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КУЗКЕ Р1ЈЕ& I! зтишЈЕУи КЈЕСМКУ

I

ЈоаКпп 54иШ \г ОиђгоушКа заз1аут је гјеСпПс (пји је211са,

НаПјапз1<о§ Ј „ШгзКо^1' (1ј. згрз1(оћгуа1з1со§а), и 1п сНје!а.

5уа1н је сНо 1о§ гјеСшКа з1атрап и дуце 1шјј^е, а паз1оу зуаКојг;

<Нје1а <1а1 је ргета ргуот ро гес!и јегИш. Рт ос! пјЈћ ођја§пјеп је

сЈги§1т 1 1геСт1. РГУ! (11о 81и1Нјеуа гјеСшКа је 1*ех1соп 1аИпо-ИаПсо-

Шупсит, §{атрап и Вис11ти §0(1. 1801. Оги§1 је (Ј1о Кје1оз1огје Шг-

51со-ИаИјапз1со-1аНп81{о, §1атрапо и Оиђгоуп^Ки 1806. Тге& је (11о

Уосађи1аг1о ИаИапо-ИПг1со-1а1то. №та је оу(1је уа^ап (1ги§1 сНо 54и1П-

јеуа гје(5пЈ1<а 1сојети је рофиш пазЈоу: \Кјес80$16хје \ и 1соти Аопо-

5Ч5е иро1ге\}\\ета, игесЈта, тисзта \ 1$Пећ јегИса 1сга8по81о\>ја па&т,

1г§о\>агапја \ I ргогјесзја \ А—О \ ППг, 11а1. 1~а{. СзаМ (1ги§а, Кахдје-

1ја1с рагу1. Ои&готЊ 1806. Оги^а 1спЈ1§а пРјеСоз1о2ја" ппа паз!оу:

Кјесо51охје $1оШз1<о-Па1јапз1(о-1аПп^о \ ЈоаШта 8МИ Ои&го^сзатпа \

т'1$пИса тМођгасћапта 5. Ргапсез/са \ Р-2 \ С5&51 (1ги@а, гаг(1је1ја!с с1ги§1.

ОидготИс 1806. 1з1ЈСет 'гагНКц и пагјуи ргуо^ јегЈКа 1о§ г

и ргуот је гагс!је1ј1{и (\]. и ргуој зуезсЈ) гоуе „ПНгз1с1", и

зе 2оуе „зЈоутзИ".

1г 2аћуа1е и ргуот 1оти (,,Рге<1 ргЈђЈа^от зјеппот Ргапсез^а

Н") за^пајето ос! заз*ау1јаба, с!а је гје&иК ђт §О*ОУ уеС 1782. &ос1.

ј „и ОиђгоупИси, и КЈти, и ВпесЈећ ргет ује§{1јећ I з1аутјећ 1ји(И

зибђот (Јј. зиЈот, ^гИЈ^от) ј зујесЈобђот роћуа!јеп', ра зе 51иШ

пас!ао, <1а Се пје^оу гјеСп11с „рос! ЈШот" сагзКе 1си^е (1ј. Јоз1ра II.)

1 пјепе „(ЈагоуИозН" ({]. (1аге21ј1уоз1Ј) "па зу!је( СезЈИо 12а<51 1је1а

1782". 2а1о је <1о§ао и Веб. I а!со „рг!и2У1§епа КиСа 1 тепе 1 ОУ!

тој ито*уог опСаз рос! ђ!а§и зјепи зуоји рпт'1 !ег Сис1поуа1от Ј

зуез1папот 1јиђау1 I (1оћгодтз1У1та рп§г11 те", 1ра1{ је (1је1о 12а§1о

1е1( 1806. §о(1. 5аз1ау1јаС пат обаје I и2го!с 1оте 2аиазпјауапји.

„СагзКа 1<иса" пје§оу ,,ито!уог рп паи^шјет А^абетЈјат 1 1ст§1{о-

ђег1§1Јт 1 1јисИт ђ1з1гоитп1јет (1ас1е 13^и§а11", ра ти је заује*оуапо,

с!а гиКорЈз рорип! („пе!<а ђ!ћ... ОУЗЈ (1отогос1т је211с 1ја оћПшјет
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пе§о ИКо (1о11е ГпјеН ћ!а§от ођо^аНо"), роргау! 1 Ј2^1асН, пеКа ђ!

„1јиђе6ети роз!јес151уи (1ј. ро1отз1уи) . . . игЈашје ргМао 1 роИото",

КоП1ш %оА то2е, „пајођНшј! 1 пајзауг^ешјј з1о^тз1со^а [ја росМа-

&т] јег^а" гјебтК. ТаКо је 51иШ бођепуао ЗУОЈ гјеСшК ха упјете

у!а(3ауте Јоз^ра II., га ^еороШа II. 1, пајгас!, га Ргапје II. В11о

је, Син зе, ропсапја аи^огзЈуа 5(и1Нји, јег оп (1а1је Ка2е: „Т1 ђо зат

8ри§1ау§1 ПОУО то§а Кјебоз!о2ја 4гојег11<о§а Јзии^апје ј зис! па

гје§те 1спј1§оћгап1§1уа ЈтаЈагзКо^а, КоЈ1, гагагпаН 1 гагу!

зуојот бЈзЈот ујегот, тепе је(1та {уогсот ! заг(1а1е1јот (з1с!)

зуојот из(ау1 је(1то(1и§по ро{уг<11§е \г *и(1е роћКпе гиКе 1уој1јет

ђ1з1г!јет итот о1е(а, у1аз11 {уојот тепЈ з! §а рг1зуо10И. То ти је

Ргапјо II за сЈуа (1е1сге*а (ос! 20. зјје^пја I 12. зуЉпја 1794.) 1 ро-

(угбЈо. 2а1о ата^га §*атрапје 1о§а „КјеСоз1о2ја" „Ш КаКо 1уоје {*ј.

сагз!?о], Ш КаКопо (1и^, Јсо^а ро гаг!о§и Теђј угабат; П1, аКо зат

*а!?о уеН§, Ка1со <1аг ја <УОЈ уагсЈа^пН ргЈКгПјепЈК \ гађ !УОЈ пајтапј!

ЈоаКЈт 51и1Н" И<1

N3 з!г. V. — XXXII. па ро <1уа &(ирса [^ОУОП Ргапјо МагЈа

АррепсЈтЈ „т Ка^изта ЈЈгће НитапЈогит Н11егагит Рго^еззог"

Ое ргае&апПа е1 уе1изШе Ппдиае Шупсае ... аб ЈоасћЈтит 5(и1-

Нит Шупс! 1ехЈс1 аис<огет". \г !е з*и(11је о зЈауепзЈсш јег1ата

рго^езога АррепсИпЈја сЈогпајето, (За је 51иШ гаробео га(1 па гјебпИси

40 ^осПпа ргЈје 12(1апја („1ех1соп ћос (иит ^иаЈга^ЈШа ађћтс апп!5

тсћоа<ит"). Та пат газргауа роКагије, обаМе је 51и111 сграо тЈзН

о је<1т5*уи з1ауепзК1ћ јегЈКа. Ро АррешНтји, {ПгзЈсЈт јегЈКот §ОУОГС

51ауеп1 и Оа1тасф, Возп!, Нгуа1з1сој, 1з*п, КгапјзКој, Коги§ћој 1

§1ајегз1?ој; гаИт и Згђјјј 1 Ви^агзКој. 1Нгз1<1 је је2&, оре1, зНСап

51ауеп51ит је21с!та: гиз^от („тозЈсоуз^от"), ро!јзиот,

1 Јиг^^озгрз^от („зогарзКот"). 31ауепз1<1 јегЈс! зи

јесЈап с!гиј*оте гагитЈј^уф, пе§о с!ги§1 еугорз!с1 је^им јесЈап

„^аЈте, §рапјо1зКЈ соујеК П1та1о пе га^итјје Оа1а (1ј. Ргапсига)

Кас! ^ОУОП, т НаПјап Еп^1е2а ((„Ап§1ита); аН Ро1ја1( Сећа, Зогађ

Киза („Зогађиз Мозсћит") га^шшје, а1со зато та!о рпра21" (з!г.

VI*"). Ти зНСпоз! зЈауепзКЈћ је^Ша ро!са2ије АррепсЈјп! па рг1тјег!та

(з!г. VII"): (1а1т. раз, зогарзК! ро$ I р1ез \\\ рез; Се§И1 1 (1

, зогарзМ ш1/с1; зогарзК! 1 ро!јз1<1 (1г'1еп, Се§М с!еп, Шг

шп, гиз1{1 ]>оп, Ја1та1з1{1 удп И(1. Оа1је 1 (1е1а1јп1је Ар-

репсНтјеуо рг!1<а21Уапје зЈауепз^Јћ јегШа, 1а1<о ђЈ ђПо о<1 уеН^со^

т(егеза, пе 1<1е и ОУЗЈ е!;та1\.

У Виђгоуш1{и је уеб 0(1 робе^а XVII. ујјеКа рос! и!јесапјет

Мауга Огђтјја („II герто с!е§Н ЗЈауЈ" 1601) ђПа га§1гепа 1 рори-

1агаа Јс1еја з1ауепбК'а. Тгеђа ЈзрогесЈШ пагЈуе „З^ОУШЗ^!" 1 „81<шш*
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и СшкЈиНба („Озтап") I (1ги&1ћ рјзаса. №је би<1о, зЧо је 1 5<иШ,

Оиђгоу&тт \г (Јги^е ро1оуте XVIII. ујјеКа, ђјо „ЗЈоуиГ I р!зао

гјеСтК „зЈоутзКо^а јехПса". Та \ АррепсНш ти с!аје паиСпо оргау-

с!апје га 1о. ^ајгас!, 1 шз1и ^ехИсоп {гејагудпуј (§1атрап и Моз1т

1704), Кој!т зе 51иШ з!и2ш, 2оуе зе „81а\>еп51со-8гд1со-1аНп51с1*. 1Нг-

81« јегЉ је јес!ап, а оп је зН&т <1ги§т1 зЈауепз^ш јег^ста, 51ауеп1

1а1ш гагитЈји (1ш§е зЈауепзКе је211се ((1а1с1е 1 1Нг1 гиз!(1, ро1јзК1,

СеЗДЈ). 2а1о 1геђа рогес! аи!огоуа ШгзКо&а јегИса с1а{1 г!јес1 \ <Јги§1ћ

з1ауеп51(1ћ јегИса, и ргуот гес!и гизЈсо^а. I Оиђгоубапт 31и1Н и зуот

Кјесоз1о2ји с!аје пе зато „ШгзКе" (51о1сауз1{е, КајКаУзКе I

пе^о 1 шз^е гЈјеС! и гпа!поте ђгоји (КоПКо де§^1ћ I роЈјзМћ

ш»а, 4о зе 1та јо§ и!угс!111). 51и1П зе гаЈо з!и21 зујт „ЈНгзКЈт"

Кој! зи 12а§Н рпје пје^оуа (оз!т УоНШ21јша гјебп!1<а); 1о зи

Ја1сођа М11{а1је (В1адо јегИ^а з1оу1пз14О§а 111 з1оуп11{. ^оге^о

1649.) Јигја НађЈеНба (В1с1шпаг Ш ге& з1оуепзКе. Огаг 1670), АгсЗе-

Нја ОеПа Ве11е (ВхгшпагЈо НаИапо, 1.а(јпо, ППг1со. Уепег^а 1728),

1уапа Ве1оз1епса (Оагорћу1асшт зеи ^а1то-П1угЈсит опота!ит

аегагшт. 2а§геђ 1740), АпсЈгеје Јатћге&Са (^ехЈсоп ^аНпит т!ег-

Шупса, Оегташса е* Нип§апса 1осир1ез. 2а^геђ 1742).

