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РКОВ^ЕМ ЈЕ21КОУК1Н ЗКЕСАКЈ V КА2УОЈ1Ј ЗЕОУЕНЗКЕОА

ЈЕ21КА

Ва је з1оуеп81и јегИс гах.Је1јеп V <1уе зЈшргги, 8еуего2аћо<1по гп ји§о-

\-гћос1ло, је и§огоуП 2е К а т о V § (В1а1. 1сагш, 1931, 8«. 37, 63; Кгаг&а

2§ос1. 1936, 81г. 117 »1.). К а т о V § (Кг. 2§. 117) зргау!ја го <1е1пеу V 2Уе2о

2 тејо тес! У1з1пз1ит а!рз1ит зуегот па зеуегогаћоЈи т ш2јип рге(3а1рз1от

па јивоу2ћос1и 1п г дејзгуот, с1а је бт, 1а с!е11 ође зЈафин, V §1аупет шс!1

теја те<1 геНеЈсзот е аЦ ге га <1о1§1 ^ ргои геДеЈсзи ег. Тос1а е ге V ргаз1о-

уап§бјш, узај ргои пјепети 1сопси, ш ћ11 епогеп §1аз (§1. Ј. Н а т т,

5гаго81ауепз1са §гатап^а. 2а§;геђ 1958, 81г. 78 81.). Кагуој е V зеуегогаћо-

с!пет (1е1и з!оуеп§Ипе је ђН5е гагуоји V з1оуа§С1п1 т беЈбт! (& > ге, г)у

V јигпоугћоЈпет с!е!и (I > ег, аг) ра ђ!12е згђ&ЈсоћгуагзЈсети еЈсаузЈсети

топоЛоп^и (е, е, ег); I. РороуЈс, Шопја згрзЈсоћгу. јехИса, 1955, 92).

РГЗУ ха!со је зеуегогаћ. з1оуеп§бта 2 оћгаштјо зЈшрте сИ (тосИт, Ш1о,

ЈесИоппЈћ; расИа, рШ1а), 2 га^уојет а, 6 > з т <1а1је е, е, $ ђНге СеЈСт! ш

з1оуазаш(К. Ко1аг1б, Ј15 II, 1956/57, 81Г. 248).

Ји2ш 81оуаш зо ргес! Јсопбпо га28е!11ујјо ргесеј саза 21уе11 V зеуегги

Рапошј!. То <1апе8 11пеУ18г1 8р1о§по рЉпауајо (I. Р о р о V I с, 1з1:ог.

згрзКоћгу. је211са, 1955, 13 з!.; Р. I V 1 с, ЈР11. XXII, 1957—58, 190 т

равзип; К. К о 1 а г 1 б, РО^ОУОП о је2Ј1ш т 81оуз!Уи, 1955, 60; 1 8 г 1,

51ау. геујја XI, 1958, 69 в!.). ТиШ ^. N 1 е <1 е г 1 е (Кићоуег з!оуап-

зЈсусћ 8гаго21ШО8Т1, Ргаћа 1953, 52 з1.) осИобпо тЈзН, 6& зо ји2ш 51оуаш Је

пеКај згоЈегЈј ргес! 1сопСпо га2зе11гУ1Јо 21Уе11 V зеуегп! РапотјЈ.

5пор1 паЈ8Шгеј§1ћ Ј2О§1оз V з1оуепг>&ш (I > 1е\е[, д > иојои, д.1 — I)

§гес!о ос! 8еуегоУ2ћо<1а ргои јиео2аћо<1и аИ о<1 зеуега ргог! ји§и т с!о!са2ијејо,

<1а је го V §1аупет ђИа шШ зтег пазеИи^е. V 8К XI, 1958, 70 зет гшЈсаха!

