК Ја зе „тгћ" УИиг5саЛ-Миг8саК, Кој! зраЈа и јигјеузКи 1 КареЈзКи гири,

гоуе зато 1аКо, а пјКасЈа
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, рива ( =

ЈесЈпаКо је 1соЈ зизесЈпе Каре1е Ј и Оогпјој КасЈ^ош: 1ато 5и „угћоуј" :

Ко1)И§а1с, Негсе%оч$аћ. 1Ј Ци1отеги пета 1о§ ргеЈага 5с и 5, га!о

Јтато Кгај ЦиЈотега угћоуе Катепвсаћ, КаАотегвсаћ; и зизе-

с!шт СегапјоусЈта је ргегјте Ривепјаћ ргуоћИпо §1азПо Ри§5епјаК

(сЈапаз зе \о ргегЈте, ргета (ЈјјаЈе^^та §(1е је 5 тез^о вс, рј§е

иорсе: Ри§епја1с).

и тот гаујбаји ргегЈтепа: 5{гапЈ5а/с, К.ого$аћ (Ко-

Рег$аћ (\\\ -. Рег§аК), Ве1§а1с (5у. Тотаг 1сгај Огтога),

Оегваћ (по!аг и Огтоги, аИ гоЛеп ц ЗУ. Ре1ги ро<1 5у. Оогата1),

ОотИваћ (5у. ВоКап1{ и згесЈпјЈт 51оуепз1с1т ОогЈсата) . . . Јтепа

(^геђепа — ђгеги1ја!са за У1по§гас1јта): Миг§са/с, Оа1оза!с,

Сгт1еп5аћ (5у. ВоИап^ и 51оу. ОогЈсата),

Вогозак (ргегјте и 2а§геђи: Вогоу§а!<), Ка<1отег5са1с, Катепзса/с,

Рд1еп§а/с (зј^ито: Ро1апј§са1с, ро1јапз!сј ...)... 1та ј пеКоНКо гебј

па -ваћ Које шзи ргегЈтепа п! тезпа Јтепа: зШИпаг^аћ је ћоса

(ргуођ^по гг з1аипи), §озИуапј$аћ је §оз1 па „^озШуапји" (па

зуаЈђ!); ргеШпзаћ \ варгтепваћ зи К1е1уе . . . Јтепа па -всаћ паЈаггто

ј КоЈ ћгуа^зКЈћ 1сај1сауаса: Оогвсаћ, Копвсаћ, Цроузсаћ, ОгапвсаЈс,

Вгег1п5са/с, МеАџевсаћ____ ОКо Затођога, ^ођога и НГУ. 2а§огји

зе уЈпо^гасИ, Пуас1е, ђг<1а, пј!уе без^о гоуи па -зса/с2).

ОоИе па гарасЈи Јс!е *ај паз^ауаК?

Ма ПпЈјЈ Магјђог—Се1је па!агјто па 5Јго1?от ројази УГ!О бе$1о

већ ; 1ај паз1ауа1с јс!е опс!а (1а1је ргеКо ђју§е Кгапјз^е и

Рптогје.

Ма Роп11сУ1 Ј о!со Рош1<уе, и зтагзКот згеги, па Пшјј Мапђог

-Се1је, аП ћПге Се1ји, па1аг1 зе ргег1те 51отвећ. 51отз"1шУ1 ћ1Ј2Ј

2ет1јасЈ, с!а1<1е Роп^оу1јап1, то§и зе г\зЛ\, па рг. : 2(1о1§е1с, Маг-

гШоувећ, 2а§аЈ5ећ\ и затот Зтагји зи теДи сЈги^Јта: Огадепве/с,

Ке§ог§е/с М.- \г згега 1шпјјЗДо§ (КопјЈсе) је Т^Шапзећ, \г згега

2огпјо§гас151со2 је Тоттвећ. \г гагшћ ^гајеуа, пајуј§е јгтеЗи Вгауе

ј 5ауе зи: Оај§еК, ОотИзеЈс, ОНпзеК:, ОоНпзеК, Р1апЈп§е1с, Оогј§е1с,

ХаћиКозеК, Риз1оз1ет§е1{ (Оогпј! Огас!), Аггеп^еК, Ве-

атзе1<, Агп§еК, ВппЗеК, 2гЈп§е!< (2гЈт§е1с), 2а-

К1ап(ј)§е!с, Огпоу^е^, Јегег§е1с, Уо<1изе1с,

') РгуоћИпо тогЈа „ОегсаК" ос! „Оег1:а" (Као Ио је ро1јзКЈ

аН је ро пе^аспој петасКој ог!:о2гаНЈ1 с ћ!1о сИапо Као 5.

2) 1зр. 2ђогшК га пагоЈп! г!уо1 1 ођЈСаје Јигшћ 51ауепа XVI, 18-20, XX, 54, 56.

— 1тепа тезесј ћао: јаћорапјзсаТс (јиН), тШаШаК (СНопаг, 51оуаг 51оу. јегЈКа,

пауосН 12 РгеКтигја: тјћа1зсе1с).
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еК, Рос1геђег§е1с,

с, Тигп§е1с, Тап(ј)з"е1с, Ваћз^еК, ЗК^епзЧЖ, СПеп§е1с, Раи1§еК, Рге-

јап§еК, Мапп§еК, Коп§еК, ОгеЗеК, Рос№еу§е1с,

1,еп<1оУ5е1с, НгЉоуЗеК

МесЈуезеК, ТгојапзеК,

Оаћг§е1с, ОађгоузеК, Рос11сгај§еК,

. .. О(Је зе

5с 5а2иуа1а, ^<1е пјје рге§1а и 5 (и Зтагји ј Ко^аси је 5: 1

1ато 1а\ пазЈауаК §1а5Ј $бећ, га!о је Кигезсе/с, те$1о 1«оје зе па!агј

гара<1по ос! ТигјаЈса и КгапјзКој; иг Зоби и §ог!21сот ргЈтогји:

с, К1ап(ј)§беК, УеЈј^^е^, Ка^оу^е!«, РосЉгЗбеК,

с, 51гапј§сеК, Вгегоуз^еК, ОотЈзсе!«

ос! Оотј§1бе1{), МеДуеЗбеК, Уе1и§бе1с, УеП§

с. .. (Ро4опје ргЈтеге тј је (1ао §.. с!-г УЈасЈЈтЈг Оге1,

г. 12 Капа1а пас! Зосот). №уео зат патегпо уесј ђгој ргегЈтепа

за паз!ауа!<от зећ (-зсе&), а то§1о ђј Јћ зе пауез^ј јо§ ј тпо^о у!§е,

га!о с!а зе УЈ(И Ка1<о је и гарасЈпозЈоуепаШт §оуог!та 1а\ паз!ауаК

сез1. О<1 пауесЈепЈћ ргегЈтспа паЈаге зе с1апаз ј и КгапјзКој ОУЗ:

ВоПп5е1с, Р1ап!пзе1^, ОађгзеК, 2аКгајзеК, РосЈКгај^е^, Ко^оузеК, Ре-

ш§е!с, Рау§е1с, Мап'п§е1<:, Ма1еп§е1с, МаЈ1^оу§е1с, Ооп§е1с.

86 роз1ап1са паз!ау1{а $(се&) Ше, 1геђа зуа^аКо игеИ и

ројауе: оус!е зе пеКо гоуе ОотИ$а/с, а 1ато ОотН§е& (§

оус!е 5(гапЈ5а!с, {ато 5(гапј§е/с (З^гап^еК)1), иг М.еЛ

ј га^геђабКј ро!оК) је Ме^езе/с (Мес1уе§бе1с), рогес! Кедег§а/са је

Кедегзе/с (РоЈгеђегзеК), рогес! РосЈгерза/са је РоАгервеК

роге<3 Огџап5а(са зе па1аг1 Огуапј5е№), рогес! 5еЛе1заћа је

рогес! РоЛтШаћа (?) Јта 1 РоАтШећ-РоАтизсећ. Рогес! тезпо§

јтепа Ро1епза/с (Кгај Ршја) Јта ргегЈте Ро1еп§е/с (и §огпјо§гас151сот

оКги§и ј и Кгапјз^ој). Нгуа1з1со Кај^аузКЈ К,отсаћ је зЈоуепаЛс! КопЗећ,

а Проу^саћ је Иро\>$ећ, 2,гтзсаћ (1сгај Оагиуага) је З!ОУ. 2,гтве1<,

и Мапђоги 1е11 1936 поу1пе зи пагјуа!е : 1уап 51гапј§еК, §еп.

а, а пједоуа је рогос)јса и рагИ рјза1а: 51:гапј8а1<. 1зр. §оге: 51гапјзсеК

(и Капа1и па<1 Зосот).

2) ЈеЈап ОгуапјзеК („ОегуеЈпзсће^д") 5ш је 1837 исеп!К УагагЈјпзКе §јт-

пагЈје, 51§игпо 51оуепас.

3) Ргета Огогпи, Оаз ВЈзШит ипс! сМе Ојбгезе ^ауап!, IV, 150, ћ!о је и

о<1 1710—15 зуесетК ЈоИапп 5ес1е15еК, а и 5у. Ја^ођи и Оо1и 1713

Јоћапп ЗеДеЈзаК (Јћ., 380). То је зј§игпо ргегјте ЗоПЗаК, 5о(Ие1с,
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НГУ. Р1зда1с ђј то§ао ђШ 51оу. Р1$ећ, ВгегтЗсаћ је Вгегш§се!с (ро

5Уој ргШа 51оуепас ос! 5обе); јес!ап Оајеу угзтК зе рјзао Огап§са/с,

а ј Огапзећ (ОгапзсћеК); ћгуа^зКЈ Оогздаћ је и 51оуепабКој Оог$ећ...

Ргета ит \ {аКуЈт 51и?ајеујта 1е§Ко је зитпја^ <1а паз^ау §(с)е1с

пе ђ! ђт Ј51Ј §1о је -$(с)аћ, \\. тохе зе \чгЛИ\ <Ја је $(с)е1с па51а1о

и -в(с)аћ. \г 151111 зе $1ибајеуа пагос^о јазпо ујс!1 ^а /е па$1ауаћ §(с)а/с

иргсап га 51о\>епасМ 5еџего151о1с I га зизеДпе ћгч&зће. Кајћаусе, а -зећ

ти је гараЛш з1о\>епаШ визеА. Оре1 џ1сИто Ла јег1с1са дгатса тћа!и)

пе Ше гајеЛпо ва Њ$от §гатсот Нгш1$ће I $1огепас/се 51ајег$ће,

пе§о с1а опа Ше рге&о 51очепасћо% огетЏа.1)

РогосПсе 1јиЛ Јсој! зе гоуи: РоЛтиваћ, Оо1§а!с, Р1ау$аћ, Ро1ј-

$аћ, 51ар§а/с, Кат§а/с (Којј је ђга^ ћгуа^зЈсот Кати§баКи), 5\>о1Ј5а/1,

Угепгзаћ, В15саћ, Кгевсак. . ., а гјуе пе§<1е па 51оуепа^1сот гарасЈи,

зЈ^игпо зи 5е 5а 5еуегпо§ 51оуепабКо§ Ј51о1<;а \\\ \г зи5ес!пе

Нгуа151се 1ато рге^еШе.2)

Цгтето П га 5Ј§игпо с!а је гарас!пј

па51ао Јг -§(с)а/с, 1соЈ1 5е заЈиуао 5ато па

ј и ћгуа!51сој Кај^ау^шј, опЈа паз^аје рЛапје: Којјт ри!ет је

-§(с)а!с то§1о ргесј и -з(с)ећ? с1аК:1е: а и е?

') КаКо зе и тојој игој Јотоујп! паз1ауаК зећ ргуођИпо СЈпЈо пергјго<1ап,

ујЈј зе \г оуо^а: Мој 51пс је (и 80-јт ЈН 90-Јт доЈтата ргоз1о2 51о1еса) §о-

уогесј о 51от81оЈ, Које§а зе јоз зесао, геКао: 5/от5аЛ; зЈ^игпо тој 51пс 1о§

ођНКа т'је §с!е <!ио, пе§о је, ргета зуот јегЈсКот озесапји, оћИК 1о§ ргегЈтепа

рп!а§ос1ш зуот Ш]а1еК1и Којј пе рогпаје -5е1с, пе§о -заК. 1зр. §оге ођгпи!! $1исај

за 51гапј§аћот. II Ко§аси, уагозјсј ЈгаузКе ђапоујпе па ћгуа!зКој §гапјсг, јеЈпа

зе рогосНса Јапаз хоуе ВгегтЗе/с, &\\ о!ас (Јапазпјед §агс!е, Којј зе и Ко§а1ас

ргезеНо за зизеЈпо^ Нита па НГУ. з1гап1, гуао зе јоз ВгегшЗса/с.

2) 51оуепасК1 рЈзас Јоз!р РосЈтЛзаК (1845—1874), гоЛот \г Кгазпје и

1јиђ1јапзКот оКги§и, ро1рјзјуао зе зат: РотИзсЉ. 1зр. „Зрјзе АпЈгејсКоуеда

Јоге1а" 1 (1884). I) 51оуепа<!Кој зе па!аг! ргегЈте Тизећ \ Ти5аћ(и 5у. Ап1ипи

и 51оу. ОогЈсата је 1г§оуас Тизаћ, §еп. ТизаКа; и ЗаујпјзКој ЈоИп! је исИеИ

Тиза^, и 2а§гећн је ТизаК, а и НГУ. 2а§огји је зе!о Које Јођјуа 1те Тиз1(1, јег

зе тпо§е рогосНсе и 1от пазе!ји гоуи ТизеК (12Уез1:ај рго{. с!-г М. Ре1апјКа

и 2а§гећи). Огхјт с!а је пајрге 1:о ргегјте §1аз{1о : ТиИса/с (З!ОУ. рго(ез!ап1;

1уап Ти1зба1с). ОђНК Тизећ па1агЈт \ и ЗУОЈОЈ игој ЈотоуЈпЈ; и таИсата

Кгз1епјћ и КареИ пазао зат Кос! д,. 1773: „Оеог^Јиз ТизеК" — 1777: Сеог^Јиз

ТизеК (зј^игпо 1з1о Мсе), а 1807: Мапа ТизгеКЈп. Рас1а и осј и и 1от з!исаји;

и рге!агј и тојој игој ЈотоуЈп! и и зато аКо је е{јто1о1Ко; и \г I (зипсе,

уипа) пе ргеЈагЈ, а 1ра1< тогато „ТиИбаК" \г ,,Т[зса]«" ЈгуосШЈ. МогЈа је ћаз

1ај з!исај за и гпаК Ја 1о Јте и ођНКи „ТизеК" 1ато тје аи!оћ(опо, пе§о је

ргјзе1јепо, а Као пез!о з!о и 1оКа1пот §оуоги пјје ог§апзКо, рге{гре!о је

„пеог^апзКи" рготепи (иоз1а!от гесј ,Диз1" Кос! паз (Јапаз пета). — Је Н

1јиђ1јапз1а Козаћ ЈисЈђгезКЈ
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Кос! №§, рНапја тогаП ђјзто рге зуе^а гпаЈј, ЈсаКуо је 1о е и

§(с)еК; је Н 1о и Јг^оуоги рит усЖа! е? Ма гетЈјј ЈгтеЛи

Огауе ј 5ауе и ђју§ој З^ајегзКој, осЈаМе је 1 51отвећ, зуаКа^о је 1о

рип УоКа1, аП 1о је ијесЈпо гетЈја и Којој зе 1 пеКас!а§пј! ро1и§1авшћ

12§оуага Као рипо е (с!еп, ре(еК М.). Уагпо ђ! зас! ћПо 2па1ј, 1саКуо

зе е Јије и ргегЈтепЈта па -в(с)е!<. и ошт зЈоуепасКЈт ^оуопта

Којј рогпаји ро1и§1азпЈ1с, 1е §а и паз1аусЈта сез1о јгђасији, <1аИе и —

§оуогЈта ђју§е Кгапјз1се ј СшпЗДе. 1а1со зат уј§е ос! 20 ^осНпа и

ЦићЈјапЈ гјуео \ гасЈЈо, Јра1с пЈзат зас!, КасЈ уе<5 17 §ос11па уесјпот гјујт

и 2а§геђи, зазујт 51§игап 1саКо зе гаргауо у]аз!1Ча Јтепа па -е!с

и Циђ1јапј и пагосЈпот §оуоги Јг^оуагаји; ђогауесј и Циђ1јаш о 1ој

зат З^УЗГЈ гаг^оуагао за §. Каг1от МаћШот, зеКгеЈагот Циђ1јап-

ро2оп§1а, Кој! је го<Јеп ЦиМјапбапЈп; ргета пјети је пагосЈпЈ

оуог пе зато: КгићК, УогЈбК, о!госј^1с, тогј^1<:, КогП^К Нс1.,

§(1е је ргУођЛпо и паз!ауКи ћЈ1о, пе§о ј : 7.а&гаЈ5ћ, РосНсгај§1с, Ттћ,

Р1ашп$ћ, КО§ОУВ!<., Регив/с, Рмзћ, Магшвћ, №асћо$ћ, УоЛизћ, Ог-

по\>§/с, 5&гдш5/с (ЈаКо је ^1итас §. 5КгђЈп§е1с го<1от \г 51ајегзКе),

ЈегегвК, Уо1а\>вћ, Ро<1$ог$ћ, Ка^з1с...; ргета *оте зе за паз^ауКот

$ећ розШра јес!паКо Као \ за па$1ау1сот ећ (Ђ/С), <1а1<1е за е и пјети

Као за ро1и§1азпЈ1<от. ЈеЉаКо се ђШ и уе(5јпј <Јјја1еКа1а оз!а!е

5ју§е КгапјзЈсе; и В1оКата (ЈгтеДи СегКшсе ј УеП^јћ ^а§са) (Јоћго

је рогпа^о ргегЈте 2.а^гајвећ, аН зе јг§оуага 2а1<,гајв1{.1) 1Ј КапаЈи

пас! Зобот §ОУОГЈ зе пе зато ре1ћ пе§о ј : РоМгзсћ ( = РоЛ\)г-

§се1с), ^е\>ри\>§с1с, Оо1јеу$сћ, 51гап/5с1с, Вгего^всћ, Оот1§с1с, Мес1\>е§с/с,

КаЈсоџзс/с, УеШвсћ, 2еИп$сћ, Вга$сћ . . ., (ЈаМе \ и §опШт зе ^оуопта

за е и паз!ау1си всећ розШра 1сао за роЈи^ЈазпЈЈ^от. КегиИа! зујји

\\\\ орагапја је оуај: §<1е је и поттаИчи ре1ћ, 1ато је / РоАћгајЗћ.

Тај !аКа1 пат патес^е рагаЈеНгат I и Јги^Јт <Ј1ја1еК1Јта: 2<1е је и

поттаЈјуи ре!е!с, 1ато је \ РосШгајЈеК. 51от§е1с зе <1апаз и пје^оуи

гоЛепот згеги јг^оуага зазујт 1сао па рг. ^ојгеК. .., је<1по \ с1ги§о

за јес!па1сјт ришт е.

Кас! ујсЈЈто <1а зе за паз^ауКот зсе^ и зујта з1оуепас1ит

сЈјјаЈеК^та роз^ира 1сао за -ећ (Ђ/С), 1е је с1аК1е е и пјети јесЈпаК

уоКа!пот е1етеп1и и -ећ, тогето ргесЈј па р^апје, 1саКо 1геђа

1итасЈ1ј рге!аг -всаћ и -вдећ (§^Ђ!С) (ргеЈаг зат пат зе ЈЈПЈ пезитпјју).

Рготепи уо!са!а а и е Јтато \ и пеЈсЈт сЈги§Јт паз1аус!та:

ргегЈте ЗотгеК (и 51ајегз1шј) паз!а!о је зЈ§ито \г 5отга/с; ВоИепћ

Ј) Мој 1гуезМ1ас је §. Уг1асп1К, 1935—1937,

и 2а§геђи; геКао тЈ је <1а је и з!апј!т таМсата и В1оКата уШео ођНК 2а-

Кгајз^еК, аП Јапаз зе 1јис1! рјзи: 2аКгаЈ5еК.
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је те51о Во1Љп1с; и Кгапјз1сој је К.гачјећ тез1о /сгаџ/а/с (Ко<1

Ргезегпа зе па!агј ^езшспјећ, 1сојј ђј зе и Кпјјгеупот јегЈКи рЈзао :

^езшбпјаЈс, ј 1еШпјећ тезЈо ^еујбпја^а, дад/ећ је тез1:о ђађјаК,

те§па Јтепа Когје/с, К^огЦећ, Ме&еАјећ, 2а1)/е1с, 2ад1/е!с ... (иг :

КогјаК, Мес1уес1ја1<:, Хађја^с...1) Титабепје рготепе и 1!т рптепта

шје 1е§1<о; Ко<1 -ја/с: -је& је азЈтПасЈја гђо§ / јазпа, Кос! 5отгаћа:

Вотгећа тогето тЈзНИ па и!Јсај г па з!ес!есј уо!са1; уес је *еге

оуато те1пи11 Во1Гепћа, Ро1еп§а/с (уа!јс!а ос! : Ро1ап§а1с, Ро1јапЈ5са!с)

\ р15епсе (оД: рј^апсј). I 1сос1 -з(с)аћ: -§(с)е!с зе ггпзШо па азјтј-

1асЈји2) : с!а је а рге§1о и е гђо§ §(с) 1соје је 51аја1о ргес! пјјт, аН

рг!тегј 1а1суе азЈтИасЈје Којј зе пауоЈе га иги ЈотоуЈпи 51от§1соуи,

та1ођгојпј зи3) \ та!о уаге и Шта^епји јес!пе ројауе 1соја п!је зро-

гасЈЈспа \ Која п!је о^гашСепа па јес!пи §гирц §ОУОГЗ, пе§о зе га§јгј!а

па сј<ау з1о\'епаШ гарас!.

Рготепа уо!са1а и паз(ау1си $(с)аћ о1а!с§апа је ђ11а и з1ибајеу!та

и Којјта је 1ај паз1ауа1с ћјо пепа§1а§еп, а пепа§1азеп је оп, ђаг с1апаз,

и тот гоЛепот с1јја1е1сШ и уепш ргјтега 1соје зат §оге пауео:

ОотИзаК, Ве1§а1с, Оег§а1с... , Миг§ба1с, Оа1о§аК, Ко1со1апј§а1с, Ро1еп§а1с,

Катеп5са1с, КасЈотегзбаК...; а^сепИгап је и ЈтепЈта: Кого§аК, 5(гапј-

с. Во1јј ро2пауа!ас а1ссепа1з1«Ј11 ргЈП1са (^е то<И гесМ 1са1{О је

511о за а!ссеп1от паз(ау!са $(с)аћ. Мо^и^е је с!а зе па Нпјјј

Мапђог—Се1је аЈссепа!: и тпо§јт гесјта па -з(с)аћ ротепо за паз!:ау1са

га јесЈап з!о§ па1га§4). Метато ра!с ргауо§ роуосЈа гшзШЈ Ја је и ргегј-

тепи 51от§е/с (51отзса1с: 51отз1^ + ја1{) ргуођИпо аКсепа! ђјо па па-

з1ау!<и, 1е ђј ргегЈте §1аз11о: 51от§ба1с, §1ауј§е, ргета Јг^оуоги и Зтагји

51аутвећ, дгхјт <1а је а!ссепа1 пајрге ђјо па 1согепз1сот з1о§и (-о-)5).

!) Рг. КОУЗ^ЈС, С2М XXXI (1936), 33, пауосИ ргегЈте УгђпјеК (и 51оу.

Сопсата је зато: УгђпјаК). — 1Ј таИсата гире па РопЈћуј (осЈ 1782 с1а!је)

рј!и $е ргег!тепа: Вгођпа§ ( = ОгођпјаК), а !: Огођпо§, 51ојап, а !: В1о\еп,

Ја1је: 51агпа<1, Уагпо§. 1Ј зауЈпјзКој ЈоПт па1аг!т ргегјте: УгапјаК \ ЈезепеК

( = ЈезепјаК?).

2) О-г Рг. Тотзјс и 1јић1јапзКот „2Ју1јепји !п 5Уе1и" XV (1934), 503.

3) Катоуз, НЈз1. §гат. З!ОУ. јех11са, VII, 162 Каге о озгеЈпјет зЧајегзКот

сИ]'а1еК1и с)а и пјети и гараЈтт Кгајеујта Кга1Ко а \г& с1еп!а!а, ра!а1а!а \ \га г

ргеЈагЈ и а; зПспо §ОУОП о заутјзКот с!Јја1еК1и, јђ. 157. 2а з!ис!ај ра!а!а1а и

ргуот с1Јја1еК(и паУОсН зато: рЈа^ајо, и Дгидот: 2еи ( = га1); га иКсај 5 па

а пе пауоЈј пј јеЈап ргЈтег. 1зр. Кагаоуз, Кга1Ка 2§ос1оуЈпа з1оуепзКе§а јехјћа

(Циђ1јапа, 1936), 236-237.