а1{о зе 54иШ пј!та з1и2т, 1о ^аКобег гаћНјеуа розеђап

51и(11ј. Оп пауоб! па Кгаји (1ги§е Кпј1§е „КједозЈогја" !е гјеСп11се,

. §гата!Ј1<ц 51. Уијапоуз^о^ („Уијапоу^!"), Вгеуцаг 1 МЈза! §1а-

тпо§а (о!40 120) <3је1а зЈагфћ р!заса, о(1 КоЈ1ћ зи 1п згрз^а

XVIII. уцеКа: ОозНеј ОђгаЈоуЈб (НагауоисепЈје), 2аћапа Ог{е1т

(УеСт Ка1епсЈаг) I ЈОУЗП Кајј^ (КаКМгЈз). Ос1 оз^аНћ зЈауепзћЈћ

јегИса паУсхП 1мо Јгуоге ОУЗ (1је1а : ^ехПшп {гејагубпуј, ВиКуаг гизт-

зКЈ, ВЈћПја гизшзћа, ОгатаИКа з1оуеп. А<1. ВоћогЈСа, Тћезаип Ро1опо-

1_л1гао-ОгаесЈ јегиИа Ог^ига Спар1а, ОгаттаНса Ро1опо-НаНса А(1а-

та 5Ше, Апиа Нп^иагит Атоза КотепзКо^а I бе§К1 гјеСпИ« МагКа

ОатјеЈа АсЈата \г Уе1ез1ау1па (5у1уа циа(1гЈ1т§и13 уосађиЈогит е*

рћгазшт Воћет1сае-^а1тае-Огаесае-Оегтап1сае Нп^иае).

§1о зе и^е ЈгојегЈСцозИ 51и1Нјеуа гјеСтКа, 1о п!је ш§1а пео-

ђк^по. КјеСпЈс! о(1 XVI. (1о XIX. уцеКа ођ1Спо зи тпо^ојегЈСпЈ

(ргета сЈапазпјЈт (1уоје21Сп1т). ОЈазоуН! Атђго2Јјеу гједшК (Ат-

ђгози Са1ерт! (Ј1с11опаг1ит, Ке§^1о 1502), 1?ој1 је тпо^о ри!а Ј2(1а-

ЗУС (1о XIX. уцеКа, ћ1о је пајргЈје га 4 ]ег[\аа (ЈаНпзКЈ, јеугејзи!,

ј {аПјапз!?!), а оп(1а СаК га 11 је^Ша (рогес! зротепиИћ { 2а:

1гапсиз1{1, пјетаСК!, ПатапзКЈ, 5"рапјо1з1а, ро1јз1<1, тасЈагз!?! 1 еп^ЈезКЈ)1.

Раиз1а ^гап^ј^а О1сНопагшт ^ит^ие. .. Нп^иагит (Уепе21а 1595)

1гуог1 Ве!о5(епСс\-а .Оагорћу1ас1ит 1а11по-1!1уг1сит'

ЈА 227, 83.
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23 ре! јег&а: 1а*шз1<!, <аПјап51и, пјешасК!, Шгз1и 1 тасЈзгзЈи; МЖз1јт

(В1а§о је2&з зЈоутзКој*) 23 Јп: з1оутз1и, {аПјапзКЈ 1 1а4тз1сЈ; Ое11а

ВеШп (ОЈгЈопапо) га {п: {аНјапзи!, 1а1тз1« 1 ШгзМ; Јатђге§1Сеу

(1^ех1соп) га СеНп: 1а(шз1и, Шгз1н, пјетаЗД! 1 тзбзгзК!. I с!ги§ј з!а-

уепз!и гјеСтс! зи тпо^ојегЈбш: гизК! (^ехШоп (гејагуСпуј) је з!а-

уепз!и, §гШ 1 1а1тз1и; ро1јз1<1 је <а1<о(1ег 1гоје21сап: роЈјзКо-ШтзКо-

а Се§КЈ је Се(уого јегЈСап: Се§1с1, 1а(Јпз1с1, §гС1<1 1 пјетаШ.

II

Кас! зе §ОУОП о гиз!<1т Г1јеб1та и 51иШјеуи гјебш1си, ро!геђпо

је 1з4а1спиЈ1, с1а је 5^и1П иро!геђ!јауао га ЗУОЈ гјеСш!с О/о^о/хА:/

ђтечцат (КгаНса: Вг. §1.) I С1а§о15/<1 т1за1 (М1з. §1.), и 1\ојјта 1та

иЈјесаја сгКуепозЈоуепзКо^а јег^Ка. 1Ј*јесај гиз^о^а јегПса 1{пј12еу-

по^а, ћаКау је оп ђЈо и XVII. ј XVIII. ујјеКи (а оп је ђ!о гиз1соз1о-

уепз!?!), ђ!о је гпа^ап га 5гђе рге^о сгћуепШ 1тјц;а. То је зазујга

гагит1Ј1Уа зЈуаг \ ор<Је рогпа{а. АН зе *ај гизИ и!јесај уг§1о I па

Нгуа4е ргеИо сгКуепЈћ 1тј1§а §1а§о1з1<111 1о§а угетепа).1

сгКуепе ћпјј^е <1о 1о^а угетепа ђПе зи рЈзапе

јегИсот, 1ј. ћгуа{з1сот гесепгцот з^агозЈоуепзКо^а (зЈаго^ сгКуепо-

јегЈКа за уј§е 1Н тапје ргЈтјеза пагобпо^а јегјКа (ба-

(1!ја1е1<1а). ТаКу! зи 1 ргуЈ §*атрап1 тЈваП (и ^епес^Ј! 1493-

и Зепји 1494. §о<3.). §1тип Ко21б1б ипоз! и ЗУОЈ М1за1 (1531.

§0(1.) јо§ У1§е пагоЈпЈћ, СаћаузКЈћ гјјеб!. Ка(1а зи ос! рго1ез!апа(а

ос1иге1а §1а§о1з1<а 1 (1г!1з1(а з!оуа I ШтзКа ргора§ап(1а ргеигеЈа ђгј^и

2а §1атрапје сгКуепЈћ 1<пј1§а 2а ћгуа!з1<е ^1а§о1азе, оп(1а је (гапје-

уас Ка1ае1 ^еа!соУ1С ге(И§1гао Шза1 (1631) 42 ротоб

ги$1со§а ер^зКора Ме1ос11Ја Тег1ес1соеа, 1<оЈ1 је гасНо па

1 харасЈпе сгКуе те<1и 81ауепЈта, а и (о зе угцете па!а21о и К1ти.

Оа ђ! ^еуа!соУ1беу М1за1 ђш §1о рпз1ирабтј[ 1 (1ги§1т 51ауеп1тз, 1ге-

ђз!о је (1а зе је2Ј1с пје§оу §1о У1§е рг1ђН21 з1ауепз!сот је2Ј1ш, а Јо

је 2паб11о сгиуепозЈоуепзКот је211си гиз^е геба^сЈје, 1ј. гиз!соз1оуеп-

Та1со је и 1от М1ха1и (1о§1о (1о тје§ауЈпе је^Жа гиз1соз1оуеп-

1 ћгуа^зКо^. А Шза1 Мз(Јје Кагатапа (12 1741. §0(1.) ро је211(и

је гизКозЈоуепзМ, 1ј. је^Ис гиз!(1ћ сг!?уеп1ћ 1тј1§а XVIII. уЈјеЈса. Ма-

11ја Кагатап ђ!о је и Кизф, §с1је је з^еКзо иујегепје, (1а је 1ај

сг1суепоз1оуепз1с1 је21К ргау! (з1зуепзК1) је211с, 2а1о §а је и^ео

§ији<^1 М'1за1. Ко<1 Киза је 1а1суо тј§1јепје ђПо и Јо с!ођа орбе.

Опо је т!§1јепје Ј 12(1ауаСа ^е/сзИсопа (гојегИпода, 1сој1 ЗУОЈ је211<

па21Узји „зЈауепз^Јт" (пе з1аујзпз1{1т). 1г пје^з је 51и1П и21тао

пјеб! (1сгаНса: ^ех. г.).

§игт!п - Возапас. Си.п^а 1г 1спј12еуп111 $(аг!па. 2аегеђ 1923, з(г. 29—31.
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1а1со 1 51иШ 1та (и с!ги§ој КпјЈгј ЗУОЈЗ; Кјесо!>1огја) па21У га

јегј!« „зЈоутзКЈ" (зЈоутзКо-НаНјапзКо-ШтзКо), ПЈС^ОУО зе зћузСзпје,

ра ргета 1оте 1 ођгзсЉа, гагН1<ије ос! ^е/с8И(Опа 1гојег1спо$а. Ро1у-

Кагроу 1 пје^оуо „Иеуге*81уо" (1гс1ауаС1 ^еКзПгопа) ђШ зи иујегет,

(1а зи 1сопз1гшгаН рго1оз1оуепз1(1, ргау! з1ауепз1<1 јегШ („из разнБ1ХТ>

КНИГБ присобравше славенское своисшво вт> подобакициИ ЧИНЂ

ПОЛОЖИХОМЂ, егоже прежде не б-ћ гд^ћ вид^ти толико про-

странно")1. Оп1 зи ујегоуа!по (1г2аН *ај „бЈауепз^!" јегЈК га орб! 81а-

уепз1с1, јег^К $уШ 51ауепа. 81и111, 181та, §ОУОГ! о

аП оп гагН1шје з1ауепз!се јегИсе: П1гз1{1, гиз!с1,

Се§1с1. „ЗЈоутз^!" је пје^оу гјеСшК ро 1оте, §!о Јта (Пј ђаг 1геђа

(1а Јта) гјјес! \г зујћ з1ауепз1ић јегИса, 1сој1 зи 1 опаћо УГ!О зН^ш

1 га!о 1а1со гагит1ј1У1. КагаКЈсгЈзНСпо је, с!а 8*иШ и зуот (аНјапзКо-

1Нгз1со-1а(шз1[от гјеСтКи (УосаШапо, ОиђгоупЈК 1810), Кас! пауосН

гпаСепје ЈаПјапз^е Јете1јшсе, пауо(11 пе зато „ЈНгзКе" г1јеС1, пе§о

ј гизће, 1 Сез1<е, 1 ро!јзКе (?) гјјебј, (ЈаИе зуе зЈауепзКе пје^ј, Које

4та 1сао 1ете1јтсе и „НјеСоз1о2ји". I 1о пауосЈј *е 81ауеп81?е пјеС!

ђег пагпадјуапја, 1соја је 12 гизћо^а, Која Јг и!сгајтз1со§, 1соја 1г

, Која 12 ро1јз1<о§ (?) је2ЈКа, пе§о Ш ЗУС пауоЈЈ Као „ШгзКе"

уепз^е. ОСеу1(1по је 1о ибтш иујегеп, с!а Се 8УаК1 „1Нг",

јо§ 8Уа1{1 51ауеп гагитје!! зуаКи пјеС.

2а роЈугди *оте пауосЈЈт пеКоНКо ргшјега.

Сасааге, — 1оу111 11(1. Сасааге 1иог1, — 12ђјјаН, 12гјеја11, уЈђјуа^ј;

реИеге, ејЈсеге. Об *е 1г1 гјјеб! »ЈНгзКа" је 1гМјаН; гл (1ги§е

ЈуЈје Ка2е 31иШ и „КјеСоз1о2јим Ја зи 12 ^ех. г.: ^ШуаП, ^ех.

г. V. Ј2ГјејаИ, а з. V. 1ггјејаН, ^ех. г. сассЈаг {иоп, ех{гис!еге,

^ех. г. Јта: вмбивак) зри изр%нк>, СУО!УО, етоНог; — изр*ћик)

. . . ех1гис!о.