\тзај Јуе §1ауш зтег! рпзеНгуе 51оуепсеу V ЉпаЗпјо <1отоуто. Је2Љ 1и-

впејзјћ ји2тћ 81оуапоу V зеуегп! РапошЈ! је ђ!1 пагебпо 2е пеЈсоШсо <ИГе-

гепагап, §е ђо!ј ра ос!та1и1Јеп ос! 2арас1поз1оуапз1се з1сирте. 8озезста

81оуепсеу, И зо тогаЦ ђп! пеКје па 2аћос1пет гођи тес! бег&о-з^оуаз^сшп

ш 8гђз1соћгуа181с1т1 р!етеш, зе осЈгага V з1оуеп§С1п1 §е Јапез V 2е отепјешћ
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&пепсшћ 12о§1озаћ, зе ђо!ј ра V везеЉет 2аШс1и, шсН горошгшспет

{1согоз1тоз1оу. ге&гап (^е^ие) „§оуогт" 12 ЗГУП. *$еЈегп; р^т. петосеп

(Ки2т1с) „з1а1з, ђо!ап", Се§. петосеп; у§гај. 5/г6(И, $6<Н, бе§. $сћо<1у „81ор-

шсе"; р!ст. т узиај. ћот§ аН ћот§а, зћгу. ћот^ „ис1, с!ап, с!еп"; У2ћз1оу.

$шћог, зћгу. Ишћог; З!ОУ. ра1ш, зћгу. ра1ш; З!ОУ. ћогас, зћгу. ћокгс лЛ.;

(шс!1 1со1 Јчгајеупо 1те), зћгу. §отИа (12 то§у1а) аЛ.

а с!е1 81оуепсеу, И је зе! па 2аћо<1 ро Језпет ђге^и Вопауе т

па !СУО V а!рз1се ЈоНпе, је ођ ООПЗУ! §О!ОУО 1те1 зе 2УС2о з Сећ! па 1еует

<1опаУ81сет ђге§и, узај го!исо саза, ЈоИег п! 2УС2е тес! пјтп ргеЈст^Ја

петзКа Јсо1ош2ас1ја па У2ћо<1 То је ћ!1о зе ргес! тадгагзЈсо шуа^Јјо. Кег је

уебте 2ет1јер1зп1ћ 1теп (^гајеупЈћ, 1ес1тз1с1ћ, Јтеп уо<1а,

Сећот т 81оуепсет V §1аупет §е з!сиреп, ргаз1оуапз!с1,

је 1сајрас1а пето^обе 1х 1ећ 1теп зИераг! па 1са1сгзпе1соН 2УС2е. Рас ра је па

<1е8пет ђге§и Вопауе па N14)6 Ауз1г1јз1сет, јиЗпо т У2ћос1по ос! Оипаја,

ођ геИ ^е!тћ1, па ОгасИзбапз^ет (Виг§еп1ап<1и) т V узет ргозгоги зе-

уегпо т У2ћос1по с!о Вопауе ра шс!1 ји^по о<1го(1 озш1о зе тпо§о з!оуап-

з^е^а ргеђ1уа!з1уа. Еп <1е1 је §о1оуо рпра<1а1 з1оуепз1с1 уеј! (ро озшп1с1ћ

1теп зодеб, зеуего2аћос1п1), <1ги§1 ра з^оуаШ аН се§И, 1со111сог 81а ђ!11 2е

па габеЉи с!1(егепс1ас1је. Уза га 1тепа зо дапез §егташ21гапа а!1 ра тас!2а-

Г121гапа. ЗрсжпаП ј!ћ је то§осе 1е 2 пас1гођпо апаН^о узећ згагеј51ћ 2ар1зоу

1п <1апа§пје пагеспе ођПће ођ згго^ет иро§1еуапји ГорегЈспЈћ 2а1сопоу

а!рз!сопет§1аћ с!1а1е1с1:оу о<1 8. 81о1е1ја Ја1јс, а!1 тасЈ^агзИћ Гопеисп1ћ 2а-

ЈСОПОУ ос! X. зго1. Ја1је.

8 гет! 1теп1 V петзбт! 8е је уе11^о и^уагја!-^. Зге^пћаизег.1

Р1зес з^огај роузос! пауаја V Гопеибш игапзЈсгЈраЈ! с!апа§пјо пагеспо ођШ;о.

ТЈрогађИ је узе Јозгорпо ћ!81:ог1спо ^гасИуо. Уепс1аг је ргета!о иро§геуа!