4) МагосЛо зе ђаз и ргегјтепјта Кос! 51оуепаса аКсепа! га је<1ап з1о§ за

паз^ауКа роујасј (рос! 1иЛ1т иИсајет?); ХОУЦ зе 1јис1Ј ^б(ЈпЉ, Мбуа!?, КОУЗС...,

јаКо 1е зате гебј Као гајесЈпЈсКа Јтепа §1азе: уосЈшК, поуаК,

5) О КогепзКот з!о§и 81от — Као сЈи^от V. шге!
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СЈт је паз1ауаК ђјо пепа21а§еп, то§1а је ро<?е1Ј па усЖа!

па51ау!са с!а Је1ије зПа и Којој ја \гаг\т §1ауш гаг!о§ пје^оуа рге!ага

и е, паЈте апа!о§јја. КоНКо зи зе гебј па -5(<?)аЈс, Ка<1 је 1ај паз1ауаК

Јг^иђт аКсепа!, ис!а1јПе ос! гебј 1соје зи ЈтаЈе ЈсаКау <3ги§ј паз1ауа!с за

уоКаЈот а, па рг. оЛ ге^ј па -ас -(ј)ап, -аг, и ^ојјта је аЈссепа!

уесМпот па паз^ау^и (ђаћа^, КОУЗ?, Кора"?, ВопаЈ. . . , гирап, уе!Ј1{ап,

те§бап, Се1јап, 2а§огјап. . . , <1гуаг, тезаг, оу^аг з1ераг, ВгосЈаг. .),

1о1ЈКо зи зе опе ргЈђПгЛе геСЈта за пазЈаусЈта и КојЈта је е, Које

уес!Јпот петаји аКсеШа; ЈаКуе зи ге?ј рге зуе^а ге^ј па -е/с, -ес,

С, -вс) Јсојјћ Јта рипо. МеаКсеп^оуап! паз^ауаК §(с)а/с то§ао је,

гесј, паз1гас!а1! и ћИгЈпЈ паз!ау|(а ећ, -ес паго^Ло и опјт §оуопта

и 1<ојјта зе ро1и§1азпо е Јапаз јг^оуога Као рипо е, а 1о је ђа§ 1

и ^оуопта ЈгтеЛи Мапђога 1 Се1ја, с!аК1е 1 и 51от§Коуој игој

(ЈотоуЈпЈ. 51от§а1< зе оусЈе јхјесЈпасЛо за ргегЈтепЈта Која зи зе за

рит'т е Јг§оуага1а, та с!а је 1о е Јга§1о \г ро1иб1азт'1<а, с!а1<1е за

ргегЈтешта 1^ао §1о §и (и гагшт зЊуепаСКЈт 1<гајеујта): Ре1ећ,

5џе1ећ, Ма(е1с, Нитећ, О§г1гећ, 2.игећ, Сисе/с, Огећећ, Огпгећ. . , 1е

за гајес!пЈ?Јт 1тепЈта па 181! пазЈауаК ећ (\г -ЂК).

СНаут игго!< рготепе уоКаЈа а и е и паз1ауКи 5(с)а/с: -в(с)е!<

уј(1Јт, ргета 1оте, и апа1о§јјј, рзЈћо!о§Кој ројау!.

III

ећ (Ђ/С) I ес (ж) и попштКуи

Као §1о зе ујсЈј уес? \г II ро§1ау!ја оуе тоје газргауе, паз1аусЈ

зе Ђ/СЂ (пАТгкг) \ -&цћ (КОНБЦБ) и 5еуегоЈ51оЈп1т з1оуепасКЈт

(1Јја1еК1Јта (1 (Шје па 1е1Ј1огЈјј ЈгтеДи Вгауе ј 5ауе) 1г§оуагаји за

рит'т е, 1о је е зјго!<о : ре!е!с, резеК (Запсј), јагеК. . . , гођес, 51<га1ес,

Копес---- а и јигпосеп1га1п!т \ зизеЉЈт гараЉЈт ^оуогЈта опј

јгћасији уо!<а1пј е!етепа1, 1е зе 1ато §ОУОГЈ : реИ^, рез1«, гођс (горс),

1<опс. . . 1Ј з1оуепас1<от Јспјјгеупот јсгЈКи §ОУОП' зе ро1иб1аз: Ре1а>1с,

гоћЂС. . . Нгуа1зКЈ КајКаус! зе и Јг^оуагапји рипо§ уо!са1а з!аги за

зуојјт з!оуепабКЈт зизе^јта; рогпа1е зи Кос! пјјћ геб! : 1<оКо1ЈсеК,

, јеге!с, ЈепеК, јауоге1?, ра1?еК, с!ебе1<, тЈзеК,

с. . . з1о!ес, 1ајђес, зисЈес, ћо^ес, ^ићес, {апјегес, 1<асес...

II 5еуегоЈ51о<?шт з!оуепа^КЈт ^оуогјта ЈзрасЈа сез1о е и Ит

паз1аусЈта, а!со Јзргес! пјјћ з!оје зопапИ, пагоСИо г, га!о: 1огК, ОСУЈГ!<,

гај1г1с. . . , Когс, погс, ^УОГС, 1§гс (ЈраК: јагеК1).

!) 1га п јзра<1а УоКа! и 51игаји 1апс, гцапјћ (г§апК, гдапеК, јта и се1јз1сот

оКги§и 1 ргегЈте 2§апК); ^апјћ је 1исЈЈса (Оап§); оЈаК]«: је уапј/с (ро гпасепји =
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5(о зе Ибе у!азШЈћ 1тепа па -*ћ I -&с, а рпоп пета гат.\о%а

гшзШЈ <1а ђј 1со<1 пјјћ и зротепиЈе с!уе §гире сИја1еКа1а ђП

пе^о и оћЈбшт ге^Јта; јраК гш зе бт! <1а 1геђа о е и паз!ауКи ес

у1аз{Шћ јтепа розеђпо газргау1ја*ј \ розећпо о паз1ау!ш ећ.

51о 5е ибе ргегЈтепа за паз^ауКот ес, Јтато па зеуегоЈзЈсЖи

ргегЈтепа па рг. Оз1гс, { Оађгс. . . а11: Ве1ес, ЗПес, ^етес, Кгапјес,

Ро13пес, ^Ђрапес, К1етепес, К61тапес (јраК је ^оугепс), Нгазоуес,

Р1ере1ес, РиИауес, 51е1соуес, Зрагауес, 211ауес, Вајбоуј.., Као &о

уЈсЈЈто, и зујта ^јт ргегЈтешта з!ојј ргес! паз1ау1сот јеЈап ос! зо-

папа!а: 1, п(ј), т, V, аН уо1са1ш е!етепа1 паз1ау1са О51аје2). Кагите

зе (1а гасЈггауа зуоје е и па$1ау1си ј ргегЈте Кого§ес, и Којети ргес!

паз1ауКот пета зопап^а; тохсЈа зе па!агј 1<ос1 паз 1 ргегЈте 5&га!ес,

а (1оз1а без!о је ^иђес, Маг&ес...; јигпјје, о^о Ко§аса, па НГУ.

^.гапЈсЈ, је без1о ргегјте Оо&ес. 5уе је 1о је^паЈсо 1сос1 зизесЈпЈћ ћгуаЈзКЈћ

КајКауаса, 1со<3 ^ојјћ Јтато ргегЈтепа Као: Јаре1с, Ог§ес, Зреуес,

ЈуЈсапес, Јз^огЈз^а: Оиђес, Угатес, Ве1оз1епес...

1Ј јигпогараЈшт з1оуепаб1сјт 1сгајеујта, ЈаИе па рг. и 1ји-

ђ1јапз1сот оКги^и, Јзра<1а уо1са!п1 е!етепа! паз^ауКа &с и ргегЈте-

пЈта 1сао §1о зи : Кги1с, Ро1с, 5Пс, О§оге1с (Јг^оуага зе О^оге^с). ..;

Јагс, 5агс, РЈГС (Регс), РосЈ^бгс, Оге^бгс,...; Јиуапс, 2ирапс, Тгртс,

Тот5пс, Јипс, 51апс, Випс, Кипс, ВНепс, ЗеИпс, КаЈипс, Вг^апс,

К1етепс, З^гћтс, ЗКгјапс, Воћтс, Ргозепс, ОоЈепс, Оогепс, Кгапјс ;

Тотс, 2птс, Рптс. ..; ^е^с, 2<1о*с (2с1о1ес!), Угћб^с, РЉго^с,

Ви1о-"с, УосЈор1лс, Веђе^с, Ка^со^с. . .; Вајс, Кгајс, Агпејс, Којс, Вгејс. . .

5уе зи 1о з!ибајеуј и Којјта рге<1 паз^ауЈсот з^ојј је<1ап оА зопапа!а:

1, г, п, т, V. 51о зе {јсе рјзапја П\\ ргегјтепа, рј§и зе опа гагНбИо,

Ј1Ј ргета Јг^оуош (ћег уоК:а1по§ е1етеп1а) ЈП „еИтоЈоШ" (за е);

V о6л/г/гс = уг1есј зе, ос!а1{1е је {о? јипес !та е 1сао \ ра1ес.

51Г1С (51г1јс, 51пјес) је 1 и 51оу. Оопсата; Јта 1ато 1 уиес га уијес, с!аК1е за

уоКа!от е, ЈгтесЈи 1о§ е \ и пе сије зе пЈКаКуо ;'; Дгат <1а је 1о е оуЈе

БеЈсипЈагпо, гагуИо зе \г ј, 4а је ЈаМс уиес \г уијс; 1аКуо зеКипсЈагпо е

уЈсНто 1 и гесј ћШес (Р1е{ег5ГпК: 1«1ојес, пет. К1о4геп) ј и риег (ријг, риг).

Ргегјте Коз1 (ргуођНпо уа!јс!а Козеј) Јг§оуага зе и 51оу. Оог!сата

Козеа. Је Н 1г1е$и ( = 1пЈе5е{) \г 1гц&И \\\ је е и 1ој гесј

1Ј Кг1егЈп1т КајКауз1«1т резтата па!аге зе уијс, 1ијс. — 1раК тогат рптеШЈ

Ја зе т!егусЖа1по ј и тот с1!ја1еК1и пе Сије пј и геСЈта Као: ђгеа (ћгеја,

ђгеЈја), уеа (уеја, уеЛја).

2) М1зНт Ја зе и тојој игој (1отоу!пј па!аг! ргег1те: К61епс, §«1е је е

!зр^а1о. Ргегјте 2тамс је петасКо 5сћта1г, аН §1аз1 КоЈ паз (за 5еКип<1агп1т е)

\ 2тауес, Кгапјес Јта 1 рага!е!и Кгапјс. ЗУ. ^оугепс пета е, уес тогс!а ргета

1аИпзКот: ^аигеп1-1из (51.



ројауе 1Ц

„рј§и зе" ЈаМе 1ји<ЈЈ: јесЈап Сгтчс (\г „СгпПБС"), сЈги^! Сгпшес; јесЈап

Кги1с, с!ги§1 Кги1ес, јес!ап О§оге1с (\\\ О^огеус), <Јги§ј О§оге1ес;\еАап

Кгапјс, <Јги§Ј Кгапјес; јесЈап Оедеџс, с!ги§ј Оеде\>ес ; јесЈап

сЈги^ј Ка&о\>ес; јесЈап 1/гЛо1>с, с1ги§1 Угћоуес; јес!ап /.^1>с, <1ги

јесЈап ММагс, сЈги^Ј ШћШчес, јесЈап Го/гас, сЈги^Ј Тотес, јес!ап

— (1ги§ј Кетес (Ш Кегшс). Ргегјтепа па -ес Која !таји ргес!

1сојј с!ги§1 ^опзопап^, пе зопап^, Јта тапје: Зађес, ЗЈсгађес, 5уе(ес,

Козес (?). . ., аН 1а зе, ЈггЈт, п!1сас1а пе рј§и ђег е, и 1оте тогето

И гпа!с Ја зе Јга ођјбтћ Копзопапа1а УоКа1пј е!етепа! тапје ^иђј.

Рге1агЈт па ргегјтепа за пазЈауКот -еЦЂ^). \Ј тојјт зеуего-

$1оуепаб1сЈт К:гајеуЈта јтаји ргегЈтепа Као: 2Јге1с, ЈапгеК,

ЈсеК, ВођеК, Ти1е1с, 2таге1с, Ве1е1с, ^ЛеЈс, Си1еК, у

Сте1е1с, — ТгНпеК. .. Као зЧо ујсЈјто, е оз!аје ђег ођгЈга па

рге1ћо<1по§ Коп5опап1а (Јгиге^а^ ргауј ргегЈте Ос\>1гћ 1сојј пј Кос!

паз пе §1азЈ Осујге!«). 1гтеЛи Огауе \ Зауе јта тпо§о ргегЈтепа

па -ве/(, о Кој1та зат и II ро§1а\'ји ^ОУОГЈО ј и Којјта па 1ој 1еп-

1опјј е оз(аје. Уо^а! е оз1аје 1 1соЈ зизесЈпЈћ ћгуа^Јћ КајКауаса, 1сос1

Којјћ паЈагЈт ргегјтепа 1сао: Риће1<, 5Јте14, Ре1апје1с, Рибе1с, ЗтскЈеК,

В1ахе1с, Оајс1е1{, РЈ§ре1с, 51оге!с, ОгисНбеК, Јапс1пбе1с, 1уапЈбе1с, Ваза-

гјбе1с; 51Јр1о§е1с 1 5о1о§е1с зи — 1аКо тЈзНт гђо^ паз^ауКа већ —

ргепезепа \г ђју§е З^ајегзКе и Нгуа1з1со 2а§огје.

I) јигпогараЈпЈт з1оуепаШт §оуогјта (1јиђ1јапз^Ј о1сги§, Оо-

псКа) обеЈсијето (1а зе \ и ргегЈтешта па -ећ Јгђасије е; ^аЈс^б^ј

зто уЈсЈеП 1о уес^ 1сос1 ргегјтепа па -$е!с. Јта ргегЈтепа па -ећ Која

зе ј рјзи геЈоупо ђег е; 1а1суа ргегЈтепа јези: Тиг1с, 5игК, Сег1с,

Осујг!с, Ргип^, ОузепЈс, МагепЈс, 8(гђепК:, Ргет!с, Веу1с (\г Иђе1еК"?)

РЈуК; паЈагјт \ ргегјте: СиШ; Као §1о уј^Јто, и зујта 1Јт ргег!-

тепјта ргес! паз1ау1сот је јеЈап зопап! 1е је га1о 51с1опоз^ 1са Јгћа-

сјуапји уоКа!по§ е!етеп!а паз^ау^а пагобИо ја!са. Вгој 1\\\ ргегЈтепа

па -ећ и Којјта зе е и 1Јт сИја1е1с1Јта \ и рЈзти Јгђасије ге1а11упо

је таП ргета ђгоји опЈН и ^ојјта зе (Јапаз е рј§е; рј§и зе (Јапаз

ргегјтепа з оуе {егНопје : УгебеК, СгбеК:, ТгсеК, Робе!с, РебеЈс,

^еп^еЈс, ОибеК, ЈехеК, МехеК, Огаће1с, ТапсеК, Огеђе1с, КођеЈс, КеђеК,

(КеђеЈс је \ и Се1ји), Рип1еК; УГ!О зи рогпа!а ргегЈтепа 1сао: ВегеЈс,

2и2е1с, КегеК, 2тНеК, 5уе1е1с. .. 5уе зи 1О ргегЈтепа и Којјта ргес!

паз!ау^от пе з^ојј ^аКау зопап!.1) РЈ^а зе зас! : ЈсаКо зе 1а ргег!-

1) КагНКи и рјзапји уј(1јт уес и „МоуЈсата" 1843/44; па!аге зе 1ато: ВеуК,

Р!уК, аН: ^епсе^, Тибе!? (ЈзИпа \: ОгЈтеК). II ^е1ор18и Ма1 51оу. га 1910 зе

па!аге ргегЈтепа: УипбеК (и Се1оуси), РјсеК, РЈзеК, Ре1еК, МезеК, Рге§1сеК
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тепа, рјзапа за е, јг§оуагаји? ОбеКијето (Ја зе и пагос!пот §ОУОШ

ј и паз(ауКи 11ћ ргегјтепа Јгђасије уо!са1ш е1етепа*. Каг^оуагао

зат о 1оте за §. Маћ1со{от, аП ђаз Кос! пајрогпа1фћ пауесЈешћ

ргегЈтепа ш §. МаћКо1а шје ђш 5Ј§игап КаКо с!а зе опа сЈапаз

и ЦиђЈјаш и паз1ауКи Јг^оуагаји; пјети зе И'\т Аа зе па рг. Вегећ

сЈапаз Јг^оуага Вегећ, пе Ве§/с, пјети затоте ђј зе и ]'г§оуоги Ве§1с

сЈпПо пеКаКо рге^гаИсо. Та пезј^игпоз! је 1Јт иос!јјујја з^о је и

ђгојпЈћ ргегЈтепа па -већ пјзто орагЛј, а \ га!о §1о је

ргегјтепа за пазЈауКот ес пета.

Ка1со, <1а1с1е, 1геђа (Ја 1ита2Јто 1и с!апа§пји пезј^игпоз* и

ђа§ УГ!О рогпаЛН ргегЈтепа па -ећ?г).

МЈзПт Ја зи и 1ој з!уагј сЈапаз пезј^игп! зато ођгагоуат"

1ји(1Ј. 2а 1о зуоје тј§1јепје, 1соје с!и пЈге ор§јгпјје ођгаг^охЈИ, с!аје

т! зас! зресјја!пи ро!угс!и §. А. ОегтеК, §Ко151(1' иргауј1е!ј па ЈегЈсЈ

Кгај Цић1јапе. Ма рј^апје, КаКо гаргауо ргоз^ пагос! пје^оуо ргегјте

Јг§оуага, О(!§ОУОГЈО је, (1а ргоз^ 1ји<1ј §оуоге С/гтА (па Јехјсј затој

ј па рг. па Нотси Кгај пес1а1е1сјћ ВотгаЈа), а <&о1оуаш 1ји(1ј Огтећ.

51о је рогпаЈЈје 1саКуо ргегЈте, бјт зе Језсе ЉК1е опо рј§е ј рјзапо

уЈЈј, Ит уј§е рјзапа Јогта ргео!Јта таћа, а {аКуа зи и

ћаз јтепа 1^ао Ве%ећ, Кеге/с, РиМећ . . .

Мјје пез!§игап 1аКа1 зат, пе§о је пезј§игпа зато зуез!

§еп1по§ боуе^а и Јшјети је §оуогепј г\\\ јегЈК и ђогђј за рјзапот,

КпјЈгпот пје^оуот Гогтот.

А 1са1со *о Ја је и р15апот јегЈКи па<1у1ас1а1о е? 5ато ро зеђј

је гагит1ј1уо да је опај 1сојј је га пагоЈпо „реШ", „бе!уг1К" рјзао:

ре^е!с, се1уг^еК, рјзао \ тез1о Огпгћ ођН1с Огтећ. Кагит1јјуо је Аа

зи, пагос:Ио роз!е ђиЗепја пас1опа1пе зуезН, рЈзсЈ (рЈзсЈ игесЈоупЈћ

Кпјј§а, а Ј с1ги§!) ћ!еН \ рјзапје ргегЈтепа и пеКи ћагтопјји сЈоуезИ

за рјзапјет ођј^пјћ гесј'2), а!1 и ргуот ^гепиИси пјје га2ит!јјуо

газ!о зе 1о ргЛа^оЛауапје Кпјјгеупот јегЈКи тпо§о јабе ј Копзе-

Куеп1шје уг§Ј1о и рјзапји ргегЈтепа па -ећ пе§о и рјзапји ргег!тепа

Ј) §1о зе 1!бе ргегЈтепа Веге/с, тогато иуагЈН с!а 5е опо а!<сеп1ије

ј ВегеК; стј тј зе с!а је 1о ргегјте ргуођИпо сЈотасе пе^Је па Кгази; пјје П

опо роЛ и!!сајет 1аИјап5Ко§ Јгдоуога па51а!о Јг ВегеК, 1ј. ћеге§, ћеге§? —

ОЈаК1е је КегеК? МеКаЈа зе рјза1о 1 КезеК; је Н ОЗПОУПО г \\\ з?

2) Кос! Казића зи зе ос! 16 <1о 18 уе!?а ргегЈтепа гарЈ5Јуа!а и рори!агпој

{огт1: Оеђс, РазгЈ^, Ра\уе1с, М1езгК, Шо№ (аЈраК: МЈо1еК), КЈоро1К (1: К^о-

ро{ећ)..., аН пате1а!а зе Кпјјгеупа Јогта ро1јзКо§ јегЈКа, 1е зе (Јапаз рјзе

па рг. зато: М1есгеК (Вуз1гоп Јап 51., Магз^ЈзКа ро1з1пе, \Уус). сЈги^Је, 1936,

ра§. 147).



(к1о\'епасие ј ћгу.-Кај1<аУ8!<е) јег1Ље ројауе ЦЗ

па -ес ; Кос! ргегипепа па -е/с петато и рјзапји паз1ау!са ђег е

\ за е ЈаКуоЈ* 1со1еђапја и ЈзИт ргегјтешта (пе р!§е зе с!аК1е

па рг. јес!ап ЗуеЈеК, а <1ги§Ј 5уе№, јесЈап ТиНс, а Јги^Ј ТигеК, КаКуо

зто орагЈН и рјзапји ргегјтепа па -ес: Кги1ес-Кги1с).

2.а гагја^пјепје 1е гагПКе ЈгтеДи рјзапја ргегЈтепа па -ес \

ргегЈтепа па -ећ то^П ћјзто рге зуе§а ирогогШ па бшјешси с!а

Јта ргегјтепа па -ес ц Којјта је ргеЈ пазЈауКот зопап! ј 1сос1

је га\о зИопоз! 1са ЈгћасЈуапји уо1са!по2 е!етеп!а и паз!ауКи

јаКа, тпо^о уј§е пе§о ргегЈтепа па -ећ за зопапЈот ргес!

паз!ау!сот. АН 1о пе<5е ђИЈ <1оуо1јап гаг1о§ га гагја^пјепје ројауе.

Ја ђјћ пауео оус!е (1уа (1ги§а гаг1о§а; је<1ап је ОУЗЈ: па гасЈггауапје

усЖа1по2 е!етеп!а и паз^ауКи е/с то&1а зи и §оуоги (а опсЈа ј и

рјзти) с1е!оуа1ј ргехЈтепа па -тћ, 1сао -СезпЈ^, ^ађегшК, РЈђегпЈК,

2ауа§п11с. .., и Којјта је / рге§1о (зеЈсипЈагпо)^ и ро!и§1аз \ 1соја зе

га1о Јг§оуагаји и пагосЈи: Сезпе^ (СезпЂ!?, Сезп1с) НА., 1е зе рј§е

ргегЈте 2ирпеЈс, АузепеЈс . . . ; 1сос1 11ћ ргег!тепа е (Ђ) гђо§ Копзо-

пап1з!се §гире пјје то§1о рофипо ЈзразИ, 1е је росЈггауаЈо уо!са1т'

еЈетепа! \ и ргегЈтепЈта и КојЈта је ргуођИпј паз{ауа!с е& (тЖ).

Ц 1от ро§1ес!и је гаштфуо §!о тј о ЗУОШ ргехјтепи рј§е уе<Ј

зротепи^ј §. А. ОегтеЈс, пајте с!а зи §а и 5у. ^епаг^и па<1 ЗКођот

^оКот пагјуаИ ОгтШ; и 1от ргЈтеги уЈ<1Јт сЈоЈсаг 1са1^о зе -ећ \ -Ш

тезаји1). Вги^ј гаг!о§ ха гагја^пјепје гагНКе и розШрКи за -ес \ -е/с

и рјзапји (а опЛа [ и §оуоги) 1гагЈт и с!е1оуапји 1иЗе ог1о§гаПје :

петаб1сј јегЈК Јта пазсауа1с -есћ (-е&§) 1 и 1ој 5и ^огтј

рЈзсЈ ЈП 51оуепј, зазујт петаЗДј ођгагоуапј, и таИсата Ј

з!игћепЈт 1 пезЈигђепЈт зрЈзЈта <1ауаН ј ргегЈтепа за з1оуепз1сЈт

паз^ауКот ећ (-$ећ). КоП1со ри^а зат рге 50 §ос!та и Мапђош

§1е<1ао парЈз: Ко1^05сћте§§, К.1е1по8сће§§, уа1јс!а 1 О§г1зе§§ \ Ш1е§§!

51оуепзКЈ 2ирапе& то^ао је с1ођЈ1Ј петабКо Нсе Зирапесћ, а 1со ћ!

и 1оте -есћ то§ао ЈгћасЈуаЈј уо!са1? Та1со зе ј 51оуепсЈта

паз^ауаК ећ за пеЈгђасЈуЈт уо!са!от е...2) Кос! паз^ау!са ес

петабКо§ рага1еНгта пјје ђПо, га1о је и паз!ау1<и ес ро!и§1азпо е

оз!а!о пероз1ојап!је (1зр. с!о1е и ро§1. IV о ргегЈтешта Јсоја р!§ето

за паз^ауКот 1с тез!о -ес).

Ј) Кес ргоз1е1( (ргозЈгК), ргз^иК, је ро зуој рпНс! 1иЈа: ВгизИЈпд (Ке1е-

тЈпа, 51оУ. пет. Ки11. осЈпоз!, „З^гап! рге§1ес1", VII— VIII 57, и о!Ј5Ки 14).