Сатрез(ге 1 — ро1јз1с1, ро1јапз1и, ро!јап, зеЈап, 1јас1Ј1н, з!ерап о з*ерп1

СатрезКо ј ро!еуј; сатрез1пз. II жКјеСоз1о2ји" з. V. роЦатМ, V.

ро!јап; роЦап, 5у1. (1ј. 12 СеЗћо^а гјебпШа) . . . сатрезЈпз; 2а

Ј: зе1ап, 1јасИт, 8(ерт 1 ро1ем1 Ка2е зат с!а зи гизКе. 1Ј

г. 2а1зЈа 1та: с€лнБ1И, селскмЛ . .. гизНсиз . . . гизНсзпиз; —

лндиннБ18... сзтрез1гЈ8; — полеш.ш . . . сзтре81г13, з^гезНз;

степнБ1'И . . . сатрез1г1з. Оз4з1а ћ! Као ЈНгзЈса гјје^ зато ро1ј$1с1.

Е1еШ, — 12зћгзп, оћгап, ос!ађгап, ргођгзп; га^ађгап, 2ђгзп, 12зђ1гзп,

о(1зђ!гзп ес., ођоп(, Ј2ћоп(, ј^ђогап, 12уо1јеп, и2е{, ђиап, 801-

2Уо1јеп, ујђогзп, ујђгзп; е!ес1из, с1е1ес!из. Рег ргес1езНпа1о, V.

1 Лексиконћ трелзичнмИ. Москва 1704. (п
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Роз1јес1пе 1п гЈјев ршпаје и ,КјеСоз1о2ји" с!а зи гизКе, а и

г. Јта соизволнв1И, вн'бранв!в зри избранвШ; — вм'борниИ

тбже.

Е1е\>аге, шпаЈгаге, —

роЈјетпјаН, рпуогпоЗШ, 2сН§1Уа1Ј, . . . уогдјејаК,

У02У02Ч1Ш; ехЈо1еге, еуећеге. О(1 ЈгЈ(1езе1аК пауеЈешћ

уе&па ђЈ то§1а ђШ 1 гизКа, а га пе!соН1со пј!ћ Ј Ка2е (1а зи

12 гизКо^а гјеСшКа. Та1со 1та ^ех. г. оуе г1јеС1: возд^нннв. . .

е!еуа{из, е!а(из; — возвожду... е!еуо, ехЈоНо... 5*и1Н и

„Рјебо81о?ји" 1<а2е (1а зи \г Киз^со^а гјеСпИса: ргмогпоШ, ^ех.

г. V. ргшгпјеИ (а рг!је 1е пје^! 1та „ШгзКи" г!јеб ргшгпозШ); —

^огАјејаИ пета и „КјеСозЈогји", аН 1та АјејаИ, Ви1суаг гиз!с1,

V. (Јје1а1Ј; — чогме<1$П пета, аН 1та ^огуедепје, ^ех. г. е!еуа-

Но; — уогуогЛ//, ^ех. г. е!еуаге, еп^еге, аМоПег.

ОаПо, — таС1«а, Ко*1«, !е!ез УС! {е11з. II вКјебоз1о2ји" з. V. А:о«:а

V. таЗДа, а пе Ка2е, (1а је ^ех. г., ^је Јта кот, саЈиз, 1е1Ј8.

О\о\апе, зиз*. — т1ас11с, т!а(]ас, т!а(1 (1је11б, росЈгазПб, т!ас!о1је*т1с,

тЈабјепас, јип11, т!а(1епС111, јипсЖ, то1ос!ес, т1ас!!са;

II „КјебозЈогЈи" огпа^ије 1?ао гиз!?е: /ип», јипоК, јипо$ —

г. V. т1асНс; — т!ас1еп(Ис, ^ех. г. V. т!а(Ис. А ^ех. г. Јта

шноша (пе јипоз, Као §!о је и ИКјеСоз1о2ји")... а(1о1езсеп8,

Јепег, зри отрбк; — гонмИ тбже; — млад^нец... ш!апз; —

малод^ц, гоноша . . . адоЈезсепз.

1Јото, — Соује1(, Се1оује1{, ти2, ти^са §1ауа, СПоујеЈс, С1оује1с; ћото

ге/оу/вЛ огпабепа је и „КјеСоз1о2ји" 1сао гиз!са: Се1о-

г. V. ^оује1с, и ^ех. г. је челов%к . . . ћото. — с/о-

^је/с ђј то§1а ђШ 1 „јНгзћа" (з1оуепз!с1 је д!оуе!с); и

з!о2ји" је Мо^је/с е!с. V. Соује1с е!с., ^ех. г. пета

пета п! ^ех. г. п! ,,Кје^оз1о2је". А1со П1је §{атрагз1са

, Ш 6е Ја је 2ађПје2епо 11те 12§оуог гиз!со§а га{уо-

гепо§ (из^о^) е (Се-1оује!с); (1а Н је Јо оргаубапо 111 шје, 1о

је (1ги§о рНапје.

УШјеП зто, (1а 1та I роКоја Се§^а Г1јеб; а роЈјзће г{јеС1 уа1ја!о

иЈугсИН. УМје* сето, <Ја зе и „ВЈгтпапи1' ропауЈјаји ј родге§1се

N0 2а паз је уа2па СЈпјетса, (1а зе орб^т з!ауеп-

(Ије1јепа па гиз!се, Се§1се, ,Н1г81се", ођја§пјауаји

1а11јапз1<е. Та бјпјеп1са ро{уг<1ије уеб гашје 13*а1спи{и

а пе зато
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ш

Ро§1ес1ајто зада, 1са1со зе 5*иШ роз1и21о зуојЈт ЈЕУОГОГП,

зИсопот 1гојег1бтт" 1 1саКо је роз*ирао за з1ауепз1«т пје&та

Ро1гећпо је и€шШ пеКоНКо ор&ћ паротепа о 51иШјеуи осЈпози

ргета гиз^от (I сгКуепоз^ауепзКот) јегИш 1 р1зти.

КцеС1, Које зи и ^ех. т. ро уЈЈапгти за С1п181ит ђ рге^уага и

1аКшЗДо д, ро ђе!ас1гти: алавастр — а1ађаз1аг, Сув1лла — ЗЉШа;

ађђа оз1ау1ја за V: ач\а, ^ех. г. V. ора{; — зЈтђо!, Вг. §1

пета!), ђагђаг (Сех. г. варвар варваризм).

Рос^еЈпо е *гапз!{пђјга и је — : ^ли — јеН, ^ех. г. V.

елико — јеНКо V. 1соН1со; блевиИ — је!еу1 V. је!оу, елбИ — је1е1

V. и!је, единмИ — јесНш I бг.; Јраћ ша егего V. јегего.

51оуо гц Ша $1 (пе зс): будутиВ — ђисЈи^, и§11, ^ех. г. V.

5и(1иС; буб6нш,ик — ђиђеп^М, ^ех. г. V. ђиђапјЈ1{ (1ј. ђиђпјаг);

мошћ — то§( V. тоб, НОГЦБ — по§1 V. по^, клехц^ — 1с1е34а V.

Кјез^а, н^мотен — пето^еп V. петоСап, каменхцик — 1сатеп§Н1с,

V. КатепозјеСас; смутАго — згаи§1а(1 V. зтиНН, свнтнник-зуја§{епЉ

умерицвлнти — итег§Ју1јаЈ1, умертвлбние — игаег-

КоизопапЈе 1зрге<1 раЈа^аћпћ уо!са1а 1 те!со§;а гпаћа пе ра!а(а-

, пе§о (гапзШепга ^1гПз1са з!оуа и ЈаЛшбКа ђег гпа!соуа т> 1 Б:

јеН, је!оУ1, §о!еп V. §о!јеп, је!ет V. јеЈјепз!«!, о§пеп V. о§пјеп, о^-

пЈ§1е ^ех. г. V. о^пјЈЗЈе, 1о§а(1 V. ћопј, ро!еуЈ V. роЈјзКЈ, з!егеп V.

зигап, ипз! . . . теНог, уа!е!<, 1са . . . суНтЈгиз, итепзаН, [ тпо^! сЈги^!

рптјегј.

С1г11з1со ћ и ргауПи ргосЈаје за је (п!1са(1а за це)\ 1<атепјеН

^ех. г. V. з!{атепЈН зе; зјетја, ^ех. г. V. вјете; зтје!, еН, ^ех. г.

V. зтшп; зтјејаН зе, ^ех. г. V. зт!аН зе; 8пје2141, ^ех. г. пт^И;

зпје2ап, итјегјаИ, у!а(1је{Ј V. \-1ас1аН, I тпо§1 (Јги§1.

ОЈа^оЈзКе ЈтепЈсе па — ие ргебаје за — је: ргогуапје, зоСЈ-

пјепје, зо^1епепје Н<1.

ОетЈпиНу! гизМ па — оК \ е!с пјзи иуЈјећ јазпо огпаСеп!, (1а

1таји пероз^ојапо о, а ропе^је зе уј(И, (1а је о и ^епеНуи заСи-

уапо: ђгаЈопоК, оћа, ^ех. г. V. ђга(апас: резоћ, оКа, ^ех. г. V. рје-

за!с; рогозопоК, а; рого5о!с, а; р!а(оСп11с, р1а!о1с, а, 1

је јазпце 1о перозЈојапо о:

(§!атрапо: §ого<1а1{), 1са; ^огЈоћ, 1са; ро<1аго1{, 1са;

, 1<а, уа1е1с, Ка, ^ех. г. суНшЈгиз, 1 1а1со
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Рпс1јеУ1 па — иИ ођ!Спо зи (1а11 за п, а рпбјеуј па — Б1И (1а*1

зи па Копзопап! 1 па -/; аН и 1от тје КопзеКуепЈап ; па рг. сирнш

— 81ги, а синиИ — з1ш, собЗчии — зођа&ј V. разп (песиИ), сил-

НБ1И — зПш (§1атрапо: зШш), сн^жшлИ — 8пје2ап, е2ш;

нБ1в — зтјеЗап, е5>т И±

О1а§о1е <1аје и ш!тШуи, ргегеп!и Ј рег^еКЈи, а и

!гојег1Спот* зи АаН и 1. Нси зт§и1ага живу — ЈјујеИ, Јует јутзат.

Кос! ги81{1ћ I сгКуепоз1ауепзМћ ргегеп!а §1а§о1а па-;' (IV. угз!е %\а-

§о!з1{е, ро М11<1о§1Си) пе роз^ау1ја иујје!с ргауПпо ЈпНпШу; по о

1(11 с1а!јс.

Ше1 (^ето пајргЈје гјјеСЈ, 1«оје зи сг^уепозЈауепзКе 1 га „з!а-

ј" јегЈК 1^ећ$И<опа 1гојегИ^по^а 1 га П81оутз1(1" (1 „ЈНгзКЈ") јегИс

ја, 1е 1ћ 5{и1Н пе пауо<Ј1 Као гизКе:

азг (. . - н . . . е^о) аг, М1з(а1) §1 (

а^рг, ваздухг ( . . . аег) аег, Вг(еуцаг)

ајег, ега, т. апа, аег

(. . . аегеиз) ајегап, егш, а, о, аегео, аегеиз.

: ајег \ ајегт иге*е 12 (ЈиђгоуаСКо^а ^оуога, га*о 5Ји1Н пе,

пауосЈЈ ос!аК1е ти, а пе огпабије 1ћ, оргаусЈапо, пј Као гиз^е гјјебј.