јтепа с!апазпје§а 51оуепз1се§а О2ет1ја.

Ттепа па Н1гјет Аузгг1јз1сет ји^по од Вопауе Јсагејо зКогај 12Ијибпо

51оуепзК1 уоКа112ет т Јсоп^опапЉет ргу!ћ гг! зш аН зг!г1 зго 1ег ро рпзе-

\11\(, па ОгасИзСапзЈсет ра з1оуаз1и т сез!с1 V тпо§о тапјз! тег! 1сог з!оуепз1с1.

8ге1пћаизег ргЈрЈзије убаз1ћ 2агас11 пе2ас!о81:пе§а ро^пауагја з!о-

уепч1^1ћ паге^1ј 1п 2§ос1оу1п5иеда га^уоја з!оуеп§сте 1ег з1оуепз!се горотгшје

пе!ча1:ег1т згагЈт з!оуапз1с1т 1тепот па СгасИзсапзЈсет з!оуа§1и 12Уог (прг.

Е<Ие&асћ — 81оуаз. зеДШСе, 2ага<11 оћгашгуе зЈсирЈпе сН; РдИћ < з!оуаз.

ИТг, 1са1сог Ре1ћа 12 з1оуаз. Уе1ћа; 2игпс1ог/, V тас!2аг121гап1 ођН1и 2агаап,

1 2иг Нег^ипГс, ВЛЈипвз^еЈзе ипЈ зЈеЛип^звезсћЈсћгИсћеп Ве<1еи1;ип§ Јег п!ес1е-

гб51егге!сћ|8сћсп Опз-ипс! Р1игпатеп (Јаћгћисћ Г. 1.апс1ез1сигк1е V. ^1еЈегбзгегге1сћ,

XXV, 1932, 1—48; В1е ВеЉисипв с!ег Оггзпатеп 1п МјеЉгЈопаи. II. ^огс1ћиг§еп1апс1.

1941, 45 вггап! (ро1јиЈпо2папзи'епо); ргуе^а Је1а. 2а1, пј«ет то^с! с!оћЈ1Ј. ЗгеЈпћаизег

пауаја V. оћећ с!е11ћ УЗО уагпејзо Нгегашго, Шс11 га 1тепа V тас!гаг§б1П1.
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2огап<1 12 згз1оуа§. 2огат „с!Је РДи^ег"; пето^обе је 12ре1јап пет.

12 з!оуеп. сИаЈ. геса, 1тЈ12. гаса „Ете"; 5гоо6 12 згз1оуеп., раС 81сз1.

„5ри1\\'аз8ег"; го 1те ђ! ргеј то&1о ђт з1оуазКе§а розгаг^а. Ке^агега Јтепа,

У ј!ћ Зге^пћаизег пауаја, зо ро 12уоги 2е1о зрогпа. Узе з1оуепз1со

1тепз1;о §гас11уо ђЈ ђПо ггеђа 2поуа рге§1ес!аи т ти (1о1ос111, ^оШсог зе 1о

5р1оћ с!а, 1сопспо тезго аН V зЈоуепзслт, аН V з1оуаз&т аН V з1сирпет з!о-

уапз!сет ШроптЈбпет ГопЈи. — СОГОУО је, (За зо тл рпћоЈа Мас12агоу

\)Ш з!оуап$1(1 §ОУОГ! па О2ет1ји ји^по ос! Вопауе тес! Випајет 1п У^с^от

±е тоспо сНГегепагаш. 2а1о је то§осе 12 2ар1зоу 9. 1п 10. зго1. узај ргј пе!са-

гег1ћ 1теп1ћ га^ђгаи з1оуепз!с1 аН з1оуазИ 2па^ај 1тепа 12 зсаге^а з!оуап-

. 2а1 31оуап1 зе ттато а11аза гороштЈСшћ ђа2, <1а

и, 1са1еге 1оротт1спе ђа2е зо з!сирпе узет 81оуапот,

1са1еге розате2п1т з!сиртат 1п Кос! т Ка1со зо гагЈЈгјепе.