2) 2епз!<е зи зе пе!?а(1а и сгКуепЈт таМсата гар!з1Уа1е петасМ, па рг. :

: 1ај је гепзК! ођ!Љ то§ао зато и1угД1Уаћ е \ и тизКоте гоЈи.
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IV

^ав^аусЈ ећ, ес (< -т>1а>, -БСБ) и с1ећНпасЈјЈ

1Ј Ји2посеп1га1шт з1оуепаШт ^оуопта (ДаМе па рг. и 1јиђ-

ЈјапзКот оЈсги^и) 1 и зЈоуепаЛгот Јспјјхеупот ^оуоги уо!са1ш је

еЈетепа* 1Јћ пазЈауаКа „перозЈојап", 1сао ^о је и §1оКауз1<от 2оуоги

пероз^ојапо а Које з!ојј па пје^оуи тез!и. То је 51оуепаб!со „§јђ1јјуо

еи; ЈзраЈа опо и (ЈеЈсНпасЈјЈ — зет и з1и^ајеујта и Којјта ћј ђе2 пје§а

Ј2§оуог ћјо 1е2аК, 1сао па рг. и з1и?аји: ја2ћес-ја2ђеса, Кођ1е1с-

з1гј^е1с-51пб1?а, зуе1е1с - 5Уе11са, гођес-гоћса ( = горса), реуес-реуса

(реиса), 5ађес-5ађса ( = 5арса) М.

Оги!с<5Јје је за уо1са!пјт е1етеп1от Ић паз^ауаКа и зеуегпо-

Јз^оЈшт з!оуепаСКЈт сИјаЈеКИта, с1а1с1е па рг. и §оуог1та тојјћ

51оуепз1сЈћ Стпса. СиН зто 2оге ^а Је ^и пеКа(1а§пјј роЈи^аз па-

з^а^аКа и потЈпаЦуц роз1ао е (§ЈгоКо е)1), аН 1о е и ЈеМтаајј пјје

и зујта з1и^ајеујта пероз!ојапо, 1ј. опо зе и с!еМтааЈ1 пе ј^ђасије

и зујта ргјтепта, пе§о зе ј^ђасије зато и јесЈпој %гир\ ргјтега,

и (Јги^ој §гирј озГаје.

II §оуопта 51оуепзКЈ11 Оопса Јзрас1а е пазЈћ паз^ауаКа па рг.

и оујт гебЈта па -ећ\ ре1е1с-ре11са, ропсЈеЈеК-ропсШКа, ШгЈеК-

резе!с (5ап<1)-ре51са, сесе!с-сес1са, јаге1с-јагКа, рореК:-рор1са,

(б)јр!са, зуе1еК-зуе11са, ћазеК-НазКа, 1го§е1с

патегеЈс-патегКа, о§п'2еК-о§гЈз|са, газрогеК-газ-

Ј, рргауе!с-6ргау1са . . ., и рге2ЈтепЈта :

№ ЈзрасЈа е и §оуогјта 51оуепз1ић Оогјса па рг. и ОУЈГП гесјтаг

, резе^ (рзЈсј-резеКа, 2ођеК-гођеКа, 1со1е1^-1со1еКа, по^еК-

, КопјеК-КопјеКа, ЈсеК (т!а<1ј уо)-ЈсеКа, ређа-

ђагеКа, позе!с-позе1<:а, Га1асе1с (рагбе)-Ја!а-

, КатбеЈс ( = Катепсе1с)-Кат2е1<а (КојЈт зто

пеКас1а и ОЗПОУПОЈ §КоН рЈзаН па ргЈги^пи Јсатепи 1ађПси), КгићеК-

КгићеКа, УО2еК-УО2еКа, бгогсЈеЈс-^го^сЈеКа, рПеК (р>1 \г В1Ш, зНСЈса

5Уеса)-рПе!са . . . ; ^ијгеК: (таП А1оЈ2Јје)-^иЈ2еКа, РгапбеК-РгапсеКа,

Маг^пеК-МаНЈпеКа, Мјћа1еК-МЈћа1е1са, Ји^еК-Ји^еКа, Топе1с-Топе1са,

ЈареК (таН ЈаКоћ)-ЈареКа, Ога§еК (таП АпсЈгазЈ-ОгаЗеКа, Јап^еК

({Јап2, Напз)-Јап2е1{а (ргехЈте ј уиЈ^о-Јте), РепЈ1беК-РепЈ1(?е1{а . . .

Роге^епје ргЈтега ргуе 1 с!ги§е угз(е гесј роКа^ије о<1таћ с!а зи

ЗУЈ рптегЈ с!ги§е ЈЈгире ЛеттиШа, 1е зе ргета 1оте то^е

1) иорИе је и 1!т доуогјта ро1и§1аз ргезао и е.
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ргауПо: ОетишИуа па -е/с гаЛг^ауаји и АећИпасф е1). К.ес1 па -е.ћ

/соје тви АеттиНуа [гћасији е и паз^ачћи1}.

1з1о орагато 1со<1 пазЈауКа ес ; гес1 па -ес /со/е тзи АеттиИма

ггђасији и ЛеШпас1ј1 го!са1 пазШ^ћа -ес, га!о: Козес-Козса, ггеђес

-ггеђса (хгерса), зи§ес-5и§са, Кирес-Кирса, Кгарес-Кгарса, §ођес-§оћса

(^орса), гођес-гођса (горса); п1ес-п1са, Ш1ес-1и1са, Копес-Копса,

јипес-јипса, с1е1ауес-с!е1ауса, Иорб1ес-!<1орб1са (Мороса); уЈазШа

Јтепа (ргегЈтепа): Сегбуес-Сегбуса, Кгапјес-Кгапјса, Когб§ес-Ко-

гб§са, Уеггепес-Уеггепса, Уи1§о-јте 2гп?оуј ((1а1с1е ос! 2гпес-2гпса,

Јз1о је јте уа1јс!а ргегЈте Зегпес, рјзапо пета^1сот оНо^га^јјот

тез!о: 2гпес)8), га^гсоуј (сЈаМе о^ 2абогес-2а§огса) ____ Оз1аје

раК е ипаз^ауЈси ес, аКо је геЈ! (1етЈпи1Ју, га1о: ђЈКес-МКеса, 1согђес-

Когђеса, §гаћес-§гаћеса, Ш1<ес-1и1{еса, 51о1ес-5{о1еса,

МагКес-МагКеса (уи!§о: МагЈсебоуЈ).

ос! 1о§ !огта!по§ гагПЈсоуапја ЈетЈпи^ЈУпЈћ \

ргауе 51ибајеуј §с!е ^2Јо1о§Јја рго$1о опето§исије

гагМоуапје ; гесј Као: угађЈе!?, тас1е!с, рг!е!с (с^оуеК Којј §ОУОГЈ

рг!е (ргуЈје) тез^о ргеј, 1а1со зе гоуи 51апоуп1сј паго^Ло и сЈопјЈт

51оуепз1с1т Оопсата), Рау1е1с, КаНеК. .., р!го21е1с, (КигозЈеК, зЈоге-

пЈса?), јиШеК, ргегЈтепа: 2тгг1еК, ВозЈеЈс (уи!§о — Јте и Уеггеји...,

јагћес, Огтес, Ноћпјес. .. гаЈггауаји и (ЈеКИпасЈј! е, ћег ођгЈга па

1о јези 11 с!етти1Јуа јН пе јег зе ћег е Јо^бпа §1азоупа з1сир|'па пе

ђј

') Уес је Катоуз и ЗУОЈОЈ „НЈ51опспој ^гатаИс! 51оуеп$Ко§а јег!Ка" VII

(1935), 180, га „ргЈехК!" Шја1еКа1 Кга1Ко Коп51а1оуао „<1а зиНКза -ес т -еК ођЈгхЛа

зуој -е- 1исН V КозЈћ расЈегШ, КасЈаг јазпо 12гага1а ротапјзеуаЈпоз!".

2) Кес р1$е!с-р1ве1са гаЈггауа е гђо§ аКсеп^а, 1аКо Ј51о 1 Којес-ћојеса.

3) II 1^е1ор15и Ма1. 51оу. 1910 па!аге зе и роуегеп1з1уи Ки§е с!уа с!апа за

ргегЈтепот: Зегпс (с!аК1е ђег е),

*) 1та пеКоНКо з!ибајеуа Које Као 1гиге1Ке о<1 догпје^ ргауЛа пе то^и

рго1ита<Ж Јези Н ргегјтепа Воде1с (уи1зо: -Воде/соу1), М1се1с (уи]§о: М1сећо^1),

Која гас)ггауаји е, ЈетЈпиЦуа? 2аз(о 5е е гаЈггауа и уи!§о-1тепи Ве1е1со\>1 (ос!

ће! Као Ве1ес, ос! ћоједа зи Ве!есоу1)? Је 1! уи!§о — Јте пеКаЈазпјед Кгстага

1 1г§оуса и ЗеНзсЈта и гир! ЗУ. Јипја па ЗСЗУШСЈ Уисе^ ЈетЈпиЦу оЈ УиК? (1та

1ато ј ргегјте УиК, аН и 1от ргегЈтепи и( \г I) пе ргеЈаг! и и Као пј и уиКи).

1тато уи!^р — 1те; 2.огесо\?1 (2огес, 2огеса, §1о раК пе ђј ђИо ЈетЈпиИу); рге-

гЈте 8Иес-8Песа (уи!§о: §!1есоуј), 51ге1ес-В1ге1еса ; се1ес-се1еса (пејг^агеп, с!аК1е

сео зпе§, Р1е1ег8шК пауоеИ 1и ге5 ро А. МигКи и 1огт1: се1ес-се!са, аП 1ај је

8епе11у Р1е1егзтКоу, јег МигКо Јта и зуот з1оу.-пета<!Кот геспЈКи: Иро

(ро се!ес1). РгегЈте Уо%гтес-Уоцгтса пјје (Јет^пиИу? (1та ! ргегЈте

РгегЈте {Лигзес је зј^игпо ргуођ^по Мигзсес, ЈаК1е ос! тигзШ, боуеК оЛ Миге;

&еп. Мигзс!са ђ!о ђј 1езКо јгдоуог1ј!у („Когохес" 1итагј Катоуз и ЗУОЈОЈ „

8*
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ргегЈтепа — <Летти{јуа па — ес Јтаји и тот (1јја1еК1и

аКсепа! па пазЈауКи 1е гаЈггауаји аКсепа! па 1от з!о§и \ и ЈеКН-

пасјј! : [.оугес-^оугеса, Оге^огес-Оге^огеса (и јијЈогарасЈтјЈт з!о-

уепаШт ^оуопта: Огебогс-Оге^огса), а 1: 51ићес (51т>ћес)-51и-

ћеса (ји§огарас1пф 51оуепа ^Иаји \ сЈеКНшгаји 1о ргегјте : 51ићес-

ЗШНса.

РгауПо о с1егшпи{!упозИ оЈпозпо пес1егшпи1Јупо51Ј гебј Као

иггоКи гас!г2ауапја осЈпозпо ЈгђасЈуапја уо!са1а и паз1:аусЈта ећ \

ес 1соје зат §оге роз!аујо га (1Јја1е1с(;е 51оуепзКЈћ Оопса угесИ \

га гет1ји ЈгтеДи Огауе 1 5ауе, (1а1с1е га иги ЈотоуЈпи Ап1.

51от§Ка. \Ј Зтагји зе ^ОУОГЈ : ре1еК-ре11са, резеЈс (5апЈ)-рез1с

ЗЈрКа, роре^-рорКа, ЗУ^еЈс-зујИса, §ођес-§ођса (§орса), зизес-зиЗса..,

аИ (1етјпи11уа: позеК-позе1са, уоЈе^с-уоЈе^а, Уоге

1с1јибеКа, з1агбе1с-51аг5е1са (и Ко§аси 1 ргегЈте:

1сгићеК-1сгиће1са, гођеК-гођеКа, погеК-погеКа, тоге^-тоге^а ,§га§еК-

§га§е1са, јипбеК-јипбеКа, 5Јге1с-зЈге1са, ^ојге^-^ојгеКа, Топсе1с-Топсе1са,

МЈћес-МЈћеса.. . (1Ј Ко§аси је ргегЈте: ЈапгеЈс, §еп. Јапге^а, о<1

1о§а 2е§<!е ргегјте Јапге1соуј^. А Напјзе!с?).

1з1о ргауПо уге<1Ј \ га јегЈК зизесЈпЈћ ћгуа!з1сЈћ КајКауаса: риреК,

1те1е1с, гИеК Јтас1и Кос! пјјћ ^епе^у рирКа, ЈтеИса, хЈИса; Ја1је зи и

пјјћоуот ^оуоги: 21§1сј (гЈгеЈс), ћгШ, таШ, сис^Ј, ђоЈссЈ, з!ерсЈ,

јагсј, реусЈ, ргазсј, т!ас!епсЈ, Је^агсЈ, бте1а, тгаусј, \о\с\, гсЈепс!,

гтагапсј, РеЈапјКЈ, ОсуЈгКј, Ти§1сј, РибКЈ, РгбЈсЈ, 2гпсЈ, ЗићсЈ, Ои^о-

герсЈ..., аН 151Ј КајКауЈЖЈ Нгуа1Ј јтаји 1сао ЈеттиИуе: резе!<е (рзјс^е),

^иђе^е, Нз1е1се, КпгеКе, зЈпеЈсе, Јсозе^е, (Г)1Ј2е1се, гуоп^еЈсе, гиђеКе,

КитеКе, 1ајђе1се, гај^е!(е, Уо1еКе, оупеКе, Копјјбе^е, рећагсе^е, Та1а-

Се^е,1) ЈигеКе, Кга1је1се, Сепе1се, УЈЈЈбе1се, ОгаЈјСеКе, (јраК ИНат \

о „ВазагЈс1<и"). . .; па -ес зи сЈетЈпи^јуа: с!ебес1, ?а!абеа иг !а1абе1се,

1ајђес1 иг ЈајћеКе. . ., и потјпа^јуи јес1. зи тј рогпаИ јо§: ћ!еђес,

јегј^а" I (1936), з(г. 27, \г саз. оћ1. оћНКа* Когосвсв, и

КојЈта је -сс-сс- ргез!о и -Ис: Когозса). РгегЈте Мигзес (Мигзес) је и згесЈпјпп

1 гараЈтт ЗЈоуепзКјт Оопсата јаКо газјгепо: 2ап!т1ј1уо је 1о <1а па рг. и

211:есКој уез! гире ЗУ. Маг1!па рг! Уигћег§и 1о ргег!те теДи пагоЈот §1а5Ј:

МагзаК, \\. 1јис1ј Којј зе игес!оупо /оуи Мигзес \ Копћ Леса зе и 1Ко1и гар!-

зији роЈ јтепот Магвес, гоуи зе ЈгтеДи зеће Мигзаћ; КаКо ј Ка^а је Јг рори-

1агпо§а Миг^а/са паз1ао игесЈоуп! Мигзес? (\1\ ођгпи!о?). — Кга6/ес-угаћ1еса је

Кос! паз гаћ!а К1е1уа (уа1јЈа еиКгшгат га уга§), рНса зе гоуе угаМа (угађе!),

УгаШ је ј ргегјте.

!) I рајсеШ \ сијгеШ (и ЗУ. Јигци па ЗсаупЈс! : ријсеКј, сигеКЈ) зе озесаји

1сао (1етти1Јуа.
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{апјегес, гаМес. ..; (1шт Аа ЈтасЈе <1егтпи1Јуа па -ес тпо^о тапје

пе^о (ЈеттиИуа па -е/с1).

А зас1 (1а Јсагет јо§ Који о геСЈ тасећ ! Ке^ табеЈс Ко(1 51оуепаса,

зе опа па1агЈ, 5Уи<1а Јгђасије е и па51ау!си. 1таји је \ ћгуа!$1сј

; \ оуЈе опа и сЈеКНпаајЈ §иђј е (Јтато јес1по§а 1еро§а

. МаСеК Ие (1а1с1е и ге(1 гебј Које шзи (Јетти1Јуа, 1е га\о —

ргета §огпјет па§ет ргауПи — §иђе е и паз^ауКи е&. Оапаз зе 1а

ге2 пе озес^а Као (ЈетЈпииу (ро ЗУОЈ рпПа опа \ пЈ1сас1а т'је ћПа

(ЈетЈпиЦу), 1сао §1о је пе О5е<!ато пј 1со(1 Јет. тасћа, е2).

Оре! ујЈјто: $1ајегз110-$1о^епа2ћ1 зе §о^ог1 и ро&ирћи за е и

пав(а1>/си ећ (< -Ђћ) зШги за зизеАтт ћгча^ћоћајЈшузШт §огог1та,

а и]еЛпо гагШшји ос1 /и2по-сеп(га1тћ 51о\>епасШ (Нја1ећа1а. 1Ј ргуој,

ј КајКаУ51<ој §гирј оЛибије о рО51ојапоз11 ЈП перо-

И е и 1от пазЈауЈш <1етЈпи1Јупо51 111 пеЈеттШЈУпоз! гпаСепја

ј. 5Нбпо је за е и паз^ауКи ес.

Ј) О ћгу.-КајКаузКјт (1ет1пи1Јупо-ћ1роКог!51ЈСК!т 1теп1сата па -ес \ -е!с

V. Бас! 1у5Јсеу с!апаК: „I па§а о „Ма^Ки" и „Нгуа^Кот јегЈКи" I, ђг. 2—3, 50 -54

[ОосЈао и КогеКћт газргауе 24-У-1938]. — Је 11 хМес (§1<г1ес), §еп. ођЈЈпо

ЈпиЦу? 1Ј 51оу. Оог1сата ЈеттиНу о<1 Во§ §1а51; Во%ес, а и ћгг.

па!агјт: Во^ећ. РгегЈтепа ВаПб1ес-ВагШса, Огдес-ОгКса 51§игпо

зе пе озесаји ујзе Као ДеттиИуа. КајКауз!?е рптеге пауосНт ЈеНтЈсе ро

ВаСЈсеуој пАп1о1о§ЈЈ1 поуе ћгуа^зКе КајћаузКе НгЈКе" (ЗЈзаК, 1937), а пајујхе ро

Уа1јау(!еУ1'т „Маго<1п1т рпроујезИта и \/агаг<Нпи 1 оКоНс!", ШгсЈ., 1890; раЈаји

и оа КоЈ Уа1јауса зШсг, ос! 1сопј па!агЈт (ЈетЈпиИу А:опдс, ћ,опЈ1сећ,-ећа^

I ћопјса (Уа!ј., 47); — „уИс/си I 5/ап'сЛи" (У"а1ј., 297) је и резтј; — угсћа зе

зНКије за §1а§оНта /гс!са \ тгс1са (Уа!ј., 51, 225, 234); — Лесећ зе уа1јЈа теза

за Лесћо, уес га!о тоге §епШу ђЈ41 ЈесКа. — Ко<1 Уа1јауса, 75, јтато 1ггеКи:

„Ја зет 1гауи је! <1о Косепса, јати 1«ора1 <1о гатепса".

2) РгуоћКпо је тогЈа тасћа ћЈ1а ЈетЈпиНу (осЈ таса?), аП је Јг^иђНа

сЈетЈпиИупоз!. Масћа ћЈсе з!аг!јј пахЈу гЈуо1Јпје; тасећ \ тасаћ зи таШ (1ос1апј

Као тазсиПпа; тасећ пјје ЈетЈпиЦу Као з!о пјје т ра(а!( Којј з1ојј иг {ет. ра(1са, е.

Као тазсиНпит зе и тоте Јотасет Кгаји, и зтагзКот згеги 1 и Нп7.

2а§огји иро!гећ!јауа \ {огта тасаћ, §еп. тассНса (паз1ауа!< аЛ 5а е41то1о-

Шт а), тасаћ је иг тасћа Као §1о је цоза/с иг ^о^Ли.

1Ј тот Јотасет Кгаји је тазсиНпит, ЈггЈт, зато тасаК-а/са. ОђНКа

„таСеК" зесат зе зато \г пеКЈћ 8а1ј1уј|1 зИћоуа Које зат и т!ас!о зуоје Јоћа

Кос! Кисе 5ио а Којјћ гпа^епја тКас! тзат гагитео: „N38 та^еК је 5а(§е1)

V Ко§а1ес ро зо! ; се §а с1и§о пе ђо, гаргауа (гаргауП) јо ђо. Ти зеп(зет) $е

гегј, ра| пе пезе зоН" (ЈегЈК 1Ш зИћоуа пе оЈ^оуага зазујт тоте Јотасет

^оуоги; тез4о „пе до" т\ ђјзто геКН: „пес1е = пе (ђо)с!е". — I! РгеКтигји је

зе!о Мас1соус1.

Као ЛетЈпиЦу ђј Кос! паз то§1а з1игЈН гес : тасе, §еп. тасе(а, а\\ зе

1а гес тоге 1 ђег сЈеттиИупозИ иро1геђ!јауа11, па рг. : „МабеИ зеп па по§о

з!ора (. .зет па по§о з1ор11); ^ез!о и згЈгђЈ: „Тј зеп^апо тасе!"
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Рз!ћо1о51а је гагитђјуо Ја зе е и пазЈауата ећ, ес гасЈгхауа

ј и сЈеМтаајЈ, аКо зи ге^ј (ЈеттиЈјуа. Ветти{јупоз1 гпа^епја је

уегапа за пазЈауКот; с!а зе *а !огта!па ОЗПОУЗ (Јетјпи^упо^ гпа-

сепја пе ђј 12§иђПа, озЈаје и сЈеКНпаајј %\\а\ паз^ауаК, \\. е пе ЈзрасЈа1).

Уегапје сЈеттиИупозЈЈ за гасЈггауапјет уоКа!по§ е!етеп1:а и

паз^ауата ећ, ес (\\. роћеДа рзЈћо1о§1ш§ тотеп1а пас! ПгшЈоШт)

пе<?е ћШ УГ!О з*ага ројауа. №јз!апја (ЈетЈпи^уа је јо§ пе рогпаји ;

песи оус!е пауо<јј{ј геб з{з1. откцк, уаггмја т\ је геб стр-кш, Јсоја

^апаз па з1оуепа^1сој јегЈс^сој {егНопјј б1аз1 з1гЈс, 1.гп. з^пјс <

(ј и пот1па1Јуи је е гђо^ / Јзра1о): „з1пјес" је ргуођ^по

а је јгђасПо е2). 51ага с!етЈпи1јуа (је Ш\ гебј : гуопес,

Итес, ротес . . . Које Јтаји 1 па з!оуепаСКот зеуегоЈзЈоКи §еп. :

хуопса, КИпса, роса (роЈса)3), ра [ геС 1е1ес, Која зе и јес1. пе

цро!ге51јауа, аП ЈЈПЗ тпогЈпи: 1е°а (1е1сЈ); го^аусј је сЈетЈпи^ју о<1

пЖау и тпог. 5уе 1е геб! <1ос1и§е гпабе таЈепе з!уап, аП зе 1сос1

пјјћ с!етјпииупоз1 §ићј (јег зе па опо з1о је и Јз1ој УГЗ^Ј уе<!е о<1

ј пе ггпзП, ЈП — јесЈуа тЈзП). Мезпо Јте ОгасЈес-Огаса (Огадса)

је уа!јс!а <1етЈпи1Ју, аН зе сЈетЈпи^јупоз! Кос! 1е гебј Јг^и-

ћПа. МауоЛт јо§ тезпа Јтепа па -с1, Којјћ Јта УГ!О тпо^о и 51о-

уепз!<:Јт Оопсата: Ога^оИпа, 51ар1ЈпсЈ, О^озЈаусЈ, О2ез1аус1 Н±;

ј 1а ра^гопутЈса ргуоћЛпо зи пеКаКуа ЈетЈпи^уа \г з!апћ угетепа4).

ХаЈггауапје ро\и§,1а8тЊоц е и паз!аусЈта ећ, ес ЈитабПо зе

ј па с!ги§1 паСЈп, \ 1о па рптегјта ћгуа^зКе Кај1сау§!1пе. То 1ита-

бепје орегЈга за аКсеп!от оЈпозпо Куап1Ј1е1от рге!роз!е(1пје§ $1о§а

^) 2а гаЈггауапје рипо§ оћИКа и зугћи огпасауапја ЈетЈпиНупозИ (\\\ т!1о-

уапја) КагаК1егЈ5И2ап је оуај з1исај; ЈЈОУОгеа о<ЗтЈ1а (1е1еШ геК1о М зе и тот

гауЈсаји : „5Кп(ј) па^еса I" (па^о тез^о, гаргауо падо§ соуе^а) ; по§ес ро 1уог51

зуојој пјје (ЈетЈпиЦу, аН зе Као ЈетЈпиИу иро!геђ!јауа Ј га1о оз1аје рип! оћНК

(за е). \Ј Зтагји је ^иЛећ (та!о ргазе), §и<1еКа, Које ро е1Јто1о§јЈ1 пјје ЈеттиИу,

аН је ро хпасепји. 0 ЗУ. Јипји па ЗсаупЈсЈ зат сио: рагеК-рагећа (рз1с Којј

„раг1") ј 1}иуећ.-1)и.уећа (сЈреНса Јесја) ; 1е гесј ро е1Јто1о§ј]Ч пЈз

аН 5и ЈеттиКуа ро зтЈзЈи, га!о е и пј!та О51аје. Ођгпи1о: ргашећ је

ђ!1по зј^игпо <1етЈпи1Ју, аН зе Јапаз пе озеса 1;а1су!т, 51ии ођЈспо га рзоуКи,

1е зе тепја: ргаЖКа...