аерохбдникв (..аепуа^из) аегоћоЈпИс, ^ех. г. диј рег аега

пета 5<и1Н

аерош^ствук)

пета ^ех. г. ајеготјегје, ^ех. г . . . ћаготе-

(гит

Угтјто гцеС а<1 \ пјепе с!егјуа1е 1 ^отрогИе, па& Сето,

да ргета

1гојег16пот: 31и1Н Јта:

, 6 <#8тЈ|;, т!егпиз а(1, МЈ8. §1— 1осиз т{епог

ас!ап, а<1п1. 1^ех. г. . . . т^егпиз

;к!1, а(1а, т. р!---- Шегпј

пета • асЈј^, Вг. §1. V. а(1 (соП ос! а(1)

, Вг. §1. V.

а(1оу 1 Вг. §1. 1пЈегпа1е,

, 6 хатах^и?, 1п{егпа118 аЈзКП ш{егпиз

5ато КоЈ гјје^! ад.ап (аАт) геСепо је, да је 12 ^ех. г., а иргауо опа

тје ос!апс1е. 2а 4и пјеб 1са2е ОапШС и АКј (
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и 2а§геђи) (з. V. ас!ш), с!а је Јта и гјебт1ш „51иНбеуи (и Кот ппа

поттаЈпо аАап)", а пе Каге, (1а је \г ^ех. г., пе^о 1та Се1т рп-

тјега \г ћгуа!з1<е КпјЈгеупозН XVI 1 XVII з1. (Ш \г ВисНшСеуе „5ит-

те" 1 једап \г Кауапјта). О(1 бујје гЈјеСЈ, Које зи 2а1з1а и ^ех. г.

(адт>, адскш), ођје зи и ^Ја^оЈзКЈт сгКуепЈт ^пјјдата: М1$а1и 1

Вгеујјаги.

О<1 гцеС! ђазпа \ пјешћ з1о2еп!са

и ^ех. г.: 5*иШ Јта

ЗУС 1е гјјссј з пагпаКот (1а зи

\г ^ех. г.

баснослбвие

баснослбвно

баснослбвство

баснослбвецт.

баснослбвлк)

баснБ

ђазпоз!оуЈН, 1т, ^ех. г.

ђазпа, Вг. ^1— (ађи!а

ђазпоз1оуап, 1ађи1ози5

2а пјед ћазпа 1«а2е ОапЈС^ и АКј-, <1а је 51и111 1сг1УО розЈауш ођ!11;

(1геђа ђа&ап, ђахт, I. Као и ^ех. г.); — пјеС ђазпо$1о^Ш, {ађиЈагзЈ,

1та I ОапЈСЈбеу КјеИт/с з1аппа 5 рптјегот: ПЛБТБСКИ мудрвцБ ба-

снослови (СПазшК 10,247); а и 31и1Нја је \г ^ех. г.; — пјеС дазпо-

5/оуол (дазпоз^оут) уа!ј(1а је 51иШ зат зЈуогЈо ргета ргПо^и дазпо-

5/оуло, јег ^а АКј- пета (а!ј 1та дазпоуН, {аћи1озиз).

Ко(1 гцеС! 0(1 ОЗПОУС МјеИ 51и1Н П1 га јебпи пе 1са2е, с!а је

12 1л?х. г., 1аКо 1ћ 1ато 1та (1оз(а:

ђ<ЗЈ*е1јап, {е1јпјј, Вг. %\. У1§Пап(1из

ђсШеЈј . . . ^ш уј^Па!

ћЈЈ(е1]по, V. ћ(Јје!Ј1УО

ШН, изЈгЈб; ђбјеИ, §. МепСе!^, у^Паге

ђ(1јепје, М1з. §!•; Мепје, Ра1т. V. ћ(1јепје

еб1, Кетр.

.

,

'

,'

...^

бдителнБ1И

бдАтелБ

бдДтелно

бдго

јо§ јесЈпи 1<отрагас1ји

Ви1су. гиз. 1'Лто, Јо§. 8(и(Ио, с/оНгта,

Ве1. — Ве1. сог/о, 1еПега; Нђег,

1Шега1ига, сћаг!а, раругиз, ер18*

Кпјј^е зујес!оСпе-1<пј. гарЈзпаја, ^ех. г.

с1е зспуеге, ри§Шапз-1шј. рос!епаја, ^ех.

г. V. (1пеуш1с-1тј. §ог6с!зиаја, Кизт. 5151. рго1ос-

со1о, 1огти!агит Нђег
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1<пј1§аошса, Ве1 . . . 1нђПо1ћеса

К, Ве1. ћ1ђНо1ћесае

са . . . сћаг1апа оШсша

|
_ . } пђгогшп ргоро!а

, Ве1. Ј * *

ИС . . . уо!итеп, сосЈех

С, Вг. %\. Шега1из, зспђа

1ја, Вг. §1. аис<ог, Нђгогит

1<пЈ1§обтас V. ^пјЈ^оСЈја

книгохраниливде . . . 51ђН

Кпјј^оћгапПпЈса, МЈз. %\.

Кпј^оћгапИМј, б!ја, ^ех. г. книгохранителћ . . . сиз^оз Нђго-

гит

Јса, МЈз. §1. V.

Нс, Вг. §1. {уро^гарћиз

1спјј§ор158пје, ^ех. г. Иђгоз соп- книгописание . . . Нђгогит зсгјр-

зспђеге Но

1спЈ1§орЈза<е1ј ј книгописЗтелћ . . . Нђгогшп

} .. , .. ,. зсг1р!ог
. .. . . IV. кпјшоашс .
Кпј1§ор15ес, ^ех. г. ) - книгопбсец тоже

Кпј1§орго(1ауес, ^ех. г. Иђгоро1а книгопродавец . . . Нђгогит уеп-

(с!а!је Ло1аг\ пе1со111со з1о2еп1са)

. г. | V. ,
, . книговлагалигце . . .
пгапнтса

(I оре! тпо§о з1о2етса, те<1ц пј!та I ОУС:)

ј

Ј

V.

х- } асаавтЈа
{1па Ј

1тН2по2ђ6гапп ]

..
11с ,Ј

асабет^сиз 11(1.
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ргета 8 гЈје^Ј и уег! за 1спј1§а и ^ех. г. 54иШ ппа 77

и зуот „КјеСозЈоЗји". N3 *от зе рптјеги ијеЈпо уШЈ 1 1о,

је 51иШ ђо§;аНј1 ос! „ ^еКзЖопа гизКо^а" (^ех. г.).

1,ех. г.,

\г

пауо(11

1<ојој КпјЈг!, ра

М1за1и, а!<о $е Ј па!аге и „^ех. г.

Ј. Та!суе зи г!је

рг!тјега \г

„ШгзКе" опе г1јебЈ, Које (1о1а2е и 1<ојет

и §1а^о1з1<от Вгеу1јаги ј

тас!а ђј то1е ђШ 1 гиз!(е

г.

азт> ... н . . . е§о

аерт., вбздухт>

алавастрт.

Алчуиџћ

апостблскЈИ

ароматв

ате

б&ба, отц^ или матере

мати

багриница

безчаспшИ

гблем.

емлк>'

КЗЗНИКЂ

карпг. рћГба

кила бол-ћ'зн(>

кТвбтт. зри ковч^гт.

клеврбт*

купно, в^гћ^ст^ћ

л-ћ'то, годт>

л"ћ'то, ЧЗСТБ четв^ртан

гбда

мадеж зри лишаи

обути

палица

а и 5(и1Нја:

32, М13. §1.

аег, Вг. ^1.

а1ађаз(аг, Кагт ргоггасп!, Вг.

, М1з. §1. V. 1асап,

ОеНа Ве11а

агота!, ттз, УОПЈ!, Вг. §1.

а§^, Вг. 81. (••• з«)

ћађа, Вг. §1.

ђа§гјап1са, Вг. §1.

ђ<1епје,

Вг.

сги«

..
V.

Вг. ^-

; ђ(1јепје,

Јп!е11х

^о1јеп, епа, т. ОипсЈиН^ ј

§о1јеп, ет, {. ОеНа Ве11а }

§о!еп е!с. ^ех. г. V. зо1јеп)

јет1ја<Ј, јет. ОеИа ВеНа
'. ,. ., .
јет!је*1, јет. ^ех. г.

]тт\\, Вг. §1. . . . ушсћ«, сарНунз

1<аф, пђа, МЈ1са1ја,... саргапа, сургтиз

ађбеН^, ћегша

М1з. §1---- агса; Вг. %\. 1с1Уб< иуј^1пЈ

е!а, МЈз. ^1---- сотЛо, зосЈаИз

'кирпо, Вг. ^1— зјти!, ипа зипи!, сопји-

сбш

1је(о, МЈз. §1— аез(аз, аппиз

1је1о, Ра\то№, . . .

1па<Је/:, е/а , Ое11а ВеПа . . . паеуиз

ођи^а, М11са1ја, . . . са1сеатеп1а

раНса, Вг. ц1. 1. ђаси!из
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пог^ба . . . зри губитбл- роеиђа, ВогсћС 1 . . . ,
Л и г> 1 г • • • јас!ига, гиша 1 тп. <Јг.

ство или погибелБ ро§иђ, Вг. §1. Ј '

, падаше ... сазиз рас!е2, е21, Вг. §1 ---- гшпа, сазиз

. тетопа ратја! е*с. М1з. §1. V. рате!

повеч^рЈе (. . . роз* сое- роуеСегје, Вг. §1— сотр1е*опит

пат ргесез)

ЈстбрЈа, пбв^стБ1 роујез!, роујезђе, Ма1е1С, . . . пагаИо, ћ1з-

1опа ј

Ка(1 зи г1јеС1 гаје(1п1^1се, зато 1т је Која (ЈопоЈозКа 1Н тог^о-

1о§1<а) сгЈа розеђпа, опс!а зе Коб гиз!со§ 1Пса ЈаЈсуе пје^! 5Ји1Н ро-

г\\л па ^ех. г., аН га гпабепје ири(Јије па »ПизЈси" пје^ (за »V."

а) К1Је& зи ргаз!ау. т>р. Бр. ЂЛ, БЛ: ђгеупо, ^ех. г. V. ђгупо

(^ех. г. бревнб зри бервнб), КГОУЗУ V. КГУЗУ (кровавБШ), то1п!ја

V. типја (мблнин) регУ1, рез е*с. V. ргуј (п^рвБ1В); ро!ш V. рип

(п6лнв1И); ро!пН1 V. рипШ, зтегЈ V. зтгас! (смерд зри смрад),

згаегКаН зе V. зтгКпиН §е (смеркаетсн), з!егап е!с. V. зигап е!с.

(СЛ^ЗНБЈИ), изегсЈап V. изгЈап (ус^рднБ^И), 2е1б, 2е1бап, V. 4иС е!с.

(ЖСЛЧБ, желчнБ1И);

ђ) Шје^! з ро!по§1аз1јет: §о!о(1, ^ех. г. %\&А (^ех. г. јта глад),

§о!оз V. §1аз (глас), §огоћ V. ^гаћ (горбх), ^огоб V. ^га^ (град),

Когбз1а V. 1сгаз4а (краста), Когбуа V. Кгауа (крава), 1со1оз V. 1(1а8

(клас), то!о(1ес V. тЈабас (младбнец и молод^ц), то1оКо V. т!је!со

(млекб; малокб зри млекб); 1<ос1 пјеС! то!оН1о, ^ех. г— (пђшт

пе Ка2е „V. т1а1", а 1та 1и гјјеб и „Кјебоз1о2ји" (^ех. г. 1та: мало-

т&ло, цеп---- 1пђи1ит, 1пђи1а; молотбк зри млат; з. V. млат...

таНеиз); тогог V. тгаг (мраз), ро!61по V. рШпо (платнб зри па-

лотнб), рого§ V. рга§ (праг), рогоћ V. ргаћ (порбх, прах), рого§оК

V. ргакаЈс (порошбк), зо!ота V. з!ата (солбма), зо!опо V. з!апо

(слано, сблоно), зо1оуе1 V. з!ауј6 (саловбв), зого^а V. зој1са, зегеђго

(сребрб) I (1ги^е *а!<уе пјеС1.