Кај зо 51оуепс1 V Сази ос! рг1зе11гуе ра (1о Копса 9. З1о1е1ја зргеје11 ос!

^етсеу, је 5е та!о с!о§папо. Вг121пз1с1 зротепИи пе Јса^ејо §е пођепШ

урЦуоу шт1 V ђезес!пет 2а1с1ас1и. Рас ра пат тоге геЈагЈупа 1сгопо1о§1ја

51оуепз1ић 12розојеп1; 12 петзс^пе пис!т пе!сај ороге га геЛгеу 1е§а ургазапја.

Мес! пајзсагеј^е 12розојеп1се 12 згаге у1зо1се петЈСЈпе,

V Јођо ргу!ћ с!уе зго 1е1, зраЈајо: з!оуеп. *се#а/г., с!апез

— з!оуеп. $ре§г,1о, <1о1. $ре[§и; ЗГУП. сИге§- [ћ'ге§-] > з!оуеп.

ћгег^ш; З1ђау. дгегга — з!оуеп. рева, с!о1. реиа;

«гуп. ћггасН (ћоит) > З!ОУ. *ћгесИа, с!апез ЈггеЋа; \ узећ гећ т §е с1ги§и! 12ро-

зојеп!саћ Јтато 2а згагоу1зоКопет51с1 сИЛопд ге Јапез геНеЈсз 2а е (§1. §е

ргипеге рп Рг. К а т о V § и, Кг. 2§. I, 42 з!.). О роз1ап!си о ]з.

. -ип- (јип§гго > з!оуеп. јо§Ђгг, >јо§ег; ЗГУП. гоитћеп > З!ОУ. ^оШп;

Кип{%шАа > *&ипбј>01а > Кип^ош \\А.; §1. Шс11 К а т о V з, Љк1. 28 з!.).

Рга\г 1а1«5 зрас!ајо зет 12розојеп1^е з з1аго\т1зо!сопетШт а, № је V зЈоуепЗсш!

<1а1 б, прг. згђау. ар/Пг > З!ОУ. орЉ „2е1епа, регегЈПј"; ЗГУП. дасћо > З!ОУ.

Ј>дћ „пега2ГС2апа з!апта" ; ЗГУП. ^тшег [§Иа1ег] > З!ОУ. ј>\Л>6ш > ћо[ег (Ка-

т о V з, 1ђ!<1. 39). Ве8ес1а 81уп. па§аНп — З!ОУ. па§е1ј па§е1јпа је ђ!1а зрге-

јега зергес! рге§1азот а > а (2абеге1с 8. зго!.; Каи^Гтапп, Ветзсће

СгаттаиК ... 1917', § 18); &ге1>е1ј, ге\>е1ј < зг^п. %геШ 2аћ1еуа се!о

Тгеђа ђ! ђ!1о 2ђгап узе 12розојеп1се 12 пет§бте ш Ј1ћ апа1121га11 ро

гагуојп1ћ Га2аћ петЈСте 1п з1оуеп§С1пе, с!а ђ! ј!т га^о то^И (1о1ос1и ге-

1аиупо згагозг 12розо(111уе. ТЈрозгеуаг! је тгеђа гисИ то^позЈ:, <1а зо 81о-

\гепс1 го а!1 опо ђезе<1о 1аћ1со уесЈсгаг 12розос11Н: га2ш з!оуепз1с1 Ј1а!с1;п 12

га^шћ пет§1ић (Иа1е1с1оу 1п 2аго зеуе ш<Ц V га^НбпШ ођШсаћ. Та1со пат

прг. з!оуап. ђезес!а /н'1а//н'^а ЈоКа^ије, <1а 8О јо 2е Ргаз1оуаш узај <1уа1сгаг

Ј2розос11Н, епЈсгаТ, Ко зе је V §егтапз!сет поттаиуи з§. -Ј §1аз11 зе
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пебе, с1га§1С тогс1а 12 §1а§о1з^е ОЗПОУС (ћизеп), V 1сагеп зе је -Ј- V :