Кос! рпсЈеуа ЈетЈпиНупоз^ пе Јо1а2Ј и ођгЈг, га1о па рг. и пгеће/с, §1аЛећ...

е гпје и рНапји.

2) 1Ј уиес уиеса је е т1аЗе; 1зр. ^оге и ро§1. III! — II ћгу. КајКаузИт

1е1<81оујта па!агш з1о1ес-з1о!са, з1о1сј, 1о ђј то§ао Ш\ з!агЈ ођМК.

3) Ро(ес је ЈетЈпиИу осЈ ро( (аКо зе Коза росезе па 1еуо ј (Језпо,

паз1аје и згесКт „ро^ес").

*) НеКо зе!о и Нг^. 2аеогји зе гоуе НгАеШШ; НгЈеИсеК је ргуоћНпо

уа1јс1а ЈетЈпиНу, аП и јтепи зе!а за^иуао зе з1аг1, пес1етјпи1јуп1 ођНК.
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ј па -ећ, -ес, 1е роз1ау1ја ргауПо: А1со је рге!роз1ес1пјј

ЈзризЧа зе и ЈеМтасф усЖа! е; а!со је опај 51о§ КгаЈаК, пе

зе. ТаКо је ргауПо с!ао \е<1 Јозјр Тогђаг и јеЈпот рјзти

(10 таја 1896) КаЈ ти зе гасШо о 1оте КаКо *геђа с!а зе

ј рјзе: ЗиМа \\\ ВиШа; Као Кај1сауз1се рптеге Тогћаг је пауео

„Ма^еКа, Јиге^а, УоЈеКа М.и иг „Ре1Ка" (ос! Ре^е!с). Ке!еп§и<^ј

о 1от Тогђагоуи ргауЦц 1саге Ја§1<! и „Споменима мојега живота"

(II, 1934, Вео^гасЈ): „ . . . орагапје Тогђагоуо Јта га 1сај1саУ51{о пагеСје

гђИја ро!рипи угесЈпоз!, јег зе §ОУОГЈ резеК-резеКа ( = таН сисеК)

аН резеЈс-резКа ((Јгођпј КатепЈбес)"1).

Ое1сПпасЈја гесј тасећ — §еп. таб!са је \ ро 1оте ргауПи

гагит1јјуа (§1оК. та^а!с, та^1са).

Оа ујсИто 1саКо зе пауе^епо ргауЛо з!аге за гагпЈт <1ги§Јт

ргјтегјта па -ећ, -ес.

2а ћгуа^51си ЈсајКау&ти т'зат то§ао ргоибЛЈ 1^уап1Ј1е1 у(Жа1а

рге<1 пазЈауКот. 1Ј тоте Јота^ет ^ОУОГЦ ^ај је УоКа! (з1о2)

па рг. ц оујт рптегЈта: ре1еК, резеК (5апс1), зи§ес, јипес,

^и!ес, Кгарес, гођес, ћ1арес, 1сНпес, ЈШес, ро!ес, ра!ес, гЛес, 1с1оро1ес,

Костоуес, гпегезес, Кгапјес, Кого^ес. . . , рореК, §(б)1ре!с, јагеК, зуе!е!с,

зуј^еЈс, ропсМеК. . . ; и §еп1Иуи е ЈзраЈа, (1а1<1е : ре^а, рез1са, зи§са,

јипса. .. Т1 ргЈтег! ђј хе, ргета ^оте, з1а§аП за Тогђагоујт — Ја§1-

ргауЛот. Ме з!аги зе ра!с з пјјте ОУ! рптеп : 1со1е1{, позе!с,

уогеК, Когђес, КгЈгес, ћо§ес (Во§, оЛ тЛа), 1с1јибеК, Ве1е1<

(Ве1еКоуЈ) ; ЈаКо је 1 и 11т рптепта 51о§ рге<1 паз!ау!сот Ји§,

е и паз^ау^и оз!аје 1е ^епНЈуЈ §1азе: 1^о1е1са, позеКа, ђо§еса 11с1.

1Ј2 25 ргЈтега Којј зе з пјјте з!аги з^ојј Јћ 9 Којј зе за „ргауПот"

пе з!аги.

А зас! (1а ро§1ес}ато ге^1 и Којјта је рге1роз1ес1пјј з!о§ 1сга1а1с.

1Ј тоте с1ота<?ет ^оуоги 1ај је з!о§ Кга^аК па рг. и ОУЈГП ргЈтепта:

о1е!с, резеЈс (рзј^), Кгиће1с, ргз1е!с, гође!с, 1сатбе1с, погеК,

ређаге!с, тијсеЈс, Ко!со1е1с, ТопеК. . . , з1о!ес, ћЈЈсес, се!ес,

Ве1ес (ВеЈебоуј), 51ге1ес, 2огес. . ; и ^еп^јуи е пе ЈзраЈа (ЈесЈеКа,

уо1еКа, з(о!еса. ..), 1е зе (1аК1е И ргјтеп з!аги за Тогћагоујт — Ја§ј-

сеујт ргауЛот. Ме з!аги зе з пјјте ОУЈ рптеп за 1сга11{Јт рге1-

роз!ес!пјјт з!о§от ; сесе^, 1сирес, Козес, ггећес, 1сопес, гуопес,

1з1о је ргауПо о ћгу. КајКаузИпЈ и „Оћгоги" 1936, 14 таг!а, ђг. 63,

теп! перогпаН §. Апс1г1ја КиНег. — В. 1пћо1 и „Ођгоги" ос! 30 арг.

1938, ђг. 98: „2а ћгуа1зћа КајКаузКа \ га з1оуепзКа Јтепа па -ес, -е!с угЈ]'е<1Ј...

ргауПо, <1а зе Кос! пјјћ Јгђасије пероз^ојапо е, КаЈ рге^розЈеЈпј! з1о§ јта з1ађ1

ј (иг!агпј) аКсепа!".
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ћазеК, 1го§е1с; ЈаЈсо је \ оу<1е рге1р051ес1пјј з!о§ 1аа1а1с, еи паз1ау!ш

и сЈеКНпасф јра!с јзра<3а (сес!са, ^го§1са. ..). 1)2 18 рптега Којј зе за

ргауПот з1аги Јтато Јћ 8 Којј зе пе зЈаги.

Та 5(а{!$1ЈКа роЈсагије <1а га уесши з!ибајеуа (ос! 60 з!исајеуа:

43) Тогђагоуо-Ја^сеуо ргауИо УгесН 1 га тој (ЈотасМ ^ОУОГ; јраК

гш оз!аје јеЈпа тапјта з1и?ајеуа Којј зе пе зЈаги 5 1Јт ргауЛот (17).

Кос! 1о§а рптесијето Ја зи Јгигес! и ргуој §гир! (рге1роз1ес1пЈ1 з!о§

с!о ро51е<1пје2 рптега ЗУЈ зата (ЈетЈпиЦуа, а јгигесЈ и с!ги§ој

! (рге1роз1ес!пј! з!о§ 1<га1а1с) зуе зато пес1етЈпи1!уа; ^о хпас! Ја је

опо §1о па Кгаји Кгајеуа оШисије рзЈћо1о§КЈ тотепа! (1етЈпи1Јупо5{

(оЈпозпо песЈеттиИупоз!), а пе ЛгЈо1о§1<;ј тотепа! Куап1Ј1е1а рге1-

розЈесЈпје^ зЈо^а, 1е је га!о гагитЈјјуо §1о ргауПо о сЈетЈпи^упозИ

(ЈН песЈетЈпи^УпозЛ) зКого пета Ј2иге1а1са. Соз^аЈот, КаКо се зе

Тогћагоуо-Ја§ј(?еуо ргауЛо ргЈтепјЈуаИ па уј§ез1огпе гебј Ко<1 1сојјћ је

<1апаз а^сепа^ па рге1роз1ес!пјет §1о§и : се1г1е!с, г1арг1е1с, патегеК,

газрогеК, 6ргауе1с . . . Р1).

5ас1 тј раК Ао\аг\ јес!па пергЈПКа: па ^ег^огјјј јгтеЗи Огауе

ј 5ауе, §<1е је тез^о -§а& паз1ауа1< већ, а ргауј зе гагПКа Ј2теЗи

пе(1етЈпи11Упо§ рорћа \ ЈетЈпиИупо§ позеКа, ^ијгећа, обеКЈуаН

ђјзто §епЈ1Ју ос! Оајзећ-Оајзћа (јег ш ргуоћ^по пјје (1етЈпи1Ју), аН

је Оајвећа, 1еп(1оџ§е/<а \ 51отвећа. 2а§1о оус!е е оз!аје?

ВЈзто Н тогсЈа опЈт КуапШе1з1ит ргаујЈот — (1а зе 1аКо \г-

то§1ј ЈитагШ с!еК1ЈпасЈји ОајзеК -Оај§е1са, 51отзе1с -51от-

§еКа? Оозр. ргоГ с!г. Рг. Коуасјс^2) 1уг<Јј с!а је о ђагет и рге^јтепи

81от$ећ Кга11со, !е ђј опЈа — ргета зротепи!от ргауЛи — (1еМЈ-

пааја 51от§е1са ђј!а „ргауЛпа".

Оа оз1апето 2азас1а зато Ко<1 рге21тепа 51от$е1<,. Коуабјсеуо

1угЛепје о Кга1Кот КуапШећ! з!о§а о и 1от рге^јтепи пјје зЈ§игпо.

Ј) Оозр. КиНег је и зуоте доге зротепи1от с!апКи и „Ођгоги" гагПКи

ЈгтеДи оћИКа за сЈи^јт 1 за Кга1:К1т рге1роз1ес1пјјт 51о§от (га1:о, ргета пјети,

ђег е \ за е и паз!ауКи) зројЈо за гагНКот и гпа^епји 151е геСЈ; Каге пајте оп:

Кгапјес и гпасепји боуеКа \г КгапјзКе \ ре1е& и гпасепји Јапа Јтаји рге1роз1ес!пЈ1

81о§ <1и§, 1е га!о зе е и §еп. дићј; Кгапјса, ре!1<а; јези Н раК 1о ргегјтепа,

рге1роз1ес1пјј је з!о§ Кга1аК, 1е зе е пе §ић1: Кгапјеса, Ре1еКа. 1та 11 и 1о\

1;уг(1пјј §. КиНега 1'з1а Јз^пе? Ргау! II зе и ћгуа1з1^ој КајКаУ51т! гђЛја 1аКуа

гагПЈ^а и Куап1ј1;е1и ? Рго{езог, госЈот. 1г Нгуа^зКоб 2а§огја, ропсе с!а ђј зе

1ато §оуогПо о „Кгапјеси", аКо зе гасЈЈ о ЈоуеКи Којј зе гоуе Кгапјес. ЈеЈјпо

М 1о ћ!1о то^исе Аа. Кос! ргегјтепа и поујје Јођа \г сЈги§Јћ иггоКа ргеоМта

таћа ођНК за е и паз^ауКи, а сЈа је зКгасЈуапје рге^роз^еЈпјед УоКа1а ро51есНса

а, пе иггоК.

2) С2^ XXVI (1936), 32.
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Ргета Огохпи (Ваз ВЈзЈћит ипс! сНе ОЈбгезе ^ауаШ IV, 151) ћјо је

1803—4 и ^а§1соте Каре1ап „51ит§еК Маг1т"; па Којј КуапШе! Ко-

гепзКо^ УоКа1а роКагије ЈорЈзапје?1) Созр. §1<о151и иргауј*е1ј 5тећ

и Зтагји ЈугсП <1а зе № Јте и пагос!и Јг§оуага 51аитзећ (сЈаМе ја!со

§1го!со о, зКого а за и), јесЈпаЈсо Као зЧо зе 1ато јг§оуага: Ваид

( = Во§), ^гацтзКа з1ге!а (=§готзКа), даи§1 (=иђо§1), ^озраиЛ

( = ^озрос!) — а 1о зи зуа!саКо <1и§ј УсЖаН — ЈоК зе §ОУОГЈ : чидд,а,

Киопј, <јуирг (§с1е с^е о Ш\ Кга^о). А1со игтето с!а је и 51от§еК

о ии§о2), оп<1а пат ОУО ргауПо пе гагја§пјауа с!апа§пје с1еК1ЈпасЈје

51от5ећ и пје^оуот Јотасет (1Јја1еК1и, јег ћЈзто ргета опот

ргауЛи о<?е!с1Уа1ј ђа§ 51опг5ћа.

1тат је<1ап пагоШЈ гаг!о2 тЈзН!! <1а је 51от5е/с пе!<ас1а и §епј-

Цуи гђПја §1азЈо 51отзћа. 2епа Ка1суо§а „51от§еКа" гоуе зе дапаз

и Зтагји 51отвсса, 1сао §1о зе гепа КаКуо^а „2с1о1§еКа" гоуе 7.Ло15сса.

51от§с1си је пај1аКзе 1ита?Ј1Ј 1^ао: 51отз"!с-Јси ((1а1с1е о(1 51от§1<-, пе

ос! 51от§еК-, ос! ^оје^а ђј М1а 51от§еб-јса), ђ. пе!<ас1а је тазси-

1Јпит §1азЈо 51от§еК — 51от§1<-а ј 1а је ОЗПОУЗ (51от§1с-) и Тет.

оз1а!а. Роз1ау1јат 1о 1сао ћјро!еги.

АН ге^ауајто рИапје ђег 1е ћјро!еге ! КаКо с!аК1е 1о <1а Јтато

па ЈегКопјј ЈгтеЛи МагЉога ј Се1ја 51от§е1са, Оај§еКа Ј1с1., ЈаКо

1а ргегЈтепа ро зуоте роз!ап!<и шзи ЈетЈпиИуа?

Ргегјтепа зи јес!па пагоШа рзЈћо!о§1<а §гира ге^ј, Која Као

^гири уеге и јесЈпо ћаз 1о §1о зи ргегјтепа, а ЈгтесГи !а!са1а Којј

зи рзЈћоЈоШ уегап! и јеЈпи §гири с1о1агј Јо игајатпо^ Јггаупауапја

ЈН, с!а зе „тосЈегпо" ЈггагЈт, с!о ^еЈсћзсћаИоуапја. МеЛи ргегЈте-

пЈта па -ећ ђЈ1о је 1аКуЈћ Јсоја зи ђег зитпје ргуођЛпо

па рг. НитеК, ЈапгеК, Топ^е1с (Јапаз и зау. сЈоПпЈ) Је/еК,

2ирапе1с, ВохЈбеК (и згеги КопјЈсе), тог<1а 1 ВоћеЈс ---- КајК. Оге-

^иге^, НапгеЈс; и Ит ргегЈтепЈта зе гадггаЈо е и паз1ау1си (је<1-

паКо и ргегЈтешта: Ма1еК < Ма1е1с, Ооуе!?< Ооуе1(3); — Јсгај Ић

ргег1тепа з1аја!а зи ргегЈтепа Као 51от§еК, Оај§еК ---- ; ЈаКо 1о

§, НЈ51. §гат. З!ОУ. јег. VII, 161, 1 151ода аи!ога

уша 51оуеп8Ке2а јегЈКа", I (1Е36), 239.

2) ^аКпаЈпо зат, и зер! 1937, рпКирЈо ујке та1ег!ја1а га ЈоКаг о (1и!јјпј

уо!<а1а о и јтепи 51от1е1( (РптесЈђа и КогеМип 1938. Р. I.).

3) I! заујгфКој зе <1оНп1 ргегјте ЛШе1<. аКсепЈије: Ма1ећ; Атг\т с!а је 1о

МсЛејК Ма(еје!с, ЈеттиИу ос! Ма1еј, е и Ма1еК (1аК1е ргуођЛпо пе ђј ћПо ро-

1и§1азпо. ЈесЈпаКо ђјћ ја 1итагт ргегјте Ооуећ (и еогпјовгасЈзКот згеги):

< ОоуејеК. — Оео јесЈпод зе1а Кгај 5у. Рау1а и зауЈпјзКој с1о1!п1 гоуе ке

(пе гпат КаКо §1азј 1оК.: Ма1К!ћ ЈП Ма1Каћ?).
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шзи (ЈетшиЈЈуа, га&т1а\а\о зе е и пјјта га\.о §1о зи Као

тепа и1агПа и јесЈпи рзЈћо1о§Ки §шри 5а ргегЈтепЈта и КојЈта је

е оз!:а1о гђо§ пјјћоуе сЈетти^Упоз!!1).

Уо1са1 е је Јтао и пе!ит §оуопта роЈроги \ и ргегЈтешта

па -т>ћ (пе/с) \г -тћ, о ЈсојЈта зат уес ^ОУОПО &оге рос! III, 1сао

§Чо зи: 2ирпеК, 2а1а2т>К, 2аупп>1с М., и Којјта уоћа!пј еЈетепа! и

КозЈт расЈегЈта шје то§ао Јзраз!!, јег ђј гебј роз1а1е пеЈг^оУогЈјјуе2).

Оггјт с!а Кос! ргегЈтепа иор§1е роз^ојј ^егпја <1а зе и сЈеКНпасЈјЈ

пе јг^иђј пјјћоуа Гогта 1са1суи јтаји и поттатјуи. То је пагаупо

пагоШо па ^гапЈсата сЈги§1ћ јегЈ1са и Којјта зе и с1е!с1тасјјј зуг^еЈаК

гебј та!о 1Н пЈ1са1со пе тепја. ТЈте (1о1аг!т К ћкЈЈт иИсајЈта

па рјзапје \ Јг§оуог па§јћ ргегЈтепа.

Ро§1ес1ао зат и 1јиђ1јапзКе „№ујсе" 1861, 1е зат па§ао с!а опе пе

зато и 1и<Ј1т ргегЈтегпта ра^егпе пазЈауКе сгИсот оЛуајаји ос! пјј-

ћоуе пот1па1:Јупе ^огте (ШаИегзКЈгсћеп-а, Реугег-а, Огећег-а, Мић1-

Је1с1-а, Наг^^-а, 5^гај!-а, Згесзеп-а, Рог^асз-а . . . , ћос! ЉЗЈћ ргегЈтепа

5е ^езК) ј Јапаз 1аКуа сг!Јса ргауј) пе^о \ 1^о<1 <1ота<ЈЈћ: 2аКгај§еК-а,

Ип-а, 2а1о1^аг-ја, 2ау1п§е1«-а, Тотап-а, 2с1о5е1с-а, МЈПс-оу.. (Јз1Јпа,

зе рј§и <Јотас!а ргегЈтепа I ђег сг1Јсе: Р1оја, КоћЈба,

МоИу осЈуајапја рас!егпо§ паз1ау!са ос! ргегЈтепа зато§а

је 1:е2пја га јггагШт Јзро1јауапјет бјз!е Јогте рге2Јтепа (а 1о гпас!

пје^оуе потјпа1јупе ^огте). 2а позЈоса рге^Јтепа то2е 1о Ш( озе-

сајпа з(уаг; га1о зе пе бис11то §1о зе опо ос!уајапје УГ§Ј Јсос} рге2Ј-

тепа, а пе \ 1сос1 тезпјћ Јтепа, 1со(1 КојЈћ озе^ај пе ј^га 1аКо 2па1пе

и!о§е; и Јз^Јт зе „^оујсата" (1861) тезпа Јтепа, ј 1и<3а, и КозЈт

расЈегЈта рј§и ђе2 сгИсе, па рг.: „\г Магђиг§а <1о Се1оуса", „\г Воспа",

\г „^УОУЗ", 12 „Вга§еуа", „V Оатаз1си", „V Рогеби", „V Тигјпи" М.а)

!ћ ја зеђј 1итас!о 1 сјпјепјси §1о Јта и тот гоЛепот <1Јја1еК1и

уи!§о-1тепа и КојЈта зе е хаЈггауа, 1аКо тзи <1етЈпи1!уа: 2огес-2оге-

сст, Ве1ес-Ве1еса, Ве1ебоуј, Ве1еК-Ве1еКоу!, 5Пес-5Ј1есоу1 —

г) КаКо зе паз^аус! тоди гатепјЈуаО, уј(Ито 1г ОУО§ з!исаја: ОозроШпа

Ап^ипа ОгтЈса (СгтеК), §Ко15Ко§ иргаупјКа па Јеис! Кгај ЦиђЈјапе, пагјуаИ

5и КосЈ ЗУ. ^епаг^а пас! 5Ко{јот ^оЈсот: ОегтЈК (опс!а §епШу: СгтЈКа), јеЈ-

па\ио \ пеКо и ^иКоуЈс! Кгај КаттКа. Ро ЗУОЈ рпНс! гћо§ ОУО§ тезапја

па51ауаћ:а сЈоз1о је Јо 1о§а Ја зи Јги§1 1о ргегјте тепјаН: ОгтеК-Огте!«

(ЈаКо га {о е и §оуогЈта 1јиђ1јап5ћо§ оКги§а пета озпоуе — 1е Јз1о ргегјте

Као уи!§о — Јте јеЈпе Кисе па Нотси Кгај Вотга1а §1азЈ: „рп ОгтКт." (за

аКсеп^от па Кгаји).

3) 1Ј јгуезпЈт, Кгајпјјт зЈисајеујта с!е1ије \ Кос! тезп!ћ јтепа 1егпја га

сиуапјет рипе потЈпаНупе (огте \ и ЈеКНпасЈј!. — Мезпо !те КаКеК 01аз1 зуиЈа \

и §епШуи: КаКеКа („КаККа" ћ! Као „КаКа" рофипо 2аћпза1о КагаК1ег гесј).

О (оте јоз пјге.
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ВПо је I и рпгосП I и шЈегези игесЈа с!а зе и зуаКот з1исаји

ргегЈте ујс11 и ргауот 1 бЈзЈот, с!аК1е — поттаИупот ођПКи; §епН1у

Ма1ћа то^ао ћ! ђШ ос! поттаИуа Ма(е/с 111 ос! поттаЦуа МаЊо,

га!о је рпгосЈпо (1а зе о<1 ргегЈтепа Ма1е1с и §епШуи <1а1о ргуепзЈуо

ођПКи „Ма{е/с-а" (Ма1е1са), с!а пе 51 ђПо п1Ка1суе зитпје КаКо зе

гаргауо 2оуе1с гоуе, 1ј. ^еп^јуп! зе паз1ауа1< с!ос1ао ЈИауот потј-

е зе га<1гга1о. Каг!о§ је 1511 Којј је <1е1оуао и рјзапји

-{а, Соз1;а-1а, Ко<1е11Иа, О1оп1т1-1оу1, 51бс1се1-па 11<Ј. ТаКуот

је рјзапји 1§1о и ргПо^ рЈзапје ргегјтепа па -ећ ^егтапјгјгапјт па-

5^ау1сот -есћ 111 -е§§; 1со је и поттаЦуи па петабК! пабјп рјзао

51от5Сћес1с, Оајзсћес^, КоКозсћте^ (о 1оте §1. §оп рос! III), 1ај је,

та <1а је рогеМот 1 ђ!о 51оуеп, 1г§иђ1о озесај га ргуођЈШ! зЈоуепз^!

1сагаК1ег паз^ауКа, 1е је §ОУОГ!О пе зато петаШ: „СНд Лав Лет Ко-

ћо5сШпе§$>" пе§о 1 зЈоуепзК! : „ОаЦо Коћо$ше1ш!и ЗНбпо је ргуођИш

2.ирапећ гђо§ пета^Ко^ 5ирапес&а (5ирапе§§а) • пајгас! с!ао 1 з!о-

уепз!со§ Зирапећа. Та1со је 1иЗе рјзапје ргегЈтепа робе!о с!а и^1Се

па пјјћоу Јг^оуог1).

Кас! зат и Ко§аси, 1г§оуј§1;и Које је с!о пеЈаУпо ћИо јаКо пе-

тасКо, рИао, Ка^о зе 1ато гаргауо тепја ргегЈте О^пгећ, тој!

1п!огта!ог1 зи зе пе!со угете Ко1еђа11, аП зи пајроз!е осЈ^оуопП с!а опј

1јис11 Кој! уе(51пот пета^Јс! §оуоге, 1 и зЈоуепзКот §ОУОШ <1е!{11пј-

гаји: „рг! О§г1ге1«1" — рг! Вгег1п§е1с1"2).

Као зЧо зе ујсИ, па гасЈггауапје уоКа!а е и паз!;а\'1си ргегјтепа па

-$е/с то§1а је с1е!оуа11 §гира ргегјтепа па -е/с Која зи с!етти11\'а

(и ^гајеујта §с!е зе Јетти^упоз! уеге за Сиуапјет уоКа!а е), с!а1је

§гира ргегЈтепа па -пШ (-пе&, -па/с), а 1 <Јги§1 иИсај!, пагоСИо 1 ћк31.

РагаЈеИгта за петасКЈт Јогтата, 1саКуа зто у!с!еП Ко(1 ргегЈтепа

Ј) 1зр. з 1!те ОУО: ро1јзКа ргегЈтепа ргуоћНпо \\&-ећ §иђе и (ЈеКНпасјјј е.