с) ШјеСЈ за перозЈојапЈт е, о (об Б, т>): ђга!ес, ^ех. г. V.

ђга<ас (братец), јагет V. јагат (нрбм), Ко1е1 V. 1<о4ао (котбл), 1сго-

1сЖ V. Кго^аК, 1оКо* V. 1а1и(, 1о2 V. 1а2, по§о* V. поКа! (нбгот),

з1по!с V. 5ша1с (синбк), зоп V. зап.

(1) КизКо н (ос! ргаз!оуепз1<о§ А) ЈгапзКг^ћије за ја \ ириСије

па е: ћгетја, ^ех. г. V. ђгете; у1тја, р!атја I рЈетја пета, аН

Јта: р!атјашса 1 р!атјаш1< (и гпа^епји перЛз Ј пероз); тј. 1јетја

р!§ега гив^е г!јеС1 ћег Југс1ог гпа!са.
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1та 1јата, е, {, Сех. г. {јате, епа, сгато, зтари{ ((1а је

у!(Ј1 зе ро 1от, з1о и ађесеЈпот ге(1и (Јо1аг1 1га 1је1дупо;

1геђа: 1јетја, ^ех. г. V. 1јете); угјетја, е, {, ^ех. г. I угјете,

епа, — 1. 1етро, *етриз \\А.\ зјетја, е, {, ^ех. г. 1 зјете, епа-.

зетеп Ис1.; зуја*. зујаШ!, ^ех. г. V. зуе* е*с., зујагап V. зуегап 1

тпо^е дги^е.

е) КизКе г1јеС1 за (1ги§јт гиз!?1т {опе1з1«т озођјпата: егего,

Ви1су. Ш. V. јегего (бзеро), ра^иђа ^ех. г. V. ро^иђа (погуба зри

губит^лство или погибелћ); ргја^а V. рге(1а (прнжа, нбти), гозКо§а

V. газКо§а (рбскошно живу зри раскбшно живу; раскошнв^И зри

сладострастнвш), петоз!еп V. петоСап (немотен зри недужнБШ),

по§1 V. поб (НОГЦБ), по§Н11 V. 1166111, §га2с!ашп, ^га2(Јап1са, §га»1апш

е!с. (гражданин), §га2(1апз1{1, §га2(1апз{уо V. §гас!апзК1 е!с.; те2а

^ех. г— Нтез (межа... Нтез), те2(1и, ЈатђгезЧС V, теди [пета

и ЈатђгезЈ^а, пе§о је з. V. т!ег, тесЈ, те4и, тес!ј, орозгеб; и ћгу.

(11је1и: тес!ј, тес!и] (^ех. г. между, межБ и пром^жБ. .. т4ег); §о-

зро2а, Ви1су. 1а1., §озро2(1а, М1з. §1. — V. §озро(1а (госпбжа дому . . .

ћега (1отиз, госпож^ . . . Дотта, (1отта1г1х), ро§а2(1а41 V. ро^гдШ,

ро§а2(1а<е1 V. ро§гс!Ие1ј, ро§а2с!епје V. ро§гс!а; зтје!, ^ех. г.

V. згшоп; зтје!о V. зттпо; зтј^јаН зе V. зтЈаИ §е.

Та1<о зНСпо гас!1 51и1Н I \алА је гагНКа и зиНкзЈта ({огтапИта);

парг. ђга*з!с1, ђга*з{уеп, ^ех. г. V. ђгаНпз!«! (бр^тскии, братствен-

ђга1з<убуаН V. ђгаН(1 (брсггствуго), ђгетјаш V. ђгетепИ

, бгеујат V. (Јгуеп (древинмИ), је!еу1 V. је!оу, Коге-

ПОУЗ! V. 1согјепаз4 (коренов^тБ18), 1согеп1з{ V. 1согјепаз1 (корено-

ватБш), по^ез!у6уа!1 V. по^^уаН (ношествуго), ра16б!<а V. ра11С1са

(п^лочка), рсЖи§5пје V. ро1си§ај (покуш^ние зри искуш€ние), роП-

уа41 V. роНН (поливаго), рогозеп61с V. рга§б!6 (поросбнок), ро!је*1

V. роНП зе (потћ'к>), го§1и V. го^аб (рошки, рожшцв! плод), зозо!с

V. зозес (сосбц... татта... иђег) I с!ги§е зНСпе пје&.

А зНСпо је роз*ирапје Ј за гЈјеб^та, 1соје робЈпји ргеП1сз1та

гизКозЈоуепз^о^ Н1са.

а) ргеИКз 5о-рге1уага зе и «а- 111 «-: зоггјеН ^ех. г. (созр^лБ!)

V. заггш, зо(1ег2а11 V. зас!г2а11 (содержу), зо!сгуп1к V. за!сгуп11с,

зо!сга§1аН V. зКгаШ! (сокравдаго), зо1сгИ V. за!ту$п

8о1(г1{1 V. за!<гН1; зојигап V. гауегап (согознБ1в); зо§1уа41 V.

(сошиван) зри сшиваго), зоргесИ V. зрг!с! (сопреди);

111 и «и-: зозј^(1з1уо V. зизјес1з{уо;

Ш &а гат1јепјије (1ги§1т Кој1т ргеНКзот 111 рг11о§от „гајесЈпо",

»зКирпо": зоз1ге1ја{1 V. из1гје!И1, зогиИ V. ЈгиИ; зо(1је1з1у1^1ј V.
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2ајес1по(1је1оуас, зос!је151ује V. з!шрпск1је1оуапје, зосЈјеЈз^уоуаИ, зо-

с!је1оуа{ј V. зКирпо (ЈјеЈоуаК;

Ш ЈврикЈа ,«>-: зоЈг^апјаН V. Јг&бпШ, зои(уег2с1аи V. и1угсШ1;

8О2ујв2(1је V. гујјехсЈа;

Ш ппјепја ^1а§о1 гиз!« $а ЈНг81ит", а $о је $: $о1сгШ>аК V.

зтгуШ, зоКгиЗШ V. зтгзШ;

Ш, пајгасЈ, з(ау1ја и гизћот НКи, ра 1итаСЈ &гс. I 1а1. Ш ири-

Сије па згрзКоћгуа^зЈш пјес: $о§1азје ^ех. г сопзопапНа, соп

согсИа; зојиг . . . атр!ехиз; зоЈ2ћо2(1Ш . . . ипа, зши! е§гес!ј; зојигп^К

V. рођогпНс; 8о^1а$оуа(1 V. 80^1а§а11 (а 1ато: Вг. §1.), 8оиује§1ауа<1

V. па^оуопи, зо1гСЈ31ја{ј V. игћгојШ;

ђ) ргеНКз тог- рге(уага и гаг- (§1о је Кос! тпо^јћ г!је^1 уеС

истјо ј ^ех. г.): гоз^езЈуаН ^ех. г. V. га§Се§1ја(|, гозо! V. га5б1је,

гозбсЈпјЈс V. газаЈтК, гоб^гјуа^ V. га^КгЛЈ, го8реСа1Јуа(ј V. гагре-

V. гагЈзКаћ;

со је (ЈгиЈсбЈје: гозћосЈшК ^гауа V. пеуеп, гозрјз... ЈпЈех,

V. га21стиН.

с) рге!!1с8 1 ргЈјесИо^ V-, \>о- казуЈт оргаубапо рге(уага и згр-

з1<оћгуа1з1{0 КпјЈгеупо (З^о^аузКо) и-: УО, ргер., ^ех. г. .. ш (и ^ех.

г, во ј вт>, предлог), УоСеЈоујеСИЈ зе V. иСоујеСШ зе, уНјеп V.

иНуеп, у!а§аН§1е V. и1а§;аН§4е, уорго§епје V. ирга§апје,

V. ирга§еИ, уоз^а!! V. из1аја*ј; јесЈпаКо 4аКо роз1ира 1 з

уепзКЈт гЈјебЈта з 11т ргеП1сзот: уор!о§1епје Вг. §'• V... иСоује-

Сепје, УориИјепје Вг. §1. V. ири1јбпје;

ј V- Које П1је ргеПКз рге!а21 и згрз!<оћгуа1з1:оти и-, ра је ЈаКо

1 и 51и11јја: упи!; ^ех. г. V. ипиК; пета ус!о\>а, мЊп, у/агл/А:, а јта

2а ипиК, ипЛ1са, ипибес, ипЈСеи, ипиСЈ^ (1а зи \г ^ех. г.; по и 1.ех.

г. Јта зато внука, внук I вн^чек;

Ш оз(ау!ја УО-: У0(1ги2а1ј . . . И^еге, тН^еге (водруж^кз), УО-

Јуогспје... ботЈсПшт, НаћИаИо; уоо^пја!!... 1§пет ассепсјеге;

\'ооро1са11 . . . саз1гатеп!аг1; уоргозес ((1ет. ос! уоргоз); уор

јп(егго§апз.

<1) ргеН1<з 1 ргЈјесИоц џог- је иг-: уозћј§1а1ј ^ех. г. V.

уозћодШ 6 уозћо2(1ји V. и^ћосШЈ, уоз^рје!! V. изћЈрјеИ, У05р1атШ

V. и^рЈатЈИ, Уо2с1е1је11 V. и2е!је1Ј, У02(1ић, У02(1изап V. и2(Јић е!с.,

У02<1у1бпии е!с. V. игА\%пиН е!с., У02^1аује V. и^^аује, У021е1а1ј

V. 11/:1е1а1Ј, уо21јиђШ V. игЈјиђШ, уогтохап V. и2то2ап, Уоз1<1Јса1Ј

V. изМЉбуаИ, 1 с!гц§е зНбпе г!ЈеС1. Мо 1а1<о розЈира 1 за сгКуепо-

з1оуепз1(1т гЈјеС1та (о§[а Нра: уозКгекпиК М1н. §1. V. из!<гзпи11, УО2-

уарШ е!с. М1з. ^1- V. и^уарШ, уоргбзШ Вг. %1. V.
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11ј гатјепјије уог- Којјт с!ги§1т ргеМзот: уозћуа!јаН 1.ех. г.

V. роћуаПИ, УОЗрЈШЈ V. парИаИ, Уоз^бК V. Јз{<Ж, уоз16бап V. 1з16Сап,

УО21огЈЈа1ј V. 121г^пи1ј, уо2(гојаК V. гаг!г6Ш;

1Н иро1геђ!јауа 1841 з!а§о1 ђег ргеИКза: уоогигаИ е!с. V. оги-

2а1ј, У02(1је1а11 V. (Јје1а1Ј, чогШаН V. 1&2а!1, УогшсаИ V. тсаИ;

111, паЈ2ас1, оз1ау!ја гиз1и Н1с, 1<ој1 1игла<М (аНјапзћЈт 1 1а1шз)ит

уоз^гезаИ 6 уозКгеЗаН ^ех. г... . , а тогЈшз ехсИап, УОЗ-

ј . . . јиђПапз, уозрегја!! . . . а!аз ехрепсЈеге, Уозрге§Ш^1ј . . . ођји-

г, гергећепзог: уозргезЧаК . . . ођји§аге ... гергећепсЈеге; уозр!е-

. . . арр1аис!1ге, 1 с!ги§ј кПсп! ргшјеп.

е) РгеП1сз ви- гедоупо је ргауНпо (Зап за 1г-\ уШ6<] ^ех. г. V.

уЉо2(Ш1 V. ЈзћосШЈ, уј){ј(1јуа11 V. 1гуг&, ујК1ас1а(1 V.