ро21ај! 2е 12§оуагја1 1сог гаИг (рпт. С. К а г з 1 1 е п, Шзгопзсће I

ОгаттагИс. I, 1939, 123). -

АН 8о а!рз!а 81оуепа V ргујћ 1гећ зго!е1Ј1ћ га^еп §ео§гаГзИћ т 2 пјит

убазПг шсН озеђтћ 1теп с!аН §е Јса&те аре!апуе гаЈсгашип Нетсет јиЗпо

ос! Вопауе, ђо то§1а ројазпт §е!е родгођпа апа!12а узеда пагеспе§а ђе-

Ј>СиПС^Ц ОШДИ * КО ОО81с1 123Ш ИV 81"П Ј ЗК1 111 ПИ\*ИГ8к1 81 С)\'с1Г 3.1р5КС ПСГП8С1ПС .

Ме<1 Га1се ђезеде ђ! уегјегпо зрас!а1а ЗУП. ђезеЈа зирап, зиррап, зорап 12

Зирап, 1а ра је тогаЈа ђ111 2е ргеј зргејега. М а с ћ е 1с (Егуто1о§. З!ОУП&...

1957, 598) пауаја зе петШ Оезрап < 2ирап; 12 1е пет$1се ођШсе зо догоуо

з1оуепз1с1 рпип1и Сзрап, Озрап, $рап.

V 1сазпејЈ1 с1ођ1 је ођ зоЈији 81оуепсеу 2 Кетс! па пагос1позш1ћ тејаћ

а!1 2 петЈНт! 1^о1ош811 па з^гпјепет з1оуепз1^ет је^Љоупет О2ет1ји рп§1о

V 81оуеп§(Упо ргесеј петз^е^а је?Л1соупе§а ђ!а§а, 1с1 пат з зуој!т §1азоушт

га^уојет V ођећ јс/ИчЈН с!ајс пе1;ај озпоуе 2а ге!а11Упо 1сгопо1о2мо, 1<с1ај је

ђ11о зргејего. Та1со тога ђМ прг. З!ОУ. тоАг-с тл пет. МгеЛег ргесеј 2§о(1пја

12розојеп1са 12 згес!пје У18о1се петзбте, Ј<о зе је §е §1аз11а тиоЛег (-с је з1оуепз!с1

<1епип1ШУш зиДЈсз). §е V зшгоУ18о1<опет§1со с!ођо ђ! то§11 роз^ауи! зргејет

§1а&о1а шШап 'п. ЗГУП. Аићш(п); рпт. Р. К а и ГГт а п п, 1. с., § 20, 5а.

Ргои 1сопси зтагоуЈзоЈсопетзЈсе Јође зо тога!е \з\\\ ргеу^еге ђезеЈе: рт>апј

роиап (ЗГУП. Мап, ЗГУП. ћшоеп, ћоижеп „ђаиеп"), §е ргеј ра згуп. зсгша —

з1оуеп. Ш&а (-6- 12 -"6- 12 -а>-) „Бгеиег"; §Ш 12 ЗГУП. §Шсћо; с!1а1. 81оу.

п 12 ЗГУП. гоНгеп „^еШеп" (К а и ГГт а п п, 1. с., § 29, 5 розгауЈја

ргећода г V 61 V 12. зго!., V ђау. -аузгг. ^оуогЈћ ра се!о V 14.

уепс1аг је т1:егуоКа11бп1 -ћ- (го«Аеи) опете! 2е V 81ап уЈзо

§1а§о1 је тога! ђт зргејег V з!оуеп§бто ргес! го опет!тјо). Везе<1е з зит1.

зЈшрто 5^ (р!запо пауа<1по зс) зо то§1е рпћаја11 V з!оуеп§бЈпо о<1 зитг.

с!ође (11—12. зго!.) ра узе <1о 16. 81о1.; 2аСе11с1 ргећо<1а зс V ^ (р!запо зсК)

§ге<1о §е V 1сопес згаге у1зо!се пет&лпе (КаиГГтапп, 1. с., § 40, Апт. 6),

Копес ра V 16. зк>1. (Љ1с1. § 43, 5 <1). 2а1ора зЈоуепзИћ 12розојеп1с з 8од1а-

зп1§1со 81сирто зћ (роуе^п! V 2абег1ш ђезес!е) пе тогето зато па ОЗПОУ!