АН аКо зи зе росе!а р!за(1 петасКш -есћ, -е%8, опс!а је е и (ЈеКНпасђЧ оз1а!о.

НајЈеК (оЈ пајзс, па)ЧЈ) зе тепјао: МајсЈКа, ^ајЈКи, аП с!т зе росео рЈзаИ МеисЈесК

(Као <Ја је петасКо Јте) е зе и рсНјзКот §оуоги гаЛггаЊ. (О 1оте §1. Вуз4гоп

Јап, Маг^ЈзКа ро!зКје, II \гЛ. , 1936, 154). — Озесај 1исЈЈпз1уа зуаКаКо <1е1ије па

гасЈггауапје уоКа!а; пе уегијет па рг. Ја 51 з1оуепасКе поуте ђј!е р!за!е о

аиз1:го-петас1<от гшшз^ги Низзагћи, рЈза!е зи о НиззагеКи.

2) То је 1јт КагаМепзНгтје, јег пагоЈ зат §о\-оп зато о О^пз/си. То

тј је за зј^игпозси и!уг<Ио §. 1уап ОНпзеК, зКо1зК1 иргауМеЦ и т. и Ко§а§Кој

51а1Јп1. Мје^оуа је Ка, и<Н1е1јЈса 1ато, (1а1а исепЈсЈта и 5 гаггеЈи Ја Јгтепјаји

ргегјте О^пгеК; исепјсј, Којј 11о1;-и1а јоз шзи тепјаП ИспЈћ јтепа, рјзаН зи

2а<1а4аК пеосеК1уапо 1 ћег рпргете — 1 11о зе роКагаЈо? ЗУ!, ђег Јгиге1Ка,

тепјаП зи О§пзКа, О§пзКи (ђег е и п
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па -ећ, Кос! па51ау!са -ес шје ђПо, га\о 5е е и паз^ауКи ес

тапје гаЈгха^о1).

Јје је ђПо 1 за паз*ау1<от ес, аКо зе з1оуепабКј рјзао

1та тпо^о зЈоуепабКШ ргегЈтепа Која зе <3апаз 2ез1о Ш

рј§и за -1с. ТаКуа ргегЈтепа јези па р^г.: КазЈеНс, РИаггис,

Зајоујс, ^езКоуЈс, ЈЦ^ОУЈС. ЈрауЈс. ., УЈсНс, ЗКоНс, Зиђјс, ЗЈУЈС,

МосНс, Рпгшс, Кегшс, КпШс, 5пес1Јс, КПУЈС, 51сиђЈс. .. ОЈ Пћ рге-

гјтепа рј§и зе пе!са ј па -ес: Каз^еЈес, Зајоуес, ^ајоуес, ^езКоуес,

Кетес (ј Кетс), ЗпеЈес, ЗЈуес, Кгјуес (се§<^е јраК Каз^еПс, ЗајоуЈс2)

Ргегјте УШ1с рј§е §е сЈапаз ЈзКЈјиСјуо 1а1со (зато Ко<1 ЈапКа Кегз-

п!Ка, 21>г. зр1зЈ, IV, 1—2, 225, па1агЈт: УЈсЈес, УМбеуЈ), зј§игпо

ј §иШс ј МснНс (аМ и 2а§геђи је, ргета 51соКи, Мос1ес) ј К.тПс.

ОепШу 51 <1апаз, ђагет и Кпјјгеупот §оуоги, §1аз1о Каз1е1са, Рј-

1атса, Зајоуса (§*атра зе \ ЗајоуЈса), ^ајоуса, Јрауса, Кетса ....

1ј. 1аКо Као с!а зто поттаЦу парЈзаН за -ес (ра \ §ОУОГ! зе пот.

^ајо"с . . .) ; УЈсИс, Зиђјс, Мос1јс 1 КпШс зе тепјаји за уоКаЈот /,

с!а!<:1е: УЈЈЈса, 5иђ1са, МосЈЈса,. КпЈПса, зЈ^игпо Ј: ЗКићЈса, уа!ј^а

1 Ја^осНса; и ргуој је §гирј рге<1 паз!ауКот зопап^, и сЈги^ој је

КаКау (Јги§1 Копзопап^. (Јрогогауат \ па 1о <Ја зи ге21 <1ги§е §гире

(зет јесЈпе Која тј п!]е зј^игпа) сЈуозЈогпе.

5уе зи 1о ргегЈтепа \г 1јиђ1јапз1<о§ оКги§а, (1а1{1е з 1ег1!огјје

§с!е зе ро!и§1азп11с паз^ау^а ес и потшаИуи, зј^игпо и с1е1<1ЈпасЈјЈ

Ггђасије. 2а§1о је и 1Јт ргегЈтешта уоКа! и рЈзапји Јо с1апаз~пје§

<Јапа оз!ао? РЈзапје ро!и§1 )за гпа^от I ргоиггоКоуа!о је \ Ј

паз!ауЈса за сЈз!Јт /, а 1Јте је ђ11а рге1сЈпи1:а уега за ро

паз1ау!сот. Тај 1аКо геа розеђпј паз!ауа!с 1с Јзао је 1еро \ и

пета<!1ш§ јег!1<а, Кој! Јта ос! зизес!з1уа за зеуегаЈт 51оуепЈта

(Ро1јасЈта, СезЈта) тпо^о ргехЈтепа па -1с, а Којј је Јтао 1 за па§е

1ег11огЈје тпо§о тезпјћ јтепа па Иг (с!аК1е: -1с), па рг. :

1) „МоуЈсе" 1861 рј§и о Тгрјпси, Уегћоуси, аП о Ра1е§еКи 1 ШиђеКи. —

Рогајгшси \г сезКо^а ћоШ (1аКзепа тагКа) тепјаП зи пеКаЈа 51оуепсЈ оћјспо

Ло/еЛа: 5<:ајег5Кј 51оуепсЈ озесаН зи и 1ој геа ЈеттиИу ос! Ко1, 1е зи га!о и

сеКПпасјјј о51ау1]аН е, а §1о зе ^ее КгапјзКе, тогато ротЈзНИ Ја је паз1ауа1\

ећ, АоАгА ОЗПОУПЈШ гесјта перозгесЈпо, пе!1о геДј (Јет!пи1јуа зи и КгапјзКој :

рзЈСеК, КоШеК, погЈбеК, КопјЈсеК, уогЈсеК, . , пе: резеК, Ко1еК, КопјеК. ..) 1е је,

с!опеК1е, з!гапас ^аЈггауао пеКо угете, 1аКо гесј, зуоји аи1опотјји.

2) 1зр. 1~еу$ић \ 1~е\>з1е1с, ^и&гИс \ 1^их1гећ — Јо^осИс је уа!ј(1а Ја%ос11с.

— О ргегЈтетта па -1с Катоуз и „2ђогпЈКи" и саз! А. ВеНса (1937), 341. 1зр.

ј ЗКоКа и „Е1по1о§и" (Цић1јапа), VII, 58, 60.
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ОопођЈЈг, КеНпНг . .. ОћгпШо зе 1исП -1с и ПгШ (Риг\уИ2) и Ј2§оуоги

иг\зс (игрс) — Пгђса (Пгрса) ротезао за 51оуепз1ит -ес.

Ргета зуети 1оте 1геђа рјзапје ргегјтепа па -5ећ (за е) ро

иггосЈта (ЈеПгшсе 1аКо осепјјуаИ Као рјзапје ргегјтепа па -1с (за /).

Вагет је то^ис^а 1а ћјро^ега.

РИа §е 53(1 јо§ : шје Н и Сиуапји е и паз^ауКи §е!( ргегјтепа

јоз рО51е(1пјЈ О51а1:аК (ЈеЈоуапја е1јто1о§јје 1о§ па§1ау1са (1г -^(сја/с1).

А рпоп зитпјато <1а ђј е1Јто1о§Јја О5(ауј1а КаКау^ос! 1га§ и озЈаНт

расЈехЈта Ка<3 је е11то1о§1<а гагИКа, Као §1о зто уЈсЈеП и ро§1ау!ји II,

јгте^и -Ђћ \ -§е!с јгђгјзапа.

А јра^ с!а ујсИто 1са1со је за <1е1оуапјет е1Јто1о§јје и

Мајрге ђјћ оус!е јгпео пеКе геб! — Ш^Јсе. Мезпо Јте Стиге&

Миге§§) пе с1о1агј и ођг!г, јег је аКсепа! па паз1ау1си, 1е

га(о е и па§1ауКи оз^аје. Рпго<1по је Ј 1о с!а и ргеКтигзКот

(и НГУ. 2а§огји ргегјте Рј§ре^), ђЈзКир, е оз!аје. 1огде1с (\г

пет. ^огђеег) 1та и 81оу. ОогЈсата §епЈ1Ју : 1огђе1са (\ Као рге-

гјте: ^огђеКа). Ш§{е/с (1сос1 Р1е1ег§пЈ1<а 1: 1и§{ге1с, пет. ^Јеђз^бсК!)

Јта и ЈзНт КгајеуЈта §епј{ју: 1и§1еКа. С12ећ (Јте р!Јсе ј ргегјте,

Јг пет. 2еЈзЈ2, а ОУО \г ро!јз1{о§, ргегјте СГ^еК је 1 Ко<1 Сећа, §еп.

СГ21са), јта §еш!ју сЈ2е!са; 5(1§1ес (Јте рИсе, пет. 51!е@Н1г, а ОУО

12 ро!јзКо§ ЈН ^е§Ко§) 1та 2еп- з^б^еса. Шпе1<. (Ма. Кј.:

1ипјКа, 1сај1с. 1ипјеИипјКа 12 пет. 1ип[е]) Јта §еп. ШпеКа. Мо2с1

оу<1е пауез^ј \ Јте Најпећ, ^еп. Најпе1(а, пет. Нетпсћ2). 1Ј зујта

1Јт геСЈта е зе и паз1ау!си зазујт јеЈпаКо Ј2О^оуага 1сао и „2ође14"

Ш „ТопеЈс" (паЈте §Јго1со о!уогепо). 1тат па ити 1и ј бЛауи §гири

1иДјса па ег, ро^ајгшса пагобЛо 12 пета<!1со§а, Као: 1ес1ег, те§1ег,

тајзЈег (тојз1ег) ри^ег (ри!ег), се!сег (па 2арас1и пот.: сеКга), Ки!ег,

о^ег, КуеЈег' рип^ег (РиЈуег), §а1ег, ђјЈег, 1^1а!1ег, Пај§1ег, тизЈег, сиКег,

ја^ег, Гајте§1ег (ЈалјтезЧег ?), 1Ј1ег, ђо!ег, тЈпЈз^ег, те!ег, . . ;

1\\\ ге^ј §1азЈ јесПпо : 1еЈга, те^га, тајз!га, ри!га Ј1<1. , ^Јз1о Као

ргуођНпо з!оуепз1се гесј па -ег (гг), па рг.: зуесЈег-зуеЈга, УО2§ег-УО2§га

Кх>рег-1сорга.. . (ргета 1аК\чт гебјта и тот (ЈјјаЈеМи 1: зеуег-зеуга).

Са1с ј т!ас1е ро^ајтјсе ЈсоГег [ сШпЛег Кос! 51оуепаса зе тепјаји :

, ЈсоГги3), сЈНпЈга, сЈПтЈги. .. ; 2.итег-2.итга (па рг. и Ко§аси),

Ј) ТаКо 1итасј 51отвеКа рго!. Рг. КоуасИс и С2.М XXXI (Магјђог, 1936),

31—32.

2) ВепесИМ је 1«О(1 паз роз!ао ВеЈепЈК („рг! 5у. ВесЈетКЈ").

3) 2а Ко!ег иро1геђ!јауаји 51оуепсј 1 гес! ћоусе^, 1е

(Као с!а је
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2.Шег-2.\\\га (51оу. Оопсе) ; \ Мшег Јг^иђјо је зуоје е и гебј таго?,

а ШеЛег је и КгапјзКој тоЈгс1). Ргета 1оте тогето ге<М Аа е!1-

то!о§1<о рогеМо пазЈауКа -ег шКаКо шје ос11ибјуа1о о роз1ојапо51ј

!Н пероз1ојапоз11 е и паз1ау!ш2). ТшЈј паз!ауаК е1 и ге^ј 2еМе1

(и рори1агпот 12§оуош 2еШ) §иђј е: се§1с, Као и КгапјзКој рап11с

(ВапсИ, §1о сЈаје ј : рап11, §еп. рапИпа), КЈе§е1, 5рје§е1 (КЈе§1, 5рје§1)

<1аН зи и тот Јотасет 2°тоги: г1|Ј'а, зрј^а (Као МЈзе1: М1зЈа),

§оуогј зе ј : г!§е1, §ре§е18).

РгеЈагЈт па ге<?ј Које зи ро е1Јто1о§ф з1оуепз1се, а!Ј јтаји

и паз!ауКи е Које ргуоћЛпо пјје ђПо ро1и21аз, Које зи с!аК1е и *от

ро§1е(1и рага1е1пе ге^Јта па -већ. Оуато Јс1е геб гајес ; 1аКо зе опа

сЈапаз з1оуепаб1а рј§е; ргУођЛпо је 1и ђПо е; зл!лцк, а11 зе за ^гајпјјт

1) N6 2ић! 5е и ЈеКПпасЈјг е КоЈ ргегјтепа Која Јтаји зазујт петасКЈ

Као: Кгатег-Кгатега. Рго1ез1ап15Кј ге!огта!ог МагИп 1~и1ег \та

МагНпа 1_.и1га; \а\]Ла ђј оп роуиКао за зођот \ пеЈаупо§ Капсе1ага

КеЈсћа 1и1ћега (1зр. о 1оте ро!јз1и „РогадтК Ј§гуКои-у" 1836/37, ђг. 1, з!г. 23).

(ЈорИе ђ! зе то§1о гесј с!а се розисГепЈсе Сезсе га4ггауа1! е. РгехЈте №ез1ег

(Циђ1јапа) тепјато сЈапаз: Шез1га (рос! иНсајет 1а1тзКо§а: уез1ег, уез!га ?).

2) ТезКо ђјзто то§Н пасј ргЈтеге га ргоИупи 1еги. 2ап1т1ј!уа је

и 1от ро§1еЈи геб 1>о1ег (\г 1а1. сотра!ег); и тот Јотасет зе!и Вгегји, Које

1егј и гараЈпот <1е1и гире ЗУ. Јипја па §сауп1с1, $о\ог\ зе ђо1ег-ћо1га, а уес

и ЗеПксЈта, зе!и и Јз1оспот Је1и 1з1е хире, 1 па рг. и зе!и Сгезпјеуата Кгај

Оогпје КасЈдопе, §ОУОП зе: ђо!ег — ђо!ега („ђо!ега §геп ргозЛ", „пе (ђо) Је

1геђа 111 га ћо1ега) ; је Н и 1от Јггаги Кој! зе 11се сгКуепо^ 21Уо1а, .чр;и!а ЈаК1е

и јеЈпи КопзегуаИупи јегЈбКи згесИпи, е оз1а!а!< уоКаЈа и 1а!тзКој геа сот-

ра!ег? — II ЗгесНзси паЈ Огауот је рогпа!о ргег!те Си1е1с — Си1еКа (гаргауо

зе §ОУОП (^оц1е1?); Јз4опја 1о§ ргегјтепа Каге Ја је опо @1аз!1о Си1/Л; §епјИу

је о<1 СиНК пагаупо §1азЈо Си111?а, Лапазпј! ођНК Си1еКа то^ао ђј ђИЈ оз!а!аК

пеКаЈазпједа СиНКа. — 1Ј УјЈти Кос! 5у. Јипја па 5сауп1с1 је ргегјте Аћес

(уи!§о: Аћесоуј): тез!о Аћас? 5уе зи 1о зато озат1јеп1 з!исајеуј.

8) КаКо јаћо и Циђ1јапЈ ЈеЈије апа!о§Јја ргуођј^по ро1и§1азп1сКо2 паз!ауКа

-аА ј па 1иДе геСЈ, уЈсИто и пајпо^јје угете \г з!исаја КЛајзКое тагза!а за ргег!-

тепот Сапд Кај зе!с. ^ићЈјапзКе поуше УГ!О сез!о !Н ођјс!по 1о ргегјте рјзи

ћао јеЈпи гес: СапзКајзе!« (ЈН СапКајзе1с), 1е опс!а 1о гђИЈа 1г§1ес1а Као КаКау

ОајзеК. Ка<1 зе ргес! Кгај §о§1пе 1936 оре! јес!апри( тпо§о рјза!о о 1от

тагза!и, 1јиђ1јапзКе зи зе поујпе Ко1ећа1е и ЈоКМиасш пје§оуа ргегјтепа, рјза!е

зи зас! о СапКајзеКи, за<1 о СапКајзКи (Јги^ј ођНК ћ!о је 16, 17, 28 \ 29. Јес.

и (ЈпеупЈсата „Ји1го" ј „51оуепес" ро ЗУОЈОЈ рпНсЈ и уеат). I сезКе зи поуте

(„Маг. ^Јз1у") рЈза!е о СапКајзКи. 1зр. заЈ с1апб!с (с!е1отјсе ћитопзНсап ?) :

„Созрос! Сап§1?ај5е1? \г паз!ћ Кгајеу и 1јић1јапзКот „Ји1ги" ос! 30 арг. 1938:

Ја је КЛајзК! тагза! ро!отаК јесјпо^ ТпЈзЈопага гоДепо^ и зауЈпјзКој ЈоНш.

— Уг!о рогпа! је и зуе{и зоује^зК! поујпаг КаЈеК, ШОУ \г Тагпоуа и Ро1јзКој,

5оће1зоп) ; ро!јзКе поујпе, гагите зе, р!зи о КаЈКи, 1јиђ1)апзКо раК је „ЈиЈго*,

ђагет 6 јап. 1937, рјза!о о КасЈеКи (јесШаКо 1јић1јапзКј „51оуепес" 3 Геђг. 1937).
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Лапав розШра 1сао с!а је ро1и§1а5по е: ^ОУОП зе гајс, гајса

(ј ргегЈте: 2ајес, 2ајс. 2ајса), и 51оу. (Зопсата: гауес, гауса.

1$1о {аКо јта позпо е геб /и^5сс л м-ћслцк, ра зе сЈапаз тоге рјзаи

ј {ЈОУопИ : тезес, §еп. тезса, 1сао с!а је е ро1и§1азпо (и 5!оу. Оо-

гјсата §ОУОГЈ зе јесЈјпо: тезса). Кеб рајећ (ргегЈте РајеК, РајЈс),

ргоуођЛпо : палк-к (и 51оу. ОогЈсата : раусЖ, роУоКа) 1та сЈапаз

§еп. рајКа: ргегЈте РајеК Јта ^еп. РајеКа 1ато §с!е јтато I Топ-

беКа I ОајзеЈса. О(1 тпо§јћ гебј па -Мј, Јсоје зе Јапаз \ и з!оуе-

пасКоте иро1геђ!јауаји, јесЈЈпа бјз1о з!оуепа21са ђј^е геб ргцаМј, а

1а зе и пагосЈи (и 1јиђ1јапзКот оКги^и) §ОУОП : ргја!и < рпја!тЛ <

ргЈја^еЈј1), Као 05« < озеЈ (озв1). — Каз1ауа1с -еп §ић1 зуоје е и геб!

ћатеп 1е зе с!апаз, уа1јс!а и зујта з1оуеп5КЈт с!јја1еК1Јта, §ОУОП :

Катпа, 1сатпи. Кес ћогеп Јта без!о (1аКо и тот <1ота(5ет §оуоги)

аКсепа! па паз^ауКи, 1е јој зе уе^ га!о то§1о е осЈгга!!, јес!па1со

је за ге^ј 1осеп, §еп. 1осепа и 51оуеп51ит Оопсата; оуато ђј тогсЈа

ј§1о ј ргегјте Ма$!е'п-епа (оКо ОгаузЈсо^ 5гес11^а), а!со Јс1е и ге<1

гебј 1сао: ђо!еп, ђо!епа2). 2пабајпо је (Ја ргегјтепа Мајћеп, Мајсеп,

Вгитеп и 51оу. Оопсата гасЈггауаји е: Мајћепа, Мајсепа (и Цић-

1јапј јраК гпасЈи рЈ5а1Ј: Мајспа (и Зтагји је Мајћпоу Јо§1«о, госЈот

\г РгЈеЈсЈје), Вгитепа.

1Ј Кгапјз1сој тоге баК / и паз1ау!си 15 Јзраз^ј; ргегЈте Сгпе1с

је зЈ^игпо Сгпе1Јб (ргеКо: СгпеЈвС). Е1Јто1о2Јја 1оте паз1ау!си пјје

рото§1а с!а ђ! зе Ша\ оЈггао, Као §!о еИ'то!о21ја пјје рото§1а ш

с1оуећи Аа и потЈпа1јуи пе ђј ђјо б!о^1с (ргеКо: ЛОУЈК, бЈоуг^).

Ргета зуети 1оте пе то§и уегоуа^ с!а ђј -и па51ауКи већ

е1Јто!о§Ко пје§оуо рогеКЈо с1е1оуа!о па пје^оуо осЈггауапје и сЈеКП-

пасјјј па јеЉот (1е1и зЈоуепабКе 1епЧог1је. иггосј ^оте зи <1ги§ј ;

§оге зат Јћ пауео.

Као гегиИа! Шауе оуе тоје газргауе је ОУО :

51оуепаС1сЈ \ зизе(1ш ћгуа1з1со1сај1саУ51с1 зуе! бјпе јесЈпи јегЈЗДи сеПпи;

1о зе роЈсагије \ и ројауата Које зи и уегј за паз^аусјта : јаћ

(-5[с]аћ), -ећ \ -ес.

Ј) О 1ој гесј 81- зас!а Катоузоуи „Кга*Ки

(Цић1ј. . 1936), 238.

2) ТиЛЈсе гетеп (РЈетеп), Котеп (Катт) и 51 ОУ. СогЈсата гасЈггауаји

е, јеЈпаКо \ Јте Зитеп (51топ).
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V

РНапје „А. М. 51от§1{а" I „Ог. У1а<11т1га МабКа«

Ти рге1аг1то \г 1еопје и ргаКзи, рптепјепи паиКи.

КасП зе па!те о ргаКНбпот рЛапји, Ка1со *геђа и Кпјјгеупот

јег11ш (и Ача зуоја 1тјјгеупа јегЖа) с!а тепјато: 51от5е1с-51от5е1са

\\\ 51от5е!с-51от51са ? Масе1<,-Масећа \\\ Масећ-Масћа ?

1. №јрге <х1§оуагат па рИапје о 51отз1си, \ № и (ЖуЈги з1о-

ЈшјЈгеупо^ јегЈКа. ЈзЈопзКо-Нп^уЈзЈЈШ тотепа! роге^1а

$ећ пе ј§га Ш п11(а1суи и!о§и; Јз1опја паз1ау1са је

ој 5ЈП Која је ЈгјеЈпаСЛа опо з!о је ргуоћј^по ћЛо

Оа је §ОУОГ 51отз1соуа гаујбаја 51оуепаб1и Јспјјгеуп! јегЈ1с, тј ђјзто

рЈзаП 51от§е1с-51от§еКа, пе 51отзКа ; рЈзаП ђјзто 1а1^о пе

и -већ „е" п!је ргуођ^по ро1и§1азт'1<, пе§о гаЈо §1о зе 1а1с

и Кгаји 1сојј ђј с!ауао ијесЈпо ј озпоуи ^пјјгеупо^ јегИса. Оги^ј ћ!

зе Кгајеуј 1оте тогаН ргИа^осШЈ.

Као зЧо ујЈЈто, гас!ј зе оусЈе о ос1пози ЈгтеДи „ргоутсЈјаН-

гата", „роЈсгајЈпз^Јћ" §ОУОГЗ, <1Јја1е1са1а з јеЈпе з^гапе \ 1спјјгеупо§

јегј^а 5 <1ги§е. 51оуепасКЈ 1спјјгеупј јегЈ1с је јеАап Јспјјгеупј јегЈК \

1ај угесЈј јесЈпаКо и Циђ1јапј \ и Оо1епјз1сој Кгапјз^сој, §с!е је оп па-

51ао ј б<3е Јта ЗУОЈ Јсогеп, 1сао \ и З^ајегз^ој, и 51от§Ко\'и гауј-

баји; 21азоз1оу1је пје^оуо пе тоге ђј{ј гагПс^о ргета ро!сгајјпата.

Ргета 1оте угес!Ј I га 51от§Ка §1а5оз1оу1је КгапјзКе ВоЈепјзЈсе 1е

га 1о 1геђа тепјаИ и Кпјјгеупот 51оуепаб1сот јегЛси : 51отз1?а,

пе 51от§е1са. То је §1ес11§1е Које ^геђа зуаЈса^о ргјтј^ј.