V. 1з1шр, уЈ1а^а11 V. 12\а%аП, уШуаН V, Ј21јеуа1ј,

е!с. V. јгта^а^! е(с., у1т1з1 V. 12т1§1јепје, У1р18а1^1ј V.

у!р1за(1 V. ЈзрЈзаИ, ујр!Уа11, ујрПуаИ е4с. V. \гр\\а{\ е!с. М.

ЈН је (1ап ћојјт Лги^јт ргеН1сзот: У1ћуа1ја11 V. роћуа!јаИ, уЈрј-

V. орићаИ, уј^ирЛЈ V. зКирШ, У181и§јуа1Ј V. изН§|Ц, ујзта1гја1ј

V. га2то1гја11, ујз1гјга1ј V. о51пгаИ, У13(ау1јаи V. ргес!з(ау1ја{ј, ј (1г.;

Ш 1ћ ођјавпјауа 1аНјап81(1т 1 1аипз1сјт гЈјеСЈта: ујћоеЈес . . .

ехсигзог, У11(1Уа11 . . . с!атаге, уЈ^орЈуаН . . . еНосЈеге, У11ат1Уа11 . . .

еНгш^еге, у!1а2Ш V. . . ргозереге, ут!та11 . . . ехсјреге, ујгагаИ . . .

ехрптеге, I с!г.

Низће 1 гиз!соз1оуепз1се гјјеСЈ, пагпаСијиСЈ с!а зи \г ^ех. г.,

ргеђасије 51и1Н па „ИЈгз^е" з ири(от „V", (уЈсН). Та1со је теЈи

тпо^ша 1 ћо(1 оујћ гЈјеСЈ: а§ ^ех. г. V. аћ, а!6и$1Ј V. 1асап, ^1а<Јап,

ђагађап V. ђиђапј, ђго2(1а V. и/сЗа, сп\К\ V. ођиса, (јигаК, игћа, V.

ђегигпшК, §о1еп е!с. V. 5°1Јеп» 1<аћа1{ V. 1сгСта, ора§ V. гер, раћаг

V. огаС, раћ61пЈК V. 1е2аК, раћ61п1са V. 1е2аСЈса, рога V. угјете,

рогба V. О!ГОУ, роуЈпбуШ зе V. рос31о2ји зе, ргауЈ1е1з1уо V. иргауа,

рг61ез! V. рпуага, ргј!ј^2ап V. ротпјју, зте2ап V. зизје^ап (и ^ех.

г. јта смбжниИ . . . сопНтз, смбжноств зри сос^'дство), §а§аН V.

зеЈа^, ј тпо^ј Јгидј;

111 роз1ау!ја згрк^оћгуаЈзКи 1 гиз!ш гјјес јеЈпи 1зроб (1ги§е, ра

Ш гајес!п1с1{1 ођја^пјауа ЈаИјапзипп 1 ШшзКЈт јегЈКот 111 ири^ије

па (1ги^и згр81<оћгуа1з1<и г1јеС. О(1 тпо^о 1а1су1ћ з1исаје\'а

<ЈпвУбуа!Ј, уијет, ОипЈиНС 1 ., ,,,.,,...
(ЈпеузЈубуаН, уијега, ^ех. г. Ј У' ^0^' ^11^1 Д«^ствук>

уијега,

^ех. :.)••• Оуа1и8

јајСеп, ш
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озЈгођеН, ^ех. г. 1

051Г01Ј&П, бПЈ Ј

ијет

уос!оп6§а

уосЈопозес, ^ех

рагепКђиз

ј. ијет ^ех г. Ј .^.^

! V. из!со€Ш

пегпа

г.

. ,. 1 • ациапиз

зри вхожду

ускакуго зри отскакуго

водонбсец и водоносителв

Мо2ето зе СисЈШ 1оте, зЧо 5*иШ пауосН га тпо^е пјебј, (1а

Ш је игео \г ^ех. г., а опе зи и <Јапа§пјет згрз^оћгуа^з^от јегЈКи

ођЈСпе, а ђПе зи — ђаг пе!се оА пј!ћ — рогпа1е 1 ргјје 150 §ос1та.

Та1со 51и1Н 1са2е, (За зи !2 ^ех. г. ОУС пјебк

ђга!апес, са, сопзођг1пиз

ђга^ес, V. ђга!ас

Г-

ћгНуа... сиИег

сге§пја V.

§1јз1а, е, ^ех. г. | СГУ, 1сојЈ зе и

ЗНз1, 1з1а, М11са1ја ј соујеКи га-

те^е

§о!еп е!с. ^ех. гиз. V.

ји, ^ех. г. V. пји

1<1е§{а е!с. 1.ех. г. V.

позепје, ^ех. г... рог!а(1о рог-

1а1из

пи2ш!с, 1,ех. г. V. зга11§(е

озе1, 1а, ^ех. г. V. озб

ра!соз{ап, 1_ех. г— таН§пиз

па рго11у, ^ех. г. V. зиргоб

ргауИап, ^ех. г. . . ге§и1апз

ргеропа, ^ех. г. V. рпрја!је

, [.ех. г— ргаерозШо

е, ^ех. г. . . . зиђигђшт

рпгпо, ргеггеН, ^ех. г. пјт1з

та^игиз

брат^нецг . . . ЕШиз ех зогоге

братец-Б . . . {га1егси1из

брЗтскии

братственнвШ зри братскиИ

брбтва . . . сиНег (опзогјз

буковина . . . {а^јпеа зуЈуа, агђог

чрбшни (има и чер^шнн)

глиста . . . со!иђга саеса

голенћ . . . сгиз,

к> . . . вм-ћ'сто тук> или 6нук>

клеша . . . рћогсерз

нош€ние

захбд нужник . . . 1а1г1па, с!оаса

осел . . . азшиз

напрот^в . . . асЈуегзит

правилнвШ . . . ге§и!аг15

препбна зри препл^тие

предлбг... ргаерозШо

предградие . . . зиђигђшга

презр^лмИ, з^лб зр-ћ'лв1в
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1в1ш 1 с!ги§е пјеС! з ргеШсзот рге (и 51иШја рп-);

рпђог, 1^ех. г. V. игезај приббр, убор, украш^ние

зпј52Ј1!, е21, ^ех. г— шп^И сн-ћжит, сн^ћг идет... тп%Н

зоћа, (!ГУО газоћазЈо, ^ех. г. сох5 зри рало

регИса ђНигса соха подпорка чего

зорје!, еП, ^ех. г— //ои/о,

/ПУО; 11ђ1а пета

ЗУОС!, ^ех. г. . . , УО//О; 1огтх свод, свожу, свода сведбние

или свод

итјегеп, итјегепо54 ум-ћрбние, ум-ћрнго

уађШ, 1т, ^ех. г— шуНаге пета

уо5Јап, ап1, ^ех. г— сегеиз пета

Лјет, ^ех. г. V. ује-

1<1 . . . ае1егпаге, регреЈиаге пета

у!а2по, ^ех. г---- ћит!с1е влажно . , . ћитЈсЗе

ј јо§ тпо^е бги^е. ТаКо 1<а2е, па рг. га гјјеС 5^е, ^ех. г. *и!1о, отпе,

а зат пауо<Ј1 (Јујје згрз^оћгуа^зће геСепЈсе, и Кој.та <1о1а2Ј 5\>е.

IV

ро^геЗДе ђа§ и гјјеС1та игеНт \г »^е^зЈћопа 1гоје-

ви и осЈпози ргета ро^генКата и пјеСЈта \г .П!г-

{|ћ" (1је1а Ј $гр5|<о11ГУа(8Ко§а ^ОУОГПО^ јегЈКа. №Ке осЈ 1Јћ ро^ге-

јези Ш ђаг тоди 5ЈН §(атрагзКе, аН уес!пот зи з(уагпо ро-

јегЈСпе. Опе зи ргоЈга§1е \г КГЈУО^З бЛапја Латрапе сгЈсуепе

111 1<г1уо^а ргерјзјуапја. Мпо§е о<1 ибЈијепЦ] ро^гезаКа п1зи

гараЗепе, јег 8и роге<1апе и ађесес!пот гесЈи ро ро^ге§пот §1ази;

па рг. ап1е!<а је па тјез1и, Које јој ро ађесесЈј рпра<Ја, а ар1е!са је

оре! па зуот тје$1и; 1а1<о 1 уоЊап \ Ат. §Јо је јоз" 8оге' пе^е 8и

оА Н\\ р05ге§п!ћ г!јеС1 и§1е 1аКо ројЈгеЗпо 1 и 31и111јеу „Уосађи1а-

по". ЕУО јесЈап <Ј1о 11ћ ро§[ге§п1ћ пјеб!:

а) СЈгИзКо §1атрапо „Б" СИапо је 1<ао ВВ* ј ођгпи4о: аЦуа,

г. V. 1аСпоз{, %\%А — и ^ех. г. алчба; а№\>ап, УЗПЈ, ^ех. г. V.

И; о//о^а5-алтабас, ђга^еуз1уо-врачевство, то1о!уа-молотба.

ђ) Кигзјупо <51г11з1<о „н" 1а1. „р* ргерјзао је Као 1аНпЈС1<о „п"

. н): апМа ^ех. г. V. 1је1сагп1са — и 1<ех. г. аитека, а Јта I

ргауИпо Јз1и пјеС: ар1е!<а, ^ех. г. V. ттзтса; запоџ, о§а т. р1.

V. ођи<5а — и ^ех. г. сопоги, а Јта Ј ргауПпо: зароца, е, [., зарог-

пИс, V. сгеу!јаг — и ^ех. г. сапожник; и гјјебј апИсо/с СИапо је

,п' тјез!о „г", а ,с" је тјез!о „сз", Ка!<о 51и1Н рј§е "С", Ш је

тјез1о ,зсм, 1<аКо 51иШ р!§е ,§", (1а1<1е, 1о апПсо1с је тјез!о вл-

(1зрогес11 и Оа1је\ги гје^п!1<и артишбк, зупагазсо^утиз) 1Н агПсо!с.

јужиослопенски филолог XXII 17
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с) Оги§е гагНШе

ашзс ( = аш§) ^ех. г. . . . ашзшт

ђага§Н1с

ђгазпја, V. 1огап, а рпје 1о§а

1та ргауИпо ђа§пја

ђаз"таш1с . . . зи1ог

ђиђешК . . . рагуит 1утрапит

ђгаКтб

ђиШуа, 8<Це је „&" тјезЈо „а"

а „УосађиЈапо" 1та ргауПпо

V.

С5ПГ081 ^ИУОЗ*). V.

ИЈ V. т!ас1оз1ап

јипо§ V.

јеНКо2(1 V.

^Нтзес V. Мтас

1огпо. ^ех. г. V. 1а2ћепо

тае/ап ^ех. г. V. запзе^

о^пје^аИ, ^ех. г. ргетеге

о1уо2поз1, ^ех. г, V. втјепје

рорпсе, ^ех. г— з1асЈјит

рпрјеЈј, ^ех. г ____ ассепШз

госННшса, ^ех. г. гос!Нја, ВогЛс

гоззтз!«, ^ех. г. ги^ћепиз

5рјзо, а, п. 1-ех. г. уо!итеп

, ^ех. г. V.

и ^ех. г. анис

барашик (тј. бар^нш,ик)

башнн

башмачник

буб^нчик

братанич

булава

ц^рков, ц^рква

оСеу1с1по 1геђа с!а ћисЈе дарчи-

ВОСТБ (^ех. г. пета 1е гЈјебЈ,

аН Јта Оа1ј з. V. даритв 1сао

зЈаппзКи гЈјеб дарчивБ1И, охо-

чиВ даритв)

ГОНОСТНВ1И

гоноша (нема гонош)

еликождв!