АН 1и 56 рго^у рјзапја о 51отз1ш итесе јесЈап гаг!о§ 1сојј ро

ЗУОЈОЈ рпгоЈј пјје Нп§уЈз1ЈсКЈ (ргоЈ. Рг. КОУЗСЈС §а и С2М, XXXI (1936)

пагјуа „е^поЈозКЈт"). ТУГС!! 5е пајте с!а 1ге1за ргегЈтепа §оуогЈ1Ј

ј рЈза!:Ј Ја^о КаКо 1ћ пагоЈ и (Јо^бпој роКгајтЈ §ОУОГЈ — зазујт

ргета ргауПи Које УгесЈј га рјзапје тезшћ Јтепа: Аа ^геђа те5па

Јтепа рЈ5а1Ј ^а!со 1са1со \\\ пагос! „па Нси тез^а" §ОУОГЈ. Ргета

1оте 1геђа1о ћ! тепјаИ \ и Јспјјгеупот јегЈЈси 51от§е1с — 51отзе1ш,

јег пагос! 1о ргегЈте и 51отз^оуој игој <1отоу1пЈ 1аКо тепја.

Не то^и Ааи ргауо 1от „е1по1озКот" гаг!о§и га рЈ5апје о

51от§1си. РГУО: п! тезпа Јтепа пе рјзето и Јшјјгеупот јегЛси иуе!с

зазујт ^а!со КаКо зе опа §оуоге па тезћ! затот; рјзето ЦиМјапа,

1а1со пагоЈ Јо пес!аупо 1о те5по Јте т'је 1а1со јг^оуагао (ђЈ1а

је 1ђ1апа, -БђЈапа); р1§ето Ј^аЛоу1ј1са, ЈаКо пагос! §ОУОП Ка<Јо1са;

рјзето Вгеисе, ЈаКо пагос! ^ОУОГ! Вгезсе. Мпо§јћ те5^а и Ко-

гизЈсој пе^ето тос^ј рЈзаЈј ргета тезпот 1г§оуоги. 1ра1^ с^ето ргј
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гпаИ Аа опо ргауПо о рјзапји тезшћ Јтепа и пасе!и угесИ, *е Сето

па рг. јес!по зе1о па МигзКот Ро1ји рјза^ј Уисја Уез (КаКо пагоЈ

1ато ^ОУОП), пе тоМа Уо1ф Уаз Ш Уиф Уаз. А1Ј ргауПо

Које угесП га рјзапје тезшћ јтепа пе тоге угес!е1ј ј га рјзапје

ргегјтепа. То \г\аг\ \г рпгос!е зате з!уап ; е!о оуа!со: уе!Ј1са је

гагН1<а ЈгтеДи тезпјћ Јтепа \ ЈгтеЛи ргегјтепа и 1оте §1о зе

тезпо Јте <1г2Ј јеЈпо^ тез!а ј 1о тез(о оз1аје иуеК 1ато §Је опо

јез1, а ргегЈте зе зеН о<1 тезЈа с!о тез1а, ос! ро!сгајјпе Ао роКгајЈпе,

рге!агј о<1 оса, 1сојј зе госЈЈо, геато, и §тагз!^от згеги, а Казшје

зе ргезеНо па рг. и Циђ1јапи, па (1е!е Које зе госШо уе^ и Циђ-

1јапЈ, аП позЈ, гагите зе, јте ЗУО^З оса; 1соје тез1о 1геђа Ја

ђи<1е опсЈа тегос!аупо га Јг§оуог ргехЈтепа 1о§ Де1е1а, Аа Н Цић-

1јапа, §с!е зе опо госЈЛо, !Н Зтагје, §с!е зе ђјо госИо о!ас 1 осЈаКЈе

ро1агј пјјћоуо ргегЈте? Ти се ргјгос!а исЈпИЈ зуоје: \г 51от-

<!е Ци51јапа, пагаупо, з^уогИЈ 51от§1са, \г з^ајегзЈсо^ Вегеп-

ЗУО§З Вехеп§1са, зазујт ргета игоги ЗУО§З г1от/са, Топсћа,

АпЛге\сћа, ћо1ед,агсћа, ћозсћа, ро$1ге$сћа . . . ; ЈтаП ђјзто опс!а оса

51от§е1«а (ргета Зтагји и 5*ајегз1сој), а зјпа 51от§1са (ЦиђЈјапа ц

Кгапјз1сој), оса Вегеп§е1са, а зта Вегеп§1^а . . . Та се зе тезаујпа

угетепот зата игесШј (а рпгосИ (Је паго^Ио рота§а1Ј опј Којј

Јспјјгеупј јегЈ1с рј§и, 1е &а I §аје), ј 1о ^те с!а паб. 1о!са1пЈт роја-

уата гау1ас1а јесЈпа „сеп1га1а", пас! 1о1са1п1т Ш (1Јја1е1са!5КЈт Ј2§о-

уогот гау1а«1а ЈХ^ОУОГ Јспј1геупо§ јегИса, рг1гос1пј 1г§оуог опе ро-

1сгаЈ1пе 1соја је с1а!а озпоуи Кпјјгеупот јегЈКи, а *о је 1со<1 51оуепаса

Кгапјз1са; 1от §ОУОГЦ ргјра<1а и 1сп{ј^1с!т зЈибајеуЈта ргауо па аг-

ђј^гаги. Ко ђј рго^ју з!1е апа1о§јје, Која и з1оуепас!сот сеп!га!пот,

Јспјјгеупот Јг^оуоги ро1сгајјп51со2 51от§е1са тепја и 51от§Ка, Гог-

5Јгао 51от§е1^а 1^ао Јгиге1аК, 1ај ђј 1ји^1та З^УОГЈО јесЈпи ргауорјзпи

ро1е§1со^ц уј§е: рЈзсЈ ђј пајте тогаН ратШЈ с!а то§и тепја!ј

Ти§е!с-Ти§^а, јег зе Ти§е1с госЈЈо и 5е1сЈта и КгапјзКој, §<1е зе е

и ЈеИтаајј и паз^а^Ки ећ Јгђасије, <1а то§и рјза^ј ОадгЗек-ОадгМа,

јег зе Рг, ОаћгзеЈс тоА1о па ^огепјзКот Нотси, а с!а Јт шје з!о-

5ос1по рЈза^ 51отзе1с-51от5^а, јег зе А. М. 51от§е1<: гоШо па Роп!1сУ1

и 51ајегз!сој §с1е е и паз^ауЈси ећ без!о оз^аје. Ко тоге гпа^ §(1е

5е зуаКЈ боуећ госИо, (1а ђј §а опда „сЈеЈсНпЈгао" ргета <1Јја1е1с1и

пје^оуа гоЗепо^ тез^а? I тогето Н ос! зуаКо^а {гагШ 111 обе1сјуа11

<1а ђис!е сНја1еК1о1о§?

^а!с§е ђј ђЛо и рИапји 51от5ћа-51от5еиа иуагНЈ „е1по!о§1с1а

тотеп!, а!ш ђЈзто и рјзти гаг1Ј!соуаП рипо е оА ро1и21азпј1са.

^с" тоге (а!со ћо(5е) гаЈггаИ 1ај ођПК ЗУО§ ргегЈтепа
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оћПЈс 5а и и ЦцђЈјаш I ЗУиЈа, јег 5е §1аз и то2е \ и рјзти

1сао 1а!сау. „К.и5аг1и то^и озЈаМ „Киз^ап" иг „Киз^аге" \ „Киз^аге" јег Јћ

росЈирие ог1обгаИја; \г Јз1о§ гаг!о§а то§и „ОадгШ" оз1а1ј „СађгзИ"

(рјза1ј зе Ја1с1е за 5, јаКо зи (Јги§с1е „ОађгзШ"), „2ираш" то^и

иг „2ирапе" ; јо§ \ Кгетр1 тоге оз1аИ' Кгетр!, ЈаКо гајес!-

геб рјзето КгетреЈј... ОгиЈсСЈје је за ЗЈотзКот : рјзапот 111

§1атрапот ргегјтепи 51от§еК зе пе УЈ^Ј КаКо зе опо па Нси те$1а

1геђа Н е и пје^оуи паз!ауКи игеИ Као гпаК га е \\\ га

јег ођоје и рјзти огпаСауато Јз1Јт гпаЈсот е ; ог!о-

пат пе (1аје згес!з1уа ЈсојЈт ђјзгпо то§Н СЛаосЈта роКа-

га\\ (1аКо ге^ј — пагесШЈ) с!а 1геђа за ргегјтепот 51от§еК ЈгиКсЈје

розШраИ пе^о па рг.^за гуопСЈсот, з1аг2Кот, 21отКот, ВегКот,

КегКот, ОгтКот, 2и^1сот, 2тЈ^Кот, 5уе1Кот... з 1сојјта зе и

з!аги \ 1<гапјзКЈ Ти§1сј, Оађг^ј \ Ко^оУзКЈ... \г зуе^а

зе ујс!ј (1а је „е!по1о§1сЈ" рппар, ргета Којети ђј 1геђа1о

1с-51от§е1(а, оусЈе пергЈтеп1јју Ј).

1Ј Рп1о§ 51от§сКа пауос!! зе \ јесЈап Јз^огЈзКЈ гаг1о§. РоЈса-

гије зе па ^о (Ја зе и 51от31соуо Јоћа, па рг. и „НоуЈсата" рЈзаЈо

о 51от§е1си 1сао \ о 2а1сгај§г1си \ Рос11!§сеКи, пе о 51от§Ки. Кас! зе

гасП о Јз^огјјј рјзапја 1о§ ргегЈтепа и з{ап'је (1ођа, ћЛо ђј уагпо 2па1Ј

Ј !о КаКо је 51от§еК 1 зат зуоје ргегЈте тепјао; за^иуао пат

зе зато јесЈап з!ибај и пје^оуој КогезропсЈепсЈј! и Којети је оп зуоје

ргегЈте парјзао и Козот раЈеги, §ос1. 1856 је паЈте парјзао В1еј-

\уеЈзи: „ВоЈЛе с!ођгј Уа§ети 51от§Ки", \ и 1от јесИпот з!исаји е је

ЈзризЧепо; рго! Коуабј^ с!ггј Ја је 1о е 51от§1(и и реги, рЈзЧкМ и

ђггЈпј, тећапЈбКЈ ЈзраЈо, аН зЈ§игпо 1о пјје; то§и^е ђј ђј]о тЈзНп

с!а је 51от§е1с зуезпо ЈгозЈауЈо е2).

ђ! ђ!1о и оађгапи 51отзеКа рохјуаН зе па з1исајеуе и Којјта

зе и гагтт јегјсјта Јз1а ргегјтепа гагН^Ло рјзи, па рг. и петасКоте : Мауег,

Мауг, Мејег, Мајег. 1Ј Ит је петасКЈт ге^јта ог1о&гај1ја гагНсИа, пе 1г§оуог \\\

ЈеКНпасЈја; и пазет хе раК з1исаји гаШ о Јг^оуоги ! ЈеКНпаајЈ, ЈоК ог^одгаНја

и потЈпаИуи оз1аје зуаКаКо Ј51а. — 1!о51а1от, I оуа]<ау јеЈап ог!о§га{зКо-

рготеп1јјуј Мауег тохе јаКо зте1а{1; ја па рг. сез1:о пе хпат КаКо харгауо

1гећа рЈзаН 51гоззтауега.

2) 51отзеК је и јехЈсКЈт з!уапта уо!ео па§1азауа1! је<Нпз1уо, 1е је

1о§а „Кгапјснпа" Јауао ргуепз^уо, га!о ђј ђПо то§исе тЈз!Ш (1а је \

<1отасе§ 51от§е1са 2г1уоуао КгапјзКоте т ргета 1оте 5Уез1оуепас1«от 51от!Ки.

НШа га!о з1о зи „МоуЈсе" ЈгиКсЈје рјза!е: 51от5е1? је зат тЈзИо о јегЈКи, 1е

је тодао, ћагет роКа!Ка<1а, уј§е сепШ рппсјр пе§о ођјсај. — „ОгоШшсе" |е

51отзеК зат игес!Јо зато га до(Ј. 1846 ) 1847; КоПКо уЈсЈјт, пј и пјјта 51отзеК

рге/Јтепа пе тепја, педо рјзе па рг.: „51газе1с ЈаКоћи" (1846, 76), „Реуес

Сге§огја" (Њ. 105), јраК „РоШотзеКоу зЈп" (Љ. 144). РЈзао је зуе 1о 51отзеК

10 §о<ЗЈпа рге опо§ рјзта В1еј\уеЈзи за оћИКот „51отзКи".
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1з*та је Аа 56 рјзапје: -зећ, §еп. -зећа и 51оуепа<^от (Ји§о

осЈггауаЈо. 1Ј „51оу. пагосЈи" 1899 1 1900 паЈагЈт Рау§1са, Уегоу§Ка,

АпсЈоЈјзКа, ОгећКа (1о зи зата с!отаса ргегЈтепа), јраК ј ВегеКа ј

Уегг&са, ј 1о и јегЈСКот сЈгизЧуи за ШЈШКот, петаЗДЈт аиз1п51ит

тЈШ51гот, I за (Јуа Сећа, за Веш§е1сот ј Вои^еКот. Ка1со је Кос!

1о§а (1е1оуа1а 1егпја га биуапјет 2Ј1ауо§ ргегЈтепа ј и

1егпја пагоСЛо гјуа и пета<!1и ођгагоуапЈт ј т1з1есЈт 1јис!Јта,

зе \г 1о§а §1о зе рЈ5а1о: Уег§ес-а (за сгИсот). Та је 1егпја <1а1а

паујЈси 1е зе га!о пе бисНто §!о и „2§оЈоуЈпј Тећп. аКас!. (1ги§1уа

Тп§1ау", 1{оја је јга§1а и ЦиђЈјапЈ §ос1. 1906, па1агЈто јо§ 2,НеК.а [

, (1а је 1\ап УгћоупЈК и гјуо1орј5и Рг. Рос1Кгај§1са, 1сојј је

1919, јо§ рјзао о Рос11сгај§еКи, 1е с!а 5и јоз 1936 пеКЈ ба5ОрЈ5Ј

о 1јиђ1јап51<:от ргоГе^оги КеђКи рЈ5аН Као о Кеђе^и. То 5и 5У6

5рогас1јбпе ројауе, аП зе Сшј (Ја 56 с!апа5 оре! тпоге.

51о 5е 1Јбе 5ресЈја1по 51от§1<а, роз1е<1пј|ћ је 35 ^осЈта и риђП-

СЈ51ЈСЈ уЈаЈао ^епШу 51от§1са. То је зазујт и зМаЈи за бј^аујт з!о-

уепаЗДЈт гагуојет: 51оуепсЈ зи ргезЈаН с!а рј§и о 51от§еКи Ка<1 зи

зе Ј2§1а(Иуа1е гагНКе ЈгтеЗи „КгапјзМћ" ј „^ајегзКЈћ" рЈ5аса, гагПЈсе

Које зи зе О5б<!а1е јо§ и роз1ес1пјој Се^уг1ј ргоз!о§ з1о1еса, 1е зе 5{уогЈ1о

рофипо Шегагпо-јегЈсКо јесНпв^уо, паз!ао пеКа1сау ЈспјЈгеупо-јегЈСЈс!

сеп1га1Јгат. Ти 1 1а1суи пајпоујји Јз^огјји Која је (1а1а сЈапазпјј зуе-

ор§1ј игиз и рјзапји ргегЈтепа Као зЧо је 51от§еК, пе тогето Ја

ргеггето Кас! о р^апји га5ргау!јато за Ј51огЈ51<о§ ^Јеиј^а1).

АКо угесП §1о 5ат §оге (и ро§1ау!ји IV) ге!сао о иггосјта ос!г-

гауапја е и паз1ау!си -ећ, опАа Јтато и рЈ5апји 51от§еКа ЈеЈотЈсе

1га§оуе Јз^опје 1«оја шје 535УЈт паза, 1е ђјћ геЈсао: Као §1о пе

осЈођгауато рјзапје Ри^пег-а (за сПЈсот), 1а1со песето о<Јођгауап

пј рјвапје 51от§е1са, Које ро^зе^а па КЈеЈпозсће^а.

(Јор^е, 1геђа (1а 56 и пабеЈи рИато: тогато II ргегЈтепа

1з1оп51{Јћ ЈјисЈЈ (пагобЈШ а!^о 5и ^а ргегЈтепа јо§ 1 Јапа5 ХЈУЗ) 1а1со

рјза^ ЈсаКо 5и 5е рјза!а и Јођа Кас1а 5и ош гјуеП, ј 1аКо јегЈбКЈ

з пјјта ро5Шра!ј 1«аКо 56 и опо сЈођа 5 пјјта роз!ира!о?2) 51о

зе Ибе ог^о^га^је, ЈзШпзЈсо рјзапје иор§1е пе уагј ; уј§е о<11исије

п!је рпћуаШа, 1раК је „51оуеп5Кј

1Јс11е1ј", ог^ап Ка1оНсКе иИ1е1Ј5Ке ог^апјгасјје па рг. и ЗУ. 11—12 доЛзпјаКа

XXXVII (1936) и пеКјт с1апата рјзао о „51от1еКи" ј о „51от§еКоуЈћ" Кпјј§аћ;

Кос! 1:о§а раК 1гећа ирогопН с!а §1ауп1 па1рјз Нћ газргауа §1азЈ: „Казргауе о

51от§КоуЈћ зрЈзЈћ", Ја зе рјзе о Уо(1изКи (пе о УосЈизеКи).

2) Моге Н јеДпо гјуо Псе осИиау;!!! зато о рјзапји ЗУО§ ргегЈтепа?

1зр. „N33 јегЈК" V (1936), ћг. 3., з!г. 71.
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1з*опгат и ођНата ргегјтепа : рјз^ето з1оуепа<!:!с1 Рпт1с, Ка$1е11с...,

(1а1с1е ЈзЈопзК!, аП р!§ето сЈапаз Ргез~егеп, 1 аКо зе Рге^егеп зат

ро*р1зЈуао Рге§егп 111 Ргезегт, ЈаШе §а рјзето пе1з1ог1зК1, Као §1о

рј§ето ргШСпо пе1з1ог1з1и 1 ргегјте Тгиђаг (јег Тгиђаг зе уесМпот

рофјзјуао : Тгиђег). \Ј з!ибаји 51от§еК зе пе гасП ш о ог{о§га?1ј1 ш

о ођПКи поттаИуа, пе^о о с1е!с11пас1ј1, с!а1с1е о пебети 1геСет.

зи з1ибајеуј Рге§егеп I Тгиђаг пез!о сЈги^о пе§о је зЈибај 51от-

ЈраЈс зат Ш оус!е пауео, јег ј ош роЈсагији Аа ХЈУО! пе розЧије

ро!рипо Јз1оп'ји.

Тега 51отзе1<:~51от5Жа пета и оКуЈги з1оуепас!со2 Кпјјге\'по§

јегЈ1са ро!геђпо§ оз!опса пЈ и ШоЈоЗКЈт, пј и е1по1о§1сЈт, ш и

п'з1сЈт тотеп1Јта. Оги^а је з^уаг ођјбај, Којј је и јегЈс1ит

јаК бтПас.

5ас1 рге1агЈт па ргегЈте Масећ. То ргегЈте је Јз1а гес 1сао

ј тасећ. ВеИЈпасЈја табКа, Као §1о зто уЈЈеН и IV ро§1ау!ји,

зитпјјуа, ра ђј зе 1Јте 1 рИапје о тепјапји МабКа то§1о

гезепо, \ 1о и зтЈз1и <Ја 1геђа тепјаН : МабЈса, МаСКи. . .

АП 1ај ђ! 2аК1јиба!с ос! тасћа па Масћа ђ!о ргеђгх. Ро^а11сас1а

зе пајте ројауЦије ^ехпја га ЈогтаЈшт га21Ј1соуапјет ргегЈтепа, а!со

је јесЈпаКо за 2ајес1п1^1?Јт Јтепот, о<1 1о§ гајес!пјс^о§ Јтепа. \Ј

ро1Ј51с1т ргауорјзшт газргау1јапјјта пајпоу!је§ угетепа бЈ^ат <1а ђј

§озрос1а 1соја зе гоуи ОгисЈгЈеп (I 1со<1 51оуепаса ргегЈте: ОгисЈеп,

§еп. ОгисЈпа) 111 ОиЈеК (рирауас) ЈН МигеЈс, 2(1еђе1с, ОоЈеК ИсЈ., М^е1а

(1а Јт зе — зазујт рго11у ргауЛа Која угес!е га гаје<1пј^1со Јте §гис1г1еп

(јте тезеса) 111 га <1и<1Ка — ргегјтепа тепјаји за е и пазЈауКи, с!аК1е

ОгисЈгЈеша, ОисЈеКа НД1). 51гибпјас1, 1сао §1о зи ргоГезог! Уаг-

пЈуеггИе^а 51ап1з1ау Згођег 1 Ш1*о1с1 ВогозгеадзК!, 1а1суо

гагН^оуапје осЈђјјаји. 51и?ајпо и ро!јз!сот јегИси ргауј пез!о пергПИсе

јес!по ргегЈте Које 1з^о гпаб! §4о 1 па§ табеК, па!те КоТ: оЛ Ко1

§1аз1 с1а11у ођ!бпо 1со1и, а ос! Ко1 тогао 51 §1азИ1 Ко1о\\'1.

паз1ћ рп111са пауос11т оу^е (1а зе з!оуепабК1 позПас рге21тепа

Јапаз р!§е З^еШј, Аа зе и Циђ1јап1

Ј) „РогаЈпјК ј§гуКошу", 1936,37. ђг. 1, з*г. 23. Сис1поуа*о је Кос! 1о§а с!а

зе 1аКуј гаМеуЈ Иси зато с1уо51огтћ ргехјтепа па -е!с, а пе ј уЈзезЈогпЈћ (па рг.

\У§§Је1еК, КорегеК, Ора1еК...). I „Ј?гуК роЈзК!", XXII (1937), ђг. 5, 159 КопзШије

Лапазпја па§писа уЈазШЈћ шепа с)а зе оЉЈпи о(1 гајеЈшШћ јтепа 1е Ја оз1аји и

перготепјепој 1огт5, га!о: ШгбћаКои'!', ОисЈаКа. .. 2а§гећасКЈ „Ји^агпјј Из1" је

23-111-1938 рјзао о „с1-г Јозјри ^етеси". ЗПспе з!исајеуе орагат 1 и 1јиђ1јапз1«т

поујпата, р!зе зе о „Ап1опи ОегтеКи" („Ји(го", 14, 15 1 16 ау&. 1937. „Шј-

1е1јзКј Тоуапз" 19-У1П-1987), о „ОузепгКи", „5е1Ј5>Ки" („Ји1го" 30 1 31-У111-1937)

I о РоЈјаКи „Оо1отђећи".
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ра зе о рјзси, Којј 5е гоуе Мгге1р[$е Јсао о §. Мг2е1и; с!е1оуа1а је

1и патега <Ја зе ргегЈте ЈогтаЈпо гагПКије оД <1о11?гић ођјбшћ гебј ;

ћ!е1о зе 1Јте пеКаКо зКгНЈ гпабепје ге^Ј, а уа!јс!а розИ<М ј 1о с!а ђ!

зе опс!а ргегЈте, о{Кти1о ос! рпс!еуа, тепја!о Као Јтешса, па рг. §еп.

РгИеМја.

Кос} ргегјтепа Ма^ећ зе 1аКуа ^егпја га гагН^оуапјет ос! та?1<а

пјје ројауПа. РгегЈте Ма^е1с је 1сос1 51оуепаса рпИСпо га§јгепо

(1јис1Ј Кој! зе 1а1со гоуи Јта пе зато оКо РЈШапја, ос!а1<1е је ђјо

ј о!ас Ј-г У1ас1ЈтЈга МаЗДа, пе§о ј и Кгапјз^ој)1), опо је пагос!по

ри^о ргегЈте, а хе1ја га зротепиИт гагНКоуапјет је, <Јгат, бј$1о

„§озрос151<аи. Рготепа МасеК је га!о га ЗЈоуепсе \ за §1ес1Ј§1а з!о-

1спјјгеупо§ јегЈКа гћЛја ге§епо: ргегјте МабеК зе тепја

табеЈс, (1а1с1е : Ма21са, МаСКи. . . 5а и^епе з^гапе зе јра^ песЈаупо

јгпео тотепа! 1егпје га гагНКоуапјет 1о§ ргегЈтепа ос} гаје<1ш^1со§

Јтепа га!о Ла ђј зе ођгаг1огЈ1о га§1о је 1сос1 §1оКауса ^егпја га рј-

запјет МабеЈса ; §. 51ођо<1ап Коуа2еуј(5 је и „Ка^ет јегЈ1си" V (1936),

5У. 2, 41 изЈугЈЈо Ја зе рј§е Ма^1са, УоЈорЈуеса „га1о с!а ђј зе и

пазој зујјез1Ј газКЈпи1а уега јгте<1и П^по§ Јтепа ј гајесЈпЈбКе ЈтепЈсе

о<1 Које је роз1а1а". То Шта^епје и па§ет з1и?аји пес^е уге(1е<1 ; пе

озе^а ро1геђе га {аКуЈт гагНКоуапјет п! §. Ма?е1с зат, Кас! ђа§ оп рј§е

МаСКа, тИ %а озе^а пагос! и Јсојет је 1о ргегјте ргуођЛпо с1отас!е

(пе ђоје зе ш УоЈорјУс! <3а 51 Јћ Ко сЈг^ао га уо^орјусе тез!о га

уторјусе), а га ^оКаусе ћј 1а1со ођгаг!огауапје то§1а рго(итасЈ11

рготепа зато пе!сЈћ ргегјтепа, 1сао §1о зи: МабеЈс, Уодорјуес, а

уап о^ујга гаг1а§апја ђј оз(аН ЗУ! <Јги§1 Ји§оз1оуепЈ 1 51оуепј иор&е

Јсојјћ зе ргегЈтепа зуг§ауаји па -ећ, а пе с1о!аге ос!

ЈтепЈса2).

2) А КаКо је за р^апјет: <1а 11 51от§1са !1ј 51от§еКа, с!а Н

1Н МабеКа за ^есПзЧа $гр5ћоћгт1:51со§ (51оћаУ8ћо%) 1спјЈ2е

51о зе 1Јбе МаСКа, то§ао ђј Ко, роКагијис^Ј па тезпа Јтепа

1сао §1о зи: Ма^Коу Катеп, МабКоус!, Маб1<оуас, \ па

') Зигтјп, Маз јегјК V (1936), ћг. 3, 73, Јт <1а зи ргегјтепа пе зато

Масе1с пе§о па рг. \ Ре{еК, 5уе1еК, КоНКо зе па1аге КоЈ Нгуа1а, јгуогпо рге-

гјтепа з^оуепасКЈћ (1о5е1јепЈКа. ТаКо орсеш!о зе 1о пе тоге 1уг<1иј; 1геђа1о

ђј ргоибШ Јз1опји зуаКод ос! 1аКу1ћ ргегјтепа розеђпо; зато ро зеђј то^1о

ђ! ргег1те Ре1еК \\\ Зуе^еЈс \ Кос! ћгуа^зКШ КајКауаса ргуоћЛпо Јотасе ђШ. Рге-

гјте §шЈе1;еК па1аг! зе и Ро1Ј5Кој.

2) С. Коуа^еујс пауосП Као ро!угс!и зуоте гаг^а^апји стјешси §1о зе пе§(1е

геС тадагас 1сао рзоуКа аКсеп!ије тадагас. Ме то§и 1и пасј рага1е!Ј2ат

за догпјјт з1исајет; КоЈ рзоуКе ђјзто оЈе1<!уа1ј ћаз ЈеЈпаКов! за нуоНпјот

та§агсет.
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(ргегЈте и НгуаЈзКој) за §1ес}ј§1а ћгуа^зКозгрзКо^ Кпјј^еупо^ јегЈКа

јес!па1со ге§Ш Као §1о зто §а ге§Ш за §1е<Ш{а з1о-

јегЈ1са. Рготепи МасКа росЈир1га1Ј ђј га зуе

ји§О51оуепз1се §оуоге, сЈаМе \ га НгуаЈзКозгрзКЈ Кпјјгеуш јегЈК, рге1-

з1ауша Јз1опје јегИса, пагоШо рогпауаос! зЈагосгКуепозЈоуепзКо^

јегЈКа па§1а§ији^ј <1а зи ре1т>\с. I табЂ1с ргуођј^по јеЈпаКе *уогђе, 1е зе

тогаји га!о сЈапаз је(1па1со тепјаИ1); аН 1\т јесПшт гаг1о§от

з1аујз<е-паи^пјсј пе ђ! ођогШ орогјсјје; 1а \з\ рго!Ју пјјћ Јз1Јса1а

Ја пат је зЈагосегКуепозЈоуепзКЈ јегј^, ЈзИпа, ро1геђап га гагја§пја-

уапје пазе^ с1апа§пје§ јег11са, аП пе оЛиСије о пје^оуој ргауИпозИ,

1е ирО2огауа!а па зазуЈт <1ги§е тотеп!е Којј пагобЛо 1сос1 уЈазШЊ

јтепа <1о1аге и ођгјг.

О 1аКуЈт тотеп!Јта ћос^и зас! <3а ^оуогЈт.

Р81ћо1о5Ш зе рј^апје о 51от§1си-51от§е1си, МабКи-МабеКи рге1-

з1ау!ја бЈз^от §!о!<ауси Јги1сбјје пе§о 51оуепси Којј рј§е Ј ^ОУОГЈ ЗУОЈ

Кпјјгеуш јегј|с. 5{о1<аУ51сЈ згрз1^оћгуа1з1с1 јегј|{ пе рогпаје пероз^ојапо е,

пе§о зато перозтјапо а (^езЈсоуас-^езЈсоуса, Љгоуас-Љгоуса), га!о

<5е опај 1сојј је §1о1сауас, и Кај1{ауз1{јт јтепјта па-еА -ес ћ*е1Ј (1а

осЈггауа е (1сао с1а је 1о „еито!оз1?о" е), ра (5е ргета потјпа^уи

51от§е1с, МабеК ћ1е<ј с!а тепја <1а1је: 51от§еКа, 51отзе1с

Ма5е1си, Као §1о тепја: иб!1е1ј, ибЈ1е!ја, ибЈ1е1ји... То је

Јз11 з!исај 1саКау зе <1о пе<1аупо (1е§ауао 1со<1 51оуепаса 1сој1 Јтаји

озе^апје га перозШјапо е, а та1о озе^апја, II! п!1са1суо§2), га пероз!о-

јапо а, 1е зи га!о тепјаП : А1еКз1пас, §еп. А1е1сзЈпаса, Кга^ијеуас,

§еп. Кга§ијеуаса . . .

5ата ро зеђј је га1о рпгоЈпа ројауа <1а ђео§гас!з1се поујпе,

с!а!с1е поујпе и бЈз!о §1о1сауз1сој згесЈЈпЈ, рј§и (сЈгхЈт, ЈзМјибЈуо) о

МабеКи. I) га§геђа^КЈт поутата, <1аК1е и поујпата 1соје ЈгЈаге па

КајКаузКој 1егЈ^огЈјј аН па ИоЈсауз^от с!јја1е1с1и, у!а(1а и рјзапји рге-

гјтепа па -ећ (ра ј па -ес) ргауа апагћјја3): чеСти Јта зуаКаКо

ј и Ха^гећи 2епЈ1Ју Мабе1са, а11 МабКоу ог§ап „Нгуа^зЈсЈ ЈпеУпЈК"

рј§е МабЈса*). Оозр. А. Раипоу 1уг^ и „№§ет јегЈ1<и" V, 9, с!а 80%

!) 1Ј21аупот Ит гаг!о§от ђгапј МасКа Л-гВиго ЗигтЈп и „Мазет јегЈКи"

V (1936), 5г. 3, $1г. 72.

2) 1та зЈисаЈеуа и 51оуепасКоте Ја је а (јг т>, Б) пероз1ојапо : с!ап-с1пеуа

КгераЈс-КгерКа, УО8а!-уо§1а (аН зе ^ОУОП 1 : уо§а1а).

3) РгаНо зат и 1от ро§1ес1и рјзапје га§гећасКе 14атре и Јги^ој ро1оу1пј

ји!а ј ргуој ро1сшт ау^из^а 1936. „Ођгог", „Ји1агпЈ1 Пз4И, „Нгу. з1гаха" рЈзаН

зи з!а!по МасеКа, „^ОУОЗ!!" зи роКа!Кас!а (па рг. 9 I 10 ЗУ§.) ЈтаН 1 МасКа.

*) О „МасКи" и „5е!јасКот с!оти", 2!аз!]и Н55, §1. „Маз ЈегЈК" V (1936),

ђг. 3, з!г. 74.
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„па§е зЧатре", 1о гпаб! зЈ^игпо: згрзЈсоћгуа&Ке зЧатре, рј§е §епШу

МабеЈса, а пе Мас^а.

Ка1со 1о с!а ЈјисЈј и КајКаузКој згесИш ј за КајКаузКЈт јегЈбКЈт

озесапјет рј§и МаСе1са? (ЈггоЈса 1оте Се ђ!Н у!§е; ргуо: и гјуот

ћгуа^зКот КајКаузКот §оуоги зато зе и јеЈпот (1е1и гесј §иђј

и паз1ау1си е& УсЖа! е (и 1ој зе §гирј па1агј I та^е^), а сЈги^от ЈеЈи

зе хасЈггауа (Јзр. §оге рос! III); опј Којј зи зе ис!а1јјН оЈ гјуо§ Кај-

Кауз^о^ §ОУОГЗ ЈН зи ти зе, гоДепЈ %А& с1ги§<1е, ргета!о рг!1)1ЈгЈ1|',

ђгЈсаји јеЈпи д,гири за Јги^от; 1«ос1 1о§а и роз1ес1пје угете, Јг§1ес1ах

игЈта таћа 2гиРа и ^ојој зе гасЈгхауа е,.ра зе р!§е Ј о К1апјеси,

о СгИеси, о Оге\и, о Угађеси . . . '); и 1от ргауси с1е!ије тохсЈа Кос!

пе1с1ћ ј Вогапј<Јеу „РгауорЈз ћгуа^о^а ј згрз^о^ јегЈ1са" (5 Јгс!апјег

2.а&ге\) 1930) §с!е па з!г. 34—54 бИато с!а „51ауепз1со перозЈојапо

е оз1аје и зИапјапји ђег рготепе" а зуа^аКо с!е1ије \ рг!тег ђео-

2гас1з1{Јћ поујпа, Које Ј21аге па бЈ51о ^оЈсаузКој 1еп*опј1, 1е Јт

је уе^ зато гаЊ пероз(ојапо е пе§1о ЈиДе; и јигпјјет с!е1и па§е^

пагосЈа 1суаге озе^апје га пероз(ојапоз1 Уо1са1а е 1игз1се гебј па -ег

и 1<ојјта е озЈаје: с1Јге1с-(ЈЈге1са, репсЈгеЈс-репЈгеКа, е!сзег-е1с5ега, ђе!е§-

ђе!е§а, сиз1еК, е§е!с, ЈЈ5е1с... Ос1 „Маб^а" оДугас^а \ ВеН<Јеу „Рга-

уорјз згрзКоНгуа^о^ Кпјјгеупо^ јегИса" (III Јгс!., Вео§гас1, 1934,

51г. 99).

УЈс11то с!а Кај^аузКа згесИпа пари§1а зуоје перозЈојапо е \ 1ато

§ОУОГ §ОУОП, 1е зе зуезпо 11! пезуезпо ргПа-

рзЈћоЈоаЈсот паз1ау!јапји б!з1Јћ §1оКауаса Кој!

петаји озебапја га перозШјапо е, ра §а га!о и паз1аус!та Кај1сау-

јтепа (ргегЈтепа) и с1еК1тас1Ј1 осЈггауаји.

ТЈт 1уг<1епјет и1агЈто и ргођ1ет осЈпоза је<1по§ сИја1еК1а (ћгу.

§оуога) \ згрзКоћгуа^зКо^ Кпјјгеупо« јегЈКа. ^јје 1! 1о

!з11 ргођ!ет Јсојј зто и о!шги з1оуепаб!со2 1спјјгеупо§ јегЈ^а §оге

ге§ауа11 уеги^ј §1ајегз1со2 51отзе1са за 1сгапјз1{Јт \ ијес!по КпјјгеупЈт

51от§1сот? СЈпЈ зе Аа је 1о Јз1Ј ргођ!ет, аН јра!« шје. 51о Кос!

са осПибије, 1о је јеАпаћо$1 поттаича и

!) „Нгу. з1гага" је 11 ји!а 1936 рјза1а: К1апјеса, и К!апјеси, Ја1?о 1а1<о и

НГУ. 2аЈогји пј1«о пе доуоп (§. ргоЈ. О1оп [уећоујс, г. и К1апјси, Јапаз до-

зроЈаг §гас!а Таћога пес!а1е1«о ос! К1апјса, геКао т! је с!а пагос! гаргауо §ОУОГЈ :

К!апес, §еп. К1апјса). 2а§гећасК:а „Уесег" је 15 ји!а 1936 иро1геђ11а ргегјте

Сп1ес и ођПата: ОгПеса, ОпЈеси, а „МоуозИ" зи р!за1е о Оп1си. „МоуозИ"

0(1 19 ји!а 1936 пауе!е зи пеКо§а Оге1а, а „УеСег" је 2 ПОУ. 1936 рјза1а о „Јо.

Угађеси" (и Јз1ој ђе1е§с1 \ оћМ1< Угаћса). 28 (1ес. 1936 рјза1е зи „N0-

о Уебез1ауи 2гпси ј о Тић^ји (Тиће1ј, тез1о и НГУ.
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сПја1еК1и зЧајегзКот 1 и Кпјјгеупот јегЈКи, јесЈпаКоз* 1соја за зођот

сЈопозЈ ј јесЈпаКоз* (1а1је рготепе (ј 1о и 5тјз1и „ећ1о1оз1(о§" гаг!о§а

и ргПоЈ* 1шјЈ2еупот је2Ј1ш). ВпЖсЈје пат зЈуаг! зЈоје КаЈ газргауЈјато

о КајКаузКот -ећ, -ес ргета КпјЈЗеупот зЧсЖаузКот -аћ, -ас (\г -Ђ!С,

-БС); оу(1е је гагИћа даз и поттаими, : Јато: е — оус!е а. 51о з1есП

12 1е гагП^е? ђег зитпје 1о с!а зЧсЖауата Којј јегЈК §оуоге ђег

^гатаИ^Ко-Пп^уЈзИС^е 5Уез1Ј гебј па -ећ, -ес ро апа!о§јјј пе и!аге

и 1са1е§опји ге^ј па -аћ, -ас, пе§о (Ја јт оз!аји розећпа §гира, 1ато

је ^гира исИе1ј за ^епШуот: ис11е1ја.

?е па 1о гесј оги Којј зуевпо јегЈК §оуоге 1е Кпјјгеупј јег11с

1гаК1Јгаји и уег! за б^аујт паго<1шт 2ЈУо1от?

О-г Оиго Зигтјп је и „Назет јегјЈси" IV, 5 (1936), р. 141 — 142,

из*ао ргоЈју рјзапја МабеКа и „па§ој (Јпеупој ^1атрј \ ћгуа1з1«ој [

, 1 1о §!ЗУПО \г Јуа гагЈо^а: јг 11'п§уЈз1Ј2Ко§ гаг1о§а 1сој1 пе

с!а ђ! зе е и геб!та 1сао §1о зи ре^еК, зуе!еК (Ре1еК,

К1апјес, ОгасЈес ... и рготеш 2а<1г2ауа1о, ј \г „е1по1о§1ш§"

1сој! пе Јори§1а <3а ђј §епШу Кај^ауз^о§ тезпо^ Јтепа ОгаЈес и

згр5Коћгуа1з1сот КпјЈ2еупот јегЈКи §1а5Јо ОгаЈеса, а оЛ Јтепа МаП

ОгасЈас и §1о1сауз1{ој Згђјјј; Огаса ( = Огас1са). Ко и згрзКоћгуа^зКот

КпјЈ2еупот је^ЈКи р!§е о МабеКи, Кгапјеси..., 1ај КУЗГЈ је2Ј1с. Та1со

ЗигтЈп.

5 Нт 12гагШт 51апоујз1ет зе пе з!аге §. А. Раипоу и ЗУОШ

ОС^ОУОШ па ЗигтЈпоу с!апа!с, Којј је 12азао и 1з1от сазорјзи,

V 1 (1936), 8—11. Ме рпта оп ЗигтЈпоуо 1упЗепје о Јсуагепји

је2Ј1са рјзапјет о МабеКи јН Кгапјгси 2а зуа!сј з!ибај; ^ЗУЈЗЈ 1ај зис!

ос! 1о§а КаКо гш §1ес1ато па јеЈЈпз^УО !Н пејесПпзЈуо зуо§а је2ЈКа.

Ти је §. Раипоу иКа^ао па рппсјрјје!пи ро^асПпи ОУО§ зресЈја1по§

рИапја. ОУЗ је рппарјје1па рогасИпа га ге§ауапје зресјје1по§ рј^апја

УГ!О У32па з!уаг, га\о ћоси \ ја (1а о пјој рго§оуоп'т.

ЗигтЈп је и 1ој З^УЗГЈ озЈао пејазап. Оп из!аје, КоНКо %а

ја то§и га^ите^г, рго1\\ тага га па§ је2ЈК: „згрзКо-ћгуа1зКо-з1о-

уепзЈсЈ" и изЈауи, јег 1ај је2ЈК пј§с!е пе розШјј; и 1са1<уој је раК

1о уе2Ј за рјзапјет МабеЈса Ј1Ј МасКа, ш зе 12 пје^оуе газргауе пе

уј<јј; Кас! оп ози<3ије рјзапје Ма^еКа, а ијес!по §ОУОП о „роП^сКој

Шо1о§ф ђео^гасЈзКе 51атре" Као о пебет з!о т'је <1ођго, то^ето

гаМјибШ с!а је га пје§а рјзапје МасеКа 2паК т!§1јепја с!а јта

јесЈап „згрз^о-ћгуа^зКо-зЈоуепзКЈ јегЈК" (уа!ј(Ја 1геђа 1и ргета 5иг-

тјпоуи гш§1јепји јз^а^ј геб: једап).

Јазпјје зе и ЗУОЈОЈ газргауј Јггагјо §. Раипоу. О. Раипоу

пзјте (сзге: „Те21§(е је сЈ4ауо§ ргођ!ета и {оте: Јтато Н тј па
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5гћа, Нгуа1а ј 51оуепаса (Јуа јегЈКа [\\ је<1ап (Ш

то2с!а 3) ? АКо јтато сЈуа, опс!а 80% пазЧћ поута Јтаји ргауо

Кас! р!з"и Ог. Ма?е1<а. АКо Јтато јесЈап : ргауПпо је (ос! Језетса

с!о Р1го1а) зато Ог. МабКа". 1) аИегпаПуј : „Јуа јегИса 111 јесЈап"

тЈзП %. Раипоу ро ЗУОЈ ргЈНсЈ па 5грз1<оћгуа151сј 1<пј|'геупј јегЈК,

5 јесЈпе з^гапе, 1 па зЈоуепа^КЈ — 5 сЈги^е. А §1о је опс!а опо (гес'е

$1о ђј зе ћгојЛо 1<а(1 ђјзто га^ипаП за 1г1 паза јегЈКа? Ро ЗУОЈ ргј-

рпПс! ђЈ1о ћј 1о еуеп1иа!по „1ге^е" — ћгуа^КсЖајКаузКЈ ^ОУОГ, га!о \

&. Раипоу рЈ1а : „ЗтЈјето Н ггм О!УОГСПО ЈгјауЛЈ :

је јесЈпо, а пагосЈт' јегјЈс §• МабеКоуЈћ зи^гаДапа је

МЈзИт (1а пе Јгећа с!а зе за §. Раипоуот Ко1еђато и

уоги па рИапје, с!а Н Јтато јеЈап, С!УЗ ЈП 1гј јехЈКа. РпгосЈпј паз

јегЈК, 1ј. јегЈК ргоз1Јћ па§Љ ЈјиЈј, ри^1сј јегЈК за §агепЈ1от <1Јја1е-

1са1а, јесЈап је, КоПКо зе и ргЈгосЈј, рипој шјапза, тоге о

§оуог11ј; 1ај јеЈап јегЈК тоге зе пагЈуаИ „

1о је Коп1тиит с!Јја1е1<а(а за таПт гагПКата и ћПгЈпЈ, за о1§1о-

јапјет газШ 1 опе; о§1гјј1ћ §гашса и {от КоШЈпии пета. Кагит1јјуо5{

ЈН пегагитЈјјуоз! 2°уога ^и пе ос11исије; ра ^ОУОГ зеуегоЈз1ос!пЈН

51оуепаса тоге 1)Ј1Ј 1е§1<о гагит!јју је<1пот Кгапјз1<от 51оуепси ;

Коги^КЈ 51оуепаШ ^ОУОГЈ 1е§^о зи гагитЈјЈуЈ 51оуепси \г с!о1епјз1се

Кгапјз1<е \ зН^по па озШот ји§оз!оуепз1<от јегЈ^Кот ЈегНопји.

Као сеИпа иге^Ј 51оуепсј зе пагобНо и јег!^1сЈт ођИсЈта тапје

гагПКији о<1 §1о1<ауаса пе^о Ви^ап, Кос! Којјћ је сЈе^ПпасЈја пез!:а1а.

У КопИпиит ^о§ јеЈпо§ рпгос!по§ јегЈКа зрас!а, гагите зе, 1 ћгуа!-

зЈсо-КајКаУзКј §ОУОГ.

N3 1еп1опјј 1о§ ргЈгосЈпо^

гагуПа зи зе А\а 1<пјЈ2еупа јегЈКа, згрзКоћгуа^з^! 1

<1а сето ЗУЈ роз^ојапје (Јуаји Јспјјхеушћ јегЈ1<а ргЈгпа^; Ите, пагаупо,

пе ргејисПагато то§и(5по511 гагуоја и ргауси је<1по§ 1<пјЈ2еупо§ јегјКа.

ја пе ђ!ћ то§ао иг

^оуоги Ааи тез^о Као 1ге<1ети. Нгуа^зКо^ај^аузКЈ

зе 2оуоп па 1ег!1ог!ј! па ^ојој у!ас!а сЈапаз §1о1саУ51сЈ КпјјгеупЈ

1е је 1сај1сау§1Јпа роЛ пјјт пагоДш (риШ) 2ОУОГ ^ао §{о Је

Н оре! с1ги§<1е ЈсаКау „тас^есЈопзКЈ" с1Јја1еКа1.

зат зећј — ра пас!ат зе, ј с1ги§Јта — ос1§оуогЈо па рј-

1апје с!а II јтато јес!ап, с1уа- ЈН 1гј јегЈКа, ЈсЈет <1а з 1е озпоуе

розта1гат рЛапје рјзапја МаЈКа, ра ј 51отзКа.

[ЈгтЈто ргегЈте МабеК: 1^ао геб ћгуа!зКоКајКаузКо§ ^оуога

(пе зЈоуепаСКоба) — 1аКо зе опа и сЈпеупој Иатрј игЈта. Нгуа1зКо-

§ОУОГ је јес!ап оА с}јја1еКа!а роЈ 5грзКоћгуа1з1<1т Кпј1
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геушт јегЈЈсот; §1а гпаб! *а бтјешса га рјзапја МаЗДа !Н МабеКа

и *от Кпјјгеупот јегЈКи? № 1о рИапје ђ! пеКо ос!§оуогт: Кпјјгеуш

јегЈК (ро§о!оуо Уи1шу) је, ђагет и §1азоуЈта 1 ођПата, јес!ап

„гаЈуогеш зЈзЈет", га!о па§ згрзКоћгуа^зЈи Кпјјгеуш $ЧсЖауз1и јегЈК

пе тоге с!а и зеђј иуа^ије ш ЈсајКаузКо {угЈо с (па рг. и паз1ау!ш

16, /с), ш е га Ђ \\\ 6 (зпећа), ш / га (гојеп), пј ођИК „и §1ауаН"

Тај је „арзо1и1Ј2ат" Кпјјгеупо^ јегЈКа зазујт гагит!јју Кос! гајес!шб1сЈћ

ЈтепЈса, 1е зе 1шс1 пјјћ \ зргоУоЈј, Јта раК зуоје §гап1се 1сос1 у1аз1Ј1ЈН

јтепа, зуа!са1со Кос! тезпЈћ Јтепа, а уа1јс!а 1 1соЈ ргегЈтепа (рјза-

сето ј и згрз!соћгуа181сот КпјЈгеупот јехЈКи: Каг1оуес, 1уапес, 51-

зеК. . . ј ргегјте 5реуес, 1у1сапес. . .). 2а1о <Јето ЗУа1са1{О и потЈпа-

1јуи оз*ауШ ЈсајКаУзКЈ ођНЈс Мабе1с (ја!со Јта и ^оКауз^от

!те ођПЈс: тасаК), аН Јги§а је з^уаг и §епШуи \ иор§1е и

1и зе 1сај1саУ81сЈ тас^еК I §1оКауз1сЈ таба!с пе гагП1сији уј^е, јег §е-

тЧЈу о<1 јес!по2 1 <Јги§о§ потЈпаИуа §1азј таб!са, ра је га\о рпгосЈпо

с!а зе и зКЖаузИш рјзе Шј §епШу, 1сој! је ијеЈпо Ј пје^оу §ет'1Ју,

с!а зе сЈа!с1е рј§е МасКа. N6 гпат га§1о ђј §1о1сауас и 1от з!ибаји

ћ!ео ђ!11 1сај1сауз1<:1Ј1 ос! КајКауса зато§а, 1е — па рг., з ођгЈгот па

51оуа1са 5и11са, Којј је рге 100 &оДта Кос! паз с!ао ћјрег-

5и1е1са — ћЈео рјза^ј о Ма2е1си.