клбнБшек (од „НБ" јга§1о „т")

лбжно (зри лживо), ес!је 1а1т.

„2" з4ојј тј. (1апа§пјее ,г',

1соје 51и1Н р1§е X (1охпо)

маеран („г" то§1о зе СЛаи .1")

• угнетаго (§1атр. оучн^таго)

• отважностБ

пбпршце (УосађиЈапо 1та з. V.

(ДалБ: прип^в, аН Као пога. ас1.

ос! припеватБ)

(ДалБ: родЛлБница, е^Ј6 Је Р°'

1и§1аз ,Б" (1а* Као 1а11ПЈСКо „!'

россиИскии... ги1епиз, §(1је јс

гиз1«о „и" <1а1о Као 1а«п1е1со »п'

список (^ех. г. Јта списо за

<1о(1ашт А: список;

1с оз1а!о

з1уог1о: зрЈзо,

свеш,^ (Уосађи1апо з. V. сапс!е1а

јта зујеба, зујазЧа; .

2је" пета

је 1о

81иШ је

пеи1гит)
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тј. 8УЈабепз1уо — свнтбнство

§а1зз, Ј-ех. г. — шалаш

(јата, е, I. ^ех. г. — 1јате, епа, — гћ'мн, §(1је зи ођа ођН1са ро-

п. 5шс1ри{ §ге<>па (1геђа:1јетја, епа, п. —

(јете. Уосађи1апо Јта {јетја з.

V. сгато)

1јигта, ^ех. г. V. Шпшса — тгорма, ткфБма; 1и је 1а1ш. „т*

ргобИапо ћао „ш"

и§1е, а, п. ^ех. г. согпеге, сигзог — ушл^ц (зри ббглец и б6глБ1в);

1и је па Кгаји \г перагпје о(-

ра!о З!ОУО «с*. ра је па&пјепа

јтепјса згеЈпје^ го(1а: и§1е

тјез!о и§1ес.

ипегап, ^ех. г. зиђНапеиз — внезапнвШ; внезапно

и пегапји, ^ех. г.

уо(1пШ, ј^1ј, ^ех. г. V. уобап — воднЛствШ . . . а^иозиз

уо!6ап, оЉпј, ^ех. г. V. уо!јап — вблБНБ^И 1 §с!је је ро-

уо1/?по, ^ех, г. V. УО!ЈПО — вблвно (зри вблек)) Ј 1и§1аз „Б"

(1ап Као ЈаИгнсио Иђ"

. г. тјез!о уо!5еђап — волшебш.ш

. г. — волшббне, а 1та \ ргауЛпо:

уо1§еђз1уо, ^ех. г. V.

гапје,

Уо1§еђз1у6уа11, ^ех. г. V.

уорго§4епје, ^ех. г. V. ибоује- — воплогц^ние

бепје

уого25а, ^ех. г. V. СагоупЉ — ворожен' (зри волхв), §(1је је

гизКо „а" с11апо 1сао .5".

МЈзи 1о ЗУС ро§ге§1се, јта Љ јо§, еуо пеКоН1<о:

твлгауеј, ^ех. г. V. тгау — мурав^И, §[(1је је С1т. ,оу* бНапо

,еп"

рез4, ЕзН, !. 1. ри^пиз, 2. ^ех. — петБ ^^Је Је «Ре8*" (рез1п1са)

г. V. реб ротјје§апо за "резс!" ( = ре§4,

Пе1ЦБ)

»Уосађи1аг1о" 5. V. {огпо пета пјеС! арез{".

ргз1Са{ј, ^ех. г. V. ги!саујса — ДЗЛБ: персчатки, перчатки

, ^ех. г. V. шћаујса — ДЗЛБ: перчзтка

1је је „зс" (§) тј. всз"Ј(С)

,Уосзђи1згЈо* Јта з. V. ^иап!о, гиКзуЈсз, ргзЈСаИс! (рзгз^сзаШ)

5СЈз1ја(1, ^ех. г. V. сз1з1Ш, зсЛ, зсКап, ксКчИ — 5Уе зи 1о г!је(1 $а

„зс" ( = 5) тјез1о $а „зсз" ( = зС).



260 5ге(еп

изиз, 1.ех. г. V. 2а1и(1и; — 1геђа: изие, 1ј. узије, а 1о 1та 5. V.

ухије, Вг. §1. V. Јзргагпо.

2а2с1а, ^ех. г. 2а2с1ап е!с. V. 2е1јап е1с. — тјез4о 2е(1а, 2ес1ап

:х. г. V. 2е1јаК — тјез!о 2ес1а{ј; Кос! пјесН: 2е1ја, 2е1ја11

јта ргауПпа гпаСепја (1ј. ђег 2а2(1а, 2а2с1аК).

(1) КизКе, гизКоз^оуепзЈсе ргегеп1е ргуо§а Нса јесЈпте \г ^ех.

рге!уага и „Кјебоз1о2ји" и јпНпШуе Ић §1а^о1а, аН пе

I ргауИпо. ОзођЛо зе гара2а пе^абпоз! 1соб §1а§о1а IV. §1а-

угз!е (ро МЈК1о§Јбеуој роЈјеН). ЕУО пе!соН1<о 1а1<У1ћ шПпШуа:

1оу/ј1ј, ^ех. г. V. 1оуЈ1Ј — и ^ех. г. ловлкј (ос! ловити1)

тогогоуаи, V. ћ!асШ1 — , морожу (морозити)

поМ, V. позЈН — , ношу (носити)

рогогАШ, ^ех. г. V. рогоЈШ — порожду (породити)

рпуогпоЗШ, ^ех. г. V. ргЈиг- — привозношу (привознос^ти)

пјеН

га5НИ е1с. ^ех. г. V. газ1је11 е!с. — гизКЈ је 1ај б1а§о1 ра!цу (РЗСТИТБ)

(ргегеп!. пе пауо(11 Као јпаСе)

уагд11Ј зе, зуаДаМ зе — важду (вадити) важдуси

1је11, ^ех. г. V. укЈјеИ — вижду (вид-ћти)

Н, 1*ех. г. V. оШЈ — заезжатв

у1ал!Ј, ^ех. г. V. у!а2Ш — влажу (зри влезак>) (влазити)

уогуогли, ^ех. г. е!еуаге, аМо- — возвожду (возводити)

Пеге

1о11с1 (I) ^ех. г. V. 1и6 — толку .. . соп4его; толку, толц^го,

ударнго. . . ри!зо

(ро ЗУОЈ ргЈНсЈ тј. 1о11сЈ Јгеђа (1а ђи<1е 1оШ1, а гизК! је толку

0(1 ТОЛОЧБ).

е) 1теп!се згес!пје§ гос!а — п ОЗПОУЗ (бремн, времн \ (1г). и

.Рје<5оз1о2јии зи, јег зе зугзауаји па -а и пот. з^п^., {еттјпа (I)

-а озпоуа:

ђг^тја, е, {. ^ех. г. V. ђгете — бр^мн (бр^мене);

ђгете, епа, N. О!пи1гоу&

азтја, е, {. ^ех. г питегиз — чисмбница и чисмн зри числб

рјзтја, е, {. ^ех. г. V. рЈзтеп — писмн (буква, литбра); з. V.

рјзтеп, епа, п. Вг. §1.

зјетја, е, [. 1 , ,
. } . . . зетеп — с^'мн

зјете, епа, п. Ј

51јета, е, {. ^ех. г. V. §1јете — сл-ћ'мн, бревно (^же и зри)

1јата (тј. 1јетја), е, !. ^ех. г.; — гћ'ми

1јате, епа п зтсЈри!

1 Ко!11со 1та шНпШуа (а!1 пе и 1ете1јпЈс1) и 1ех. г., оп Је па ти,

(аћо 1 оудје.
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ујтја, е, !. ^ех. г. 1 таттШа (с1е уасси) _ в^

ујте, епа, п. Ј

угјетја, е, !. ^ех. г. 11. 1етриз, 2. ае1а$, —

угјете, епа, п. Вог<11С Ј 3. ћога

УЈсЈјеН зто, с!а је ро§ге§ап го(1 (ргета 1оте 1 (ЈеМшааји)

пе!ит (Јги§;јт гиз1ит пје&та: зрјзо, а, п. (тј. зрЈзоЈс т.); јипоз"

(тј. јипо§а), из"1е, а, п. (тј. из1ес, т.) 1 <1г.

11 „Уосаћи1агјо" па!аге зе ропоу1јепе ро§ге§по оуе гЈјед!: ашз" (з.

V. ап1се), ђага§И1с (а^пеНеИо), ђгазпја (з. V. 1огге), ђаЗташК (1атћиго),

[5и1ауа (тагга), ргауЛпо], сгКоуа (сћЈеза), СЈУОЗ! (типЈПсепг^а),

јипозИ (^јоуапе 1 ^јоуапЛе), тае!ап (тајогапа), о§пје1аН (ргетеге),

рп'рје!ј (ассепЈо), зр1зо (уо!ите), зујазЈа (сап<Је!а: пета зујаба),

1јигша (сагсеге), и§1е (согп'еге), уо!ђап (уо1оп!апо), УоЉпо (УО!ОП-

ЈагЈатеп{е), У02У02(111! (е!еуаге), уого^за (јпсап1апЈоге) М.

V

Јег11( .^еизј^опа (гојегјгпо^а* (^ех. г. и 51и!Нја) језЈе гизИ

1спјЈ2еуп1 јегЈћ, Ка^ау је ђјо и (Јођа Ре1га УеНКоеа, а оп је ђјо

гиз!<оз1ауепз1(1 и гпа1пој тјеп; ђаг и ргуот ЈгсЈапји ос! 1704

51и11ј је ујегоја!по 1тао Које поу^је \ ро!ришје Ј2(1апје

јег оп јта гиз^ћ, \ 1о гизМћ пагосЈпЈћ пје^ј уЈзе пе§о зЧо Јћ јта и

зротепиЈот ЈгсЈапји осЈ 1704. %о6. 5{и1П гшта гјјеС! \г сг!суепо-

з1ауепз1<о§а јегШа ј пааопа1пјћ з1ауепзКЈћ јегИо пе пауоЈеСЈ (то2е

зе ге^Ј Ј: пе таге^Ј), 1<ојети зЈауепзКот јегЈКи Која пјеб ргјрада.

01аупо је, Ја је Из1оујпз1<а", <1а је Као з1зуепз1<а зуа!<оте 51ауепи

гагитЈјјуа; ро^о1оуи 1<а(1 зи пјеСЈ Јз1е озпоуе, а гагН^ији зе зато

Којот {опе1зКот 111 тогЕо1о§1<от окоћтот. А1ј 51и1Н га!о <Јоз1а

1оСпо пауо(11, \г ^оје^а је сЈје!а (Кпјј^е, гјебпЈКа) 1<оја г!јеб. 51о&а

Сето па^ј и „КјебозЈо^ји", с!а зи пауееЈепе тпо^е гЈјеСЈ Као иге!е

12 ^ех. гиз., Које Јта 1 и ћг\'а{з1сот \ згрзКот сЈје!и 1 и ^оуогпот

, а 1з1о ЈаКо Јта гјјеб!, Које зе пауосЈе ба зи \г 1соје§а ћгуа!-

Н1 згрз^о^а (1је1а, а па!аге зе \ и ^ех. г. ШагПо 1)1 \г зуе^а

да 51и11ј пе т!з1ј, да је гјјеб, га Који оп 1<а2е да је \г ^ех.

гиз., 2аЈз1а гизКа. То је ро1геђпо 1з1а1{пии, аКо зе ћоСе ргауе(1по

осЈјепИЈ 51и11Јјеу о<1поз ргета гизКот је2Ј1си.

N0 тј (Запаз ђо!је ро/пајето, ћЈз{огјјзК1 I 1<отрага1Јупо, 51а-

уепзКе јег11{е, ђо!је 2пато, Која је гЈјеС сгиуепоз1ауепз1са а Која

пас!опа)по з1ауепзКа (гизКа, роЈјзћа, Се§1<а, згрзКоћгуа^зЈса), 1«оја је

озпоуот /ајоЈгпсКа з1оуепз!<8, а 1<оја зресјја!по гизКа \\\ ро!јз1са

11(1. иргауо ро Кагаи1ег1к{1с:ит 'опе(ј1ат : тог{о1оз1ит озођшата,
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ро Јсојјта зе гагН(сији з^ауепзКЈ јегЈсЈ гпесЗи зођот. Ргета 1оте

то2ето 1 ћгШСшје ргозисЈШ ЗЈиШјеуо гпапје 1 рогпауапје зЈауеп-

зМћ јехШа. А1со оп 1 пе Ка2е (1а је пјеС иге*а \г „^еКзЈКопа 1го-

је21Спо{Ја" гиз^а, оп је ЈраК 1ај ^еКзЖоп пагуао гизМт. Оа Н зато

га\о, §1о је јга§ао и Моз1ш 1 зЧо зи §а \гАа\\ Ризј? N0 оп гјеСп&е,

КоЈ1 зи рЈзаш ро!јз1ит \ СеШт јегЛсот, пе 2оуе т ро!јз1ит ш

СезТпт пе^о з1сгаСије ргуЈ „Спар." а (1ги§ј ,5у1", ра је 1а1со то^ао

! „^еЈсзИсоп ^гојегЈСпј" пагуаИ ИРо1. (уКагроу)" ЈН, §1о ђ! ћЈ1о оргау-

сЈашје „^ех. з!ау. (Јсит)". Каб §а је 1ра1с пагуао гизКЈт, ћПо је 1о

јатабпо ј гђод јегЈКа, ^ојш је рјзап, а 1ај језЈе гиз!сј. ЈегЛ Ж^е1с-

зПсопа иојегЈСпо^а" јез!е гизИ 1:пј12еуп1 јехЉ, иа!<ау је ћ!о и сЈођа

Ре4га УеНКо^а, а оп је ђ!о гиз!соз1оуепз1{1 и гпа!пој тјеп; ђаг и

ргуот 12(1апји оА 1704 §о(Јте — 1«а1со је уеС геСепо. ШјеС! \г 1о§а

пе гагН^ији зе тпо§о ос! г!јеСЈ, ^оје је 51иШ игео \г

Вгеујјага ј М1за1а. 1ра1с тогето з гаг1о^от рге!роз(а-

ујЦ, (1а је 51иШ тогао гпаИ, (1а зи гизКе ђаг опе гјјеб!, 1<оје позе

Ирјбпе Нп§у1з*1Спе озођте гизКо^а јегШа (па рг. опе за ро!по§1а-

зјјет: колода, молоко Ј з!.). Оп 1ћ јес1поз1аупо ргећасије па ћгуа!-

зЈсозгрз^е пјеб!: зоп, ^ех. г. V. зап, то!о!<о, ^ех. г. V. т!је1со М.

51и1Н иро1геђ!јауа %ОУОГШ јегЛс ћгуа!з1{05грз1<ј иИјибЈУзЧ ЈиђгоуабКе

1о1«аН2те; \ег'Љ ћгуа1зКЈћ ј згрз^Јћ Кпјј^а \ ћгуа^зКЈћ гјеСшКа, сг!с-

уепоз!оуепз1{Ш ћпјј^а. КоН1<о §0(1 гјјеб! 1та и ројесИпој §гирј гјје^!

и Нт 12УОг1та, оп пјјћ иро(геђ!јауа. А Који пје€ тје 1и па§ао, а

уЈсНо је и Низ1сот („^гојегЈСпот") гјеСпНси, игео ји је. СезЈо је

гагНЈса 1е гјјеб! 12 Киз1<ое гјебп!(са зато и ројесЈЈпот §1ази III

о<1 ,ЈНгз1;е" пје&. А1со је Јтао уеб Који гЈјеС 12 ћгуа1з!{Јћ 111

12УОга, ра таКаг ј 12 сг1суеп!ћ (§1а§;о1з1{о§ Вгеујјага ј МЈза1а), шје

Ш и21тао 12 КизКо^ гјебпШа. КаНса(1а зе габисЗЈто, зЧо је ројебти

гЈјеС и2Јтао 12 Киз1со§а гједпЈ^а, а то§ао ји је 2па1ј \г ,1Нгз1сЈћ'

12УОга, ропе!си са!{ \г §ОУОГПО§; јегЖа! РоКагаИ зто, па (1уа, 1г1

ргјгпјега, 1<а1со 54и1Н 1са2е (1а је гЈјеб 12 ^ех. :., а опа зе па!а21 и

пазјћ рјзаса. НаЈ23(Ј 51и1Н (ук!јеН зто) ^гасИ Ј зат пјебј, КаА ћобе

(ја па Је ћгуа!з1со5грз1ш гјјес га 1а(1пз1<и \\\ з!ауепз1си з1о2егиси.

[51и1Пјеу је^Л ргеЈте! је розећпо^а зЈцЈјја, 1сојети зе јоз" шје

рг13(ир11о]. Ргета пауес!еп1т ро§ге§1<ата и гиз!{1т гЈј

иИзаћ, с1а 51п1П 1ПЈе гпао гиз1и, оЈпозпо пјје §а с!оуо1јпо

АН је уе111си уа2поз! ргМауао ђа§ гиз!сот је211си, јег је рогес! ћгуа!-

зћШ 111 згрзћШ гјјес! пајуе^! ђгој гизћЊ (гиз^оз^оуепзћјћ), 1аКо с!а

је §;о1оуо Јзсграо и зуот ,Ејебоз1о2јии ЗУОЈ 12Уог ^ехЈсоп гиззЈсит,

а 1о је „^еКзЉоп 1гејагу{пуј'. 51и1Нјеуо вКјеСоз1о2ј

1сао (111егепс1ја1п1 гизКо-ћгуа^зКозгрз!« гјебп11с, и
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ђгоји Јта гизМћ пјеб! (сЈаКаКо ${апјјћ). Оз1аје јоз (1о8(а ргођ!ета,

1соје пат гадаје 5<иШјеу гјеспЖ, а Које 1геђа сЈе1а1јшј1т ЈзрШуапјет

пјеЗШ. N1 оуај, 1сој1 зто (и гјезауаН, пјје розуе 1зсгр1јеп.

8ге1еп

Р е з го м е

Сретен Живковић

Русские слова в словаре Стулли

Иоаким Стулли из Дубровника, монах менвшоИ братБи св.

Франциска, издал словарБ трех ИЗБЖОВ: 1^ехи:оп ЈаНпо-Лађсо-Шу-

гЈсит (в Будиме 1801), КјеСоз1о2је 1Нгз1{о-иаНјап81(о-1а{Јп51со (в Ду-

бровнике 1806), Уосађи1апо ЈЈаНапомПгЈсо-ЈаИпо (в Дубровнике

1810). Каждаи ЧЗСТБ словари в двух томах. Автор подчеркивает

разницу в названии первого нзнка во второи части словари: в пер-

вом томе „РечосложБн" первБ1И изик назван „иллирским", во

втором славннским (51оутз1и).

В Дубровнике уже с начала XVII века била распространена

и популирна иден славннства. Нет ничего удивителћного, что и

Стулли, СБШ Дубровника из второН ПОЛОВИНБ! XVIII века, бил

„словин" и писал словарБ „словинского" НЗБЖЗ. Аппендини дал

зтому научное оправдание: славнне легко понимагот другие сла-

вианские НЗБТКИ. Потому Стулли в своем словаре показБшает не

ТОЛБКО „иллирские", но и другие славннские слова: в болБшом

количестве русские, чешских значителБно менБше, также как и

украинских; что касаетсн ПОЛБСКИХ слов, они почти отсуствугот.

Говорл о русских словах в словаре Стулли, необходимо

подчернутБ, что Стулли ПОЛБЗОВЗЛСИ часословом и требником, в

которБ1х видно влииние церковнославннского, или, точнее, русско-

славинского НЗБЈКЗ. Влинние русского изБша распространилосћ и

на Хорватов путем церковнБ1х глаголических книг того времени,

когда римскаи пропаганда вери приннла на себн заботу о печа-

тании церковнмх книг длл хорватских католиков, полБзовашихсл

в церкви славннских ИЗБ^КОМ. А в то времн ЛВЛНЛОСБ широко рас-

пространеннБш мнение, что русскиИ церковнБ^В НЗБЈК и ССТБ на-

стоивдиИ славиискиП жмк. И авторБ! „Лексикона треизБ1чного"

(Москва 1704 !-.)• источника Стулли дли русских слов — Федор

Поликарпов и его сотрудники — бБ1ли уверенБ!, что они создали

протославинскиН, т. е. настолшиИ сллвинскпН и:шк; в предисловии
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они написали: „Изт> разннхЂ КНИГБ присобравше славенское сво-

исШво вт> подобак)шд8 чинт> положихомт>".

И Стулли говорит о „словинском" нзБисе, хотн и различает

славнанские нзики: иллирскии, русскиИ, русинскии (украинскив),

полБскиИ и ческиИ. СловарБ его „словинскии" потому, что в нем

естБ (или по краИнеИ мере ДОЛЖНБ! 6Б1ТБ) слова всех славннских

ИЗБ1КОВ, КОТОрБ1в И ТЗК ВССБМа СХОЖИ И ПОТОМу ЛСГКО ПОННТНБ1.

Русские слова Стулли писал латинским шрифтом. НачалБное

е он транскрибировал как је; букву ц как $1; в согласних перед

палаталБНБши ГЛЗСНБШИ и & не показБшал палатализациго; кирилв-

ское 4 обозначел как је, окончание -ие тоже как -је\ в именах

сушествителБних на -ок не всегда нсно обозначал беглоств звука о.

Окончание прилагателБНБ1х ии изображал как //', а-«и как -/; гла-

голБ! давал в неопределенном наклонении, в настонгцем и про-

шедшем временах.

Слова, наИденнБге в глаголическом требнике или часослове,

в „иллирском" словаре или „иллирскоИ" книге, он брал из зтих

источников, хотн бБ1 они находилисћ и в „Лексиконе трензБшном11

и, следователБно, ЛВЛНЛИСБ русскими словами. В случае слов с

одними и теми же корннми, которБге в русскои и в „иллирскоИ*

форме отличакзтси ТОЛБКО какои-нибудБ фонологическоИ или

морфологоческоИ особенностБго, суффиксом или приставкоИ, Сту-

лли показБшал рндом с русскоИ формоИ и „иллирскуго". Русские

слова, не имеклдие соответствиИ, он переводил на сербохорват-

скиИ ИЗБ1К, или толковал вместе сербохорватскуго и русскуго форму

италБннскими и латинскими словами.

Можем удивлнтсл тому, что Стулли обозначил многие слова

как ВЗИТБШ из „Лексикона трензБтчного", которБге во вснаком

случае находилиСБ и в сербохорватском.

Ошибок в русских словах находим болБше чем в других.

Они вкралисБ благодарн неправилБному чтениго церковноИ кири-

ЛЛИЦБ! или невнимателБному перепиСБшаниго, а некоторме из них

указБгвагот на недостаточное знание русского изБ1ка. Знание

русского нзБ1ка у Стулли не било достаточно, но он зтому нзБ1ку

придавал болБшое значение: после „иллирских" слоз болБше

всего в его словаре русских. МБЈ их находим в таком количе-

стве, что „РечесложБв" могло бБ1 послужитБ как дифференциалБ-

НБ1И словарв русского и сербохорватского ичмкоз.
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