Мо§ао ђј зас! Ко гесј с!а Ио^ауас рј^и^ј о МабеЈси пе<!е и 1оте

ћис!е КајКауас, зЧауЈЗе, оп рјзе 1аКо га!о, јег ћос^е с!а ђиде СЈ51:

пје§оу је §1;о1{ауз1сЈ §ОУОГ јесЈап „га^уогеш з1з1ет" \ и 1и

ЕсЖауас пес^е с!а риз« пј§1а з1гапо, <1аК1е пј КајЈсауз1со е Као

перозШјапЈ уо(са1; ђа§ 1Јт гаг!о§от оћгагЈаге §1:оКау51со гаЈггауапје

\'оКа!а е и КајКаузКот паз1ау!си ећ §. 51ођос1ап Коуабеуј(ј и „Ма-

зет јегШи" V (1936), ђг. 2, з!г. 41. АН 13« рјзас сЈоЈаје (42):

ЈзИпа је <1а и 1спјјгеупот згрзКоћгуа^зЈсот јегЈКи пе роз^ојј перо-

з^ојапо е, а\\ опо роз!ојј и пагос!пот згрз1соћгуа1з1сот јегНси. Роз1ојј

и пје^оуи 1сај1^ауз1сот сИјаЈеМи, \ \г пје^а зе ро!аКо иу!абј \ и Кпјј-

геупј јегЈК". Тј.: 1со рпгпаје јесЈшзЈуо пагоЈпо^ јехЈКа, тога иуагШ

ј 1сај1саузКо е Као перозШјап! УоЈса!, гауап пероз!ојапот а. ТЈте зе

ргозЈгЛа озпоујса „гаћгогепо^ зЈз^ета", а 1о је зазуЈт рпгосЈпо

сЈапаз, и ијесИпјепој Ји§оз1ауф. Уи1соузгуо 1соје је \г гђЈгК! пагосЈпЈћ

резата ЈзНјисЛо КајКауз^и резти, а \г гебшКа 1сајК:ауз1{ц геб 1сао

„роКгајјпз^и", <1апаз, и рготепјешт ргЈПЈсата, је апаћгопЈгат.

5а ргозЈгепјет озпоујсе „8Јз1ет" зе и пеКот зтЈзЈи ргоЈи-

ћоу!о. О рготепата и пјети пе о<11ибије уј$е гуиспа з^гапа ^Јазоуа,

пе осИибије р!1апје с!а П је пе^сЈе а 111 е, пе§о роћге1пов1 пјШоуа и
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Ш Лги§от Ле1а пагоАа. Ос1г2ауа{ј уо!са1 е и МабеКи

зЧсЖаУ51та пе рогпаје роКге{по§ е, ћПа ђј 2паК сИ1сШиге

јес!по§ тсИепјаШо 2а1уогепо§ зЈзЈета : иуоЛепје пероз1ојапоз1:1 погт-

па!јупо§ е је гпаК с!ићоупе сШаШге, Која, Као 1аКуа, шје ујзе

сЛМаШга и пЗауот згшз1и гесј. КерозШјапоз!: гагИсШћ УоКа1а је

и сЈићи па§е§ јегЈКа.

Ргета :оте тогето гес^ј : ђиЈи^ј с!а

шје јег!1{ Јсојј ђј з!ајао иг згрз^оћгуа^зКЈ

2ајес1по за зтКаУзКЈт §оуог1та рос! јесЈап Јспјј^еупј .је2Ј1<, 1геђа

КајЈсаузКо§ Мас1са \ и 1спјЈ2еупот згрз!соћгуа151сот је2Ј1си тепја^ :

Ма21са, МабКи. .. Ог2Јт сЈа оус!е то^и сИЈгаЈј б- Раипоуа Којј 1са2е:

„АКо Јтато јесЈап (је2Ј1с), ргауНпо је (рјза11) зато Вг. Маб1?аИ.

ТаЈсо §оуоге опј 1<ојј о ргауИпоз^ је2Ј1<а гагтЈ§1јаји \ Којј тапје

уј§е зуезпо §оуоге. А ош Јсојј јег!1« пезуезпо §о\'оге, пауИшисе

ђг2О па перозШјапоз! уо1са!а е; јеЈЈпо ђ! Јт зе ро!са1Ка(1а то§ао

ауаК \ и потта1|'уи, ра ћј §ОУОГЈ!Ј : Маба1с. 2а па§е

пес!е ђЛЈ 1е2е паиб^ј с!а 1тато и па§ет је2ЈКи ј је<1по

пероз1:ојапо е пе§о је ђПо га 1<ај1{аусе паиСј^ј <1а Јтато и па§ет

јегЈ1<и јеЈпо пероз(ојапо а. Кас1ј зе 1и и бИауЈт ЈсаЈе^огЈјата осЈпозпо

^гирата гебј \ га\о 1а1суо и^епје тје 1е§Ко :).

Оз^аје тј јо§ зЈибај 51от$е/с. Тај зе з!ибај га2П1<ије ос! з!ибаја

МасеК ро {оте з!о зе оп па!а2Ј зато 1сос1 51оуепаса. 2а

оп је р$1ћо1оШ зазујт Јз!о §1о \ МабеЈс. Опјћ 80°/0

поујпа Јсоје зи (ЈозасЈа рјза!е Мабе^а, рјза!е зи \ 51от§еКа, пе

з!о Ј2уезш з1оуепас1^Ј ^ОУОГЈ §оуоге 1аКо, пе§о \г гаг1о§а Које зат

га МаИе^а §оге пауео. Ја Којј ргес11а2ет ођ!Ј1с МабКа, ргес11а2ет

Јз1Јт гаг1о2Јта и згрзКоћгуа1з1сот 1спЈ2еупот је2)'Ки ј 51от§1са.

А1со тј Ји§оз1оуеп1 Јтато јес!ап је2Ј1с (а пагосЈш &очог јез^ јес!ап

тога &(Жауз1и згрз!соћгуа151сј 1спј12еуп1 је2ЈК 1сао §1аупј

јггаг 1о§ јес1по§ је2Ј1са с!а ђагет 1о1Ј1со иуа^ије з!оуе-

је2Ј1с 1сао с!ги§1 1спјЈ2еУПЈ Ј2га2 1з1о§ опо§

1со1ЈКо иуа^ије Нгуа^зКоКајКаузК! §ОУОГ

ј 51отзКа. I оре{ КоПКо зи згрз^оћгуа^ј Кпјјгеупј јегјЈс Ј зЈоуепасК!

с!уа ђгаГа, пе ћј ћј!о п! Копзпо пј 1еро а!со ђј зе јас!

Ј) Тега је з^уаг Кас! зе гасИ о ројесНшт О5ат1)'епјт зЈисајеујта. ТаКо зе

па рг. ипаргеЈ пе тоге 2па11 КаКо тезпо !те ТићеЦ (Нгу. 2а§огје) §1азј и

§епј{!уи; деп. §1азЈ: Тић^ја. II О5ат1јепЈт 51исајеу!та пјје ипаргеЈ зј^игпо п!

зуаКо §1оКаУ5Ко а; ВШаб §1аз1 гаргауо и §еп. В!ћса (ВЈзса), а сез!о зе рјје

ВЈћаса. ТмсЛ ћј зСгапсЈ зј§игпо тепјаИ: и Ћ'уа1и („Каз јегЈК", IV, 1936, 215).

Р1ига1 ос! гес! 1е(а/с зе и 2а§геђи сез!о рјзе: 1е1асЈ, а 51оуепс! иуеК рјзи : 1е1аКЈ.
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ђра! ргоЈЈу тапје^ ђга!а ргозЈо га1уопо и ЗУОЈ „га^уогеш зЈзЈет". Ка-

1суа „роШЈЗДа" 1По1о§Јја" ђј тоМа §оуогј1а: с!о и1 <Јез! Ртпајет Вг.

СЈсКа (пот. СЈсаК), 1 Т1 гш иуагиј А. М. 51от§Ка (ос! пот. 51от§е1<).

3) 1та јо§ јес!ап ргођЈет, гште ОУЗЈ: АКо зЧоКауа рј§и МабеКа

га!о §1о и зЧсЖаузКот пета пероз*ојапо§ е, пазЈаје рИапје, га&о

от пе р!§и геЈоупо Кого&са, КаЈајеса, пШ <1а зи ћЈН и Јуапеси II!

РеЈпјапеси (и НГУ. 2а§огји) 111 и СаКоуеси, 1сас1 је \ и паз^ауКи ес

пероз^ојапо ЈсајКаузКо е?

Ва §1о1^аусј јтепа па -ес <Јги1сбјје 1га1с1Јгаји, па 1о је ирогогјо

уес §. 51ођос1ап КоуаСеуЈс (,,^а§ јегЈК", V, ђг. 2, 41); тЈзИ оп с!а

ђј уесЈпа §1оКауаса о<1 КајКаузКЈћ 11?пјћ Јтепа па -ес ргауПа рпсЈеуе

1сао: УосЈорЈу^еу, Сезагсеу, Сшрсеу, 2ге1беу (ргета 1оте, ЈосЈајет

ја, ђј уа!јс1а Јз1а уес^јпа ргауПа \ ^епЈЈју; УосЈорјУса, Сезагса М., пе:

^оЈорЈуеса) ; а зЧо зе 1:Ј2е ^ајКаузКЉ §ео§га^'8Шћ Јтепа па -ес,

§. Коуасеујс! зитпја с!а ђј зе ЈКојј §1о1сауас па§ао 1сојј ђј §ОУОПО:

и СаКоуеси, 51епјеуеси, Кирјпеси... Ргета 1оте опо Шђогпје ргауПо

о зЧсЖаузКот пеиуагауапји Кај^аузКо^ пероз^ојапо^ е пе угесЈ!

2а паз^ауаК ес, ро§о!оуо пе ха §ео§га!зКа Јтепа. О. Коуабеујс

ођгагЈогауа зШКаузКо цуагауапје КајКаузКој? пероз!ојапо§ е и §ео-

§га?з1ит ЈтепЈта Ите, „з1о рофипо озјесато ЈзТоуе1по51 КајЈоуз^о^

па§1ау1<а ес 8а §1оКауз1«Јт паз1ау^от ас". То оћгагЈогепје §• Ко-

тогето рптНЈ, зато пе гпато га§(о Јзга „Ј51оуе1поз1"

пазЈауЈса ес I зЧсЖаузКо^ -ас пе ђј (1е1оуа1а 1 Кос!

Јтепа 1е ћј §1о1саусј \ Кос! Мсшћ 1тепа па -ес је<1па1со

Ј5риз1а1Ј е 1сао §1о §а Јзриз^аји Кос! ^ео^гаЈзКЈ!!.

МЈзПт с!а тогето Ш гаг1Ј1си ЈгтеДи ^ео^гаИић \ ПспЈћ Јтепа

па -ес гагитет! зато аКо 1абпјје рготоЈпто осЈпозе 1со(1 па51ауКа

еЛ, 1е \\\ ирогесЈЈто за оЈпозЈта Ко<1 паз^ауКа ес. Ко<1 КајКауаса

Јта тпо§о НспЈН ј тезпЈћ Јтепа па -ес; Кос! §1о1сауаса јта

тпо^о ПспЈћ I тезпЈН јтепа па -ас; рага1еПгат је јазап, га!о з!о-

Кауас тоге КајКачгзКа Јтепа па -ес Јс1еп1ЈПКоуа11 за зуојјт ЈтепЈта

па -ас, 1е ти Кого^ес, Ка1ајес, 1у1сапес, СаКоуес, Кирјпес сЈоћЈуаји

Когозса, СаКоуса Ј1с1., 1сао з1о ти Љгоуас, А1еКзЈпас Јтаји

ЉГОУСЗ, АЈеКзтса г). Оги§а је з^уаг 1сос1 Кај1саузК1ћ јтепа

па -ећ; КајКаузКЊ ПбпЈћ Јтепа па -ећ јта тпо§о, ^ео^гаГзКЈћ

та!о2); зшКаусЈ Јтаји ПбпЈћ Јтепа па -а/с (1г -т>1<) та!о, тезпЈћ Јтепа

]) ^езћо^ес зе гоуе пеКоИКо тез1:а и 51оуеп1јј, ^езКоуас је и Јигпој Згђјјј,

8адес је зЈоуепаЉо ргегЈте, 5ађас је тез!о и Згђјјј.

-) 1Ј 51оуепасКој паЈагЈт тезпа јтепа: ОгећеК, ^јуеК, ВајсЈеК, В1о5беК,

ЗЈреК, 2гјауеК ... аП (о зи пеКаКуа та!о рогпа^а 5е1а, 1е пјјћоуа Јтепа и орз!ој
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па -аћ (Јг -ЂК) уа!ј<1а иор§1е пета; 1и рагзЈеПгтз ЈгтеЛи

ј §1сЖауз1ић Јтепа пета 1 га^о §1сЖауси Јтепа па -ећ оз1аји Као

пе!1о 51гапо ј га1о оп тепја МабеЈса, а пе тепја (геЈоупо) Кого-

зеса. Као §1о ујсНто, о роз1ојапоз1Ј Ш пероз1ојапо51Ј 1<ај1<аУ51со§ е

и §1сЖауз1<от пе осИибије Стјешса перозЈојапја 1аКуо2 е и

зКот, пе§о ро5(ојапје Ш пероз^ојапје рага1е1Јгта ЈгтеЛи

]' ^сЖаузКЈМ јтепа па ес (-ас) \ -ећ (-аћ). К 1оте <Јо1а2Ј јо§ јес!па

сЈпјепЈса, па!те ОУО: и па51ауКи еК је е и 1сајКау§1!ш затој УГ!О

роз1ојапо, паЈте Кас! зи гесј (1етЈпи1Јуа, а ЈсајКауз^Јћ с!етј-

па -ес (за розгојашт е) је, 1со1ЈКо уЈсЈЈт, тапје1).

А1<о зе и Кај1саУ51сЈт Пбшт ЈтепЈта па -ес роКа!1сас!а јраК и

§1о1саУ51<от и рготепј осЈггауа е, Ао\аг'\ 1о ос! 1о§а §1о зе опо осЈггауа

и ИСтт ЈтепЈта па -е/с (1о зи рага!е!пе ројауе). Кос! ^ео^гаРзКЈ!!

јтепа па -ес 1а1сау и(јсај ос! паз^ау^а ећ пјје (1о1агЈо, ргоз!о га1о

пе §1о 2ео§га{5^1ћ Јтепа па -е!<. гаргауо \ пета.

Кај1саУ51{о-§1о1саУ51сЈ „пезрогагитј" и рНапји КајЈсауз^о^ перо-

51ојапо§ Лј ро51ојапо§ е (1о1аге ос! па51ау|<а е/с, \ 1о ос! ргегјтепа

па -еК. Маз^ауа!« ес зЈој! 1и и сЈги^от ге<1и. МЈ§1јепје §.

о пер051ојапоз1Ј 1сај1саУ5Ко§ -е и зшКаузКот 1геђа о(1

јтепа па -ес рго^ЈгЈИ \ па Нбпа Јтепа па -ес \ (1а1је па јтепа па -ећ.

2а1о (Је зе тогаИ рготепЈ1ј ргауЛо и ВогапЈ^еуи „Ргауорјзи

ћгуа^зКо^а Ј1Ј згрзКо^а јегИса" (5 \гА., Ха^геђ, 1930) па 51г. 43—54

ј ргауЛо и ВеПсеуи „Ргауорјзи 5гр51соћгуа151со2 1спјЈгеупо§ ј

(3 ЈгЈ., Вео§гас1, 1934) па 51г. 99., §(1е зе пе пауос!е пЈ^а

Кај1саУ5КЈ рптегј2), аН зе га!о пауосИ з!оуепабКо ргегјте ^еџес за

рготепот ^еуеса (ас!ј. ^еуебеу) о^позпо УоЛоршс за рготепот

УоЈорЈуеса — ођПсЈ Којј зи Кос! 51оуепаса затЈћ ргоз!о пебиуеш

— 1сао §1о је га 51оуепса уагуагЈгат рЈзаИ о „2оз1;оуапји §. ЈозЈра

КЈјауеса" (1а1со зи рјза!е јес!пе ђео^гаЈзКе поуте 2 таг!а 1937).

О 1оте — за(1 МЈгКо Ко\а?\С и „№зет јегЈКи" V, 225—227.

4. I! Ргзуорјзјта ћгуз^зЈсозгрзКо^ ^пјјгеупо^ јегЈ^а ^ОУОП

зе о Из1оуеп51{от пероз!ојапот е" Које „оз^аје и рготепј ђег

ј зуезИ пе осИисији; па рИапје, јта Н тезпјћ 1тепа па -е!с, и ргуот

1гепи1Ки ос!§оуопсето „Ра уа1ј(Ја Јћ пета". Мезпа јтепа: 2уађеК, КогеК,

ВгапеК, СтигеК 1и(Је2 5и рогеК1а. ОзЈјеК (ј и 51оуепаЈКој Јта ОзеК) е11то-

1о§КЈ пе јЈе оуато, аП ћ! то§ао росЈгхауаИ озесапје Ја е пе !$рас!а.

!) Ооге зат то§ао пауезН: {а!асес, Јесес, 1ајћес..., 11 Јтаји парогесЈо

ођПКе па -е/с.

2) Уа!јс1а га!о пе: КаКо ћ! ргауорјз то^ао

ЈуКапгса бгапШ ос! §1оКаузКо§ Јђгоуса?
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рготјепе" (Вогашс), 1е зе зЈоуепаЗДј ^еуес-^еџеса \\\ УоАормес, Уо-

Аормеса (ВеП<!) пауос1ј иг гиз!и рптег Оге1-Оге1а, иг 2еШ рптег

Ј1гесе/с-Ј1гесе1са \ иг ро1јз!и рптег Јаћођећ-Јаћођећа. Као §1о уЈсПто,

оу<1е зи пе зато 51оуепсЈ пе§о иорсе ЗУЈ 51оуеш уап ћгуаЈзЈсо-згрзЈсо^

1<пјЈ2еупо§ јегЈКа ро1е§пи!Ј и пје^оу 51го§! „2а1уогеш зЈз1ет" (Јзр.

ј §. Раипоуа и И^а§ет јегјЈш" V (1936), ђг. 1, з!г. 10).

Ке ђјћ ја рпћуа1ш 1аКау „5Ј51ет" пј ргета Јтешта пеји§о-

51оуепзК1ћ 51оуепа. Ро1јасЈ зе гоуи З-Ја^еК, ВосћепеК, Сгиђе^, Сезј

ЗЈта^еЈс, НауН^еК, ЈЈгесеК. .; и РоЈјзКој зи тез^а: Ш^ос1а\уеК, 5о-

5по\уЈес, 2у\у!ес. . . Носето П гђЛја и Ро1јз1сој геЈегшсКи 1<аг{ц иге^

<1о ЗозпошЈеса, с!о 2у\ујеса ? Ро1ја1са ђј, с!а ^о бије, %1а\а гаћо1е!а,

Као §1о паз УгеДа Кас! и ро1јз1сјт поуЈпата ^Иато о Кга^ијеуаси.

II с1ићи па§е§ јегЈ^а је рЈзаИ о Ш^ос^аад^и, 5озпо*си, 21\уси, о

, ЗЈтабКи, НауНб!си Ј ЈЈгес^и. . . а 1 о гизКот „1{ги§1си" (Кги-

ТаКуЈт роз!ир!сот с!ето ијесЈпо роКага!! с!а гпато и

\г\о<Ш\ 51оуепз{уо о 1сојети ^езш §ОУОГЈШО. 1Ј зизге! пат 1и

па рг. РоЈјаК ЈозЈр Роззо\уз1сЈ, 1сојј и уаг§ауз!сот „Рогас1ш1ш ј^

Кошот" (1936/37, ђг. 4/5), з1г. 68, ргерогибије <1а ђј зе и згрзЈсо-

ћгуа!зК1т Јтешта, Као з!о зи КаНоуас, Зађас, а и паз^ауКи и ро!ј-

зКот ргауорЈзи ЈзризЈаЈо Као с!а је ро1јз!со пероз!ојапо е, јег ћ!

рјзапје о „Каг1оуаси" гпабПо „ЈсаЈесгепЈе" (заКасепје, гапјауапје)

5грзКоћгуа1з1со§ јегЈЈса, Као з^о 51 гпасЛо перп'ја1по уге^апје ро!ј-

з!со§ јегЈКа Ка<1 ђј 1со и ге^јта Зозпохујес, сгерјес и сЈеКГтасЈјЈ

е оз1а^1јао.

Као јз^опзКЈ ргЈтег га §1есПзЧе Јса^уо зи и рјзапји з1ауепзКЈћ

јтепа за ро1сге!пЈт уо!са1от с1оза<1а гаигЈтаН пазј ргауорјз!, з1и21

51оуаК 5и1е1с, газЈихпЈ ЈПгзКЈ ПОУЈПЗГ ј 1еКзЈКо2га1, с^јје зе јте и §е-

п\И\и 1?ос1 паз рјзе: 5и1е1са (Ви1са1: и „^азет је2ЈКи" V, 224—225).

О. 51бђос1ап Коуасеујс^ пат (и „№зет је2Ј1си" II, 1936, ђг. 2, з!г. 41)

ШтабЈ 2а§1о и 1от Јтепи иуеК рј§ето е: §^о 1и пета пЈКа!суа

КоЈеђапја, и2го!с је 1ај §1о и ОУОШ з!оуа51сот рге^Јтепи тј пе

уЈсИто ш!саКуи уеги за ђПо Јсојот пјесј па§е§ је2Ј1са \г Које ћјзто

§а то^П Ј2уез1Ј. ТаКо је за Се§1с1т Јтешта: ЈЈгесеК, Нау1Јбе1с.

РгапШеК, Ј1с1. Ти оз!аје е, јег озе^ато с!а 1а Јтепа п!зи згрзКоћгуа!-

зКа... (1Ј 1от зтЈз1и \ [\§\С и „Нгу. је2Ј1си" I, 54).

То ођгаг!о2епје ЈеИтЈсе УгесЈЈ, аН зато (1е1|'т1се. УгесЈЈ опо

КоПКо Јз1Јбе озесапје з^гапо^ \\\ ћкЈе^ 1сагаК1ега јтепа Као и2го!с

2ас1г2ауапја уоКа!а е, аП КосЈ 1о§а тогато рј1аИ га ћода је пе§1о

1и<Је \ з1а ти то^е 1иЗе 5Ј1Ј; јте 5и1еК то2е г

з"[о1сауса 2УибЈ11 1иЛе, а пе то2е зе теС1 (1а 1о Јте пе



(з^оуепасКе 1 ћгу.-Кајиауз^е) је/псие ројауе НЗ

ћИЈ, ро Шауот ЗУОГП КагаК1еги, „згрзКоћгуа^зКо"; Коте 5и1еК гуиа

1иЛе, пјети ђј 2уи<5а1о 1иДе ј Тивећ, \ Рисе1с \ Ре1апје1с, гуи<5е ти

1и<3е ј зуа 1аКуа ћгуаЈзКо-КајКаузКа ј зЈоуепа^Ка Јтепа; пета 1и

^гатсе ЈгтеЛи па§Јћ КајКауз^ЈМ 1 пеКЈћ зеуегозЈоуепз^Јћ Јтепа па

-ећ. АН §. Коуабеуј^ и зуот гагЈа^апји пе тЈзН, ЈЈпЈ зе, шНКо

па паз1ауа!с Којј ђј с!ауао Јтепјта ЈЈгебеК Ј1с1. 1и(Јј Кага1иег, КоНКо

па е^ЈтоЈо^јји: опа пат зе ЈЈпе 1иба, јег и зуот јегЈКи пе паЈагЈто

ге?1 ос! Кој1ћ ђјзто Јћ Ј2УО(1Ш; гђЛја Ј1гебе1с, НауП^еЈс пЈзи Јтепа

Која ђј пат ђј!а 1аКо јазпа 1^ао §(о зи па рг. па§а јтепа па -1с-.

РороуЈс^, ЈоуапоуЈ(Ј, РауЈоуЈс^ НД., а\\ пЈзи пат осЈтаћ е1Јто!о§1<ј

јазпа пј 5Уа па§а Јтепа, па рг. Ка^Јс, ^ери§1<!, Ог§ј<^, Шагеујс

(ј јигпја!с па§ пе ђј гпао ге^ј ос! ?е§а с1о1агј Оеге1Јсј, а пагобЛо

тпо§о <?е Ш\ ђа§ оре! КајКаузЈсЈћ јтепа Која зе пе зуг§ауаји па -1с

КосЈ КојЈћ пе (Јето то<И ос!таћ геС'\ ос1а!с1е Јћ ЈгУО(1Ј1Ј: је II Ги5«А:

и ргуот 1гепи11(и е1Јто1озКЈ јазпјјј пе^о 5и1е&? 5 Јги§е з1гапе: тје

II ро!јз1<о !те 51ат1<, пата е1Јто1о§1сЈ зазујт јабпо? (1а §а рј§ето

51ауе1с, 1^о ћ! ге!<ао <Ја 1о пјје па§ КајКауас? А Аа пе с!еНто паз1ауа!<

ос! ^огепа, Ја ихтето иИзаК сеНпе Јтепа: пе гуибј 11 КајКаузКо

Јте УЈсЈј^еЈс, Ога(1ЈЈе1с.. . зазујт се§1сј? Нгуа1зКо§ зШ(1еп1а §. 1уа-

пЈ^Ка (1уапЈбе1с) и Уаг§ауј зи гђо^ пје^оуа јтепа ЈггаН га Сећа,

аН пје^оуо је Јте зЈ^игпо па§е: 1уапЈб-еК. №је то^и^е и ргаКз! и

зујт 51и?ајеујта роуи<!1 з!го§и §гапЈси ЈгтеДи пазЈћ ^ајКаузКЈћ

ј зеуегпозЈоуепзКЈћ Јтепа ђа§ па -ећ: га1о Се опај Кој1 рј§е о МабКи

1 о 51от§1си рЈзаИ Ј о ЈЈге^Ки ј 51а\у1си.

2адгеђ, таг! 1937.
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