га2Уоја $ћ V з <1о1ост, Мај патапспо зо ђ!1е зргејете; 2а с1о!обЈ1еу пат

убаз1ћ ротада га^уој <1ги§1ћ §1азоу.

V 8Гагеј§о с!ођо ђ! розгауН зргејет гећ!е ђезес!: ЗГУП. $сгсч(о), зсга-

1о1гп (с1ет1пи1:1у ос! зсгаг}, згта. зсћге1е1, зсћгеиИп §е 8 ро!по зЉКс

пасјјо, И је, 1са1сог па§аИп > па§е!ј оћгап!1а V осМзшћ зИошћ V

-п- : па$е1јпа, зћга1е1јпа; зМси 12 ЗГУП. зсагШ, ЗГУП. зсћагШ (\т. згес!пје1аип.

$саг1ашт); з!оу. <11а1. зћо1а \г ЗГУП. зсио1а, ЗГУП. $сћи1е; $о1а је ПОУЗ 12розо-

јепЈча 12 <1ове ро ргећо<1и зћ > .?, ро је^Иси з1оуепз1с1ћ ргогезгатзЈсЈћ рјзсеу

зос1ес, §е ргес! 16. зи>1егјет; зћа/ \т. ЗТУП. зса/, ЗГУП. зсћа/ „8сћаГГ" (зргејеха
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V пр ђгас — ћга1а); зћагје 12 з1уп. зћап (р!ига!е гапшт 2е V пет§&ш);

с!иђ1е1а зћеДепј, зће^епј, <Ца1. се!о зће!зће§еп <1о1о12ије, (1а је ђПа У8ај с1уа1о-аг

зргејеш, ргУ1С ргес! габеЛот ргећо<1а $& > I, 1сег 1та оћгапјеп §е У2§1азш

5- т V згесИш ђезе<1е -#-, с!ги§1с ра ге 2 габешип ргећос!от з& V зћћ — зсћ

(= з}; зШеп, зћииг ро ЗГУП. рп<1 зсе1ећ, зсШћ „зсМеЈГ"; зћоДа а. зг^п. зсаДо,

зсасМго, §ог. 5ћај>1$ ђЈ то§1а Ш се!о V ргуо 81сир1по 12ро8ојеп1с, аН ра §е

V рга81оуап§сшо, 1сег Јта 2а ЈсгаЉ! петз1а а V 81оуеп§б1ш о; ђезе<1а зћдЈ - зћб/а

12 51УП. 1>{-$сој је тога!а V гаЈсгаш! пет§бт1 ипеи па§1аз 5е па -д-, Кег зе је

V 51оуеп5ст1 2асеш1 21о§ рп ргеу^ети епозгаупо оризШ 1п 1та ђезе<1а

V ос!уЈ5шћ зИошћ ПОУ! а1шг; $ћбра 12 ЗГУП. зсогЉ „Зсћаиђ"; з&гтја, Хћггпја

12 ЗГУП. зспт је тога!а ђК1 гиЉ <1уа1сгаг 12рО80Јепа, КаКог зћеДепј; 6л&\.

ЈМгатЏа 12 81УП. зсата1 „Зсћете!" је ђ!1а з /- ргеј 12розојепа V 2аћос1шћ

пагесј!ћ 1са1сог угћосћгоз^оуепзЈса $атг1.

Кај пауеЈето зе пе!сај ћезеЈ 8 1-, И зо ро2пеј5е 12розојеп1се: за/аг

12 5сћај/ег (ге V з!оуеп. рге(Ишј12ш <1ођј); зајсгда \т. 8с1геИ>1гиће; ШоЈзгаЛа

12 ђау. $сћа1ђаП; запе1ј 12 ђау. зсћап:, ро!е§ загћ1 1агћ1па; сИа1. зеЈ 12 8сћбр/-

(§е/азз) „^е^пћеђег"; зИ>га 12 ђау. $М/ег згра 2а вгуп. зсНЊе.

Се1о 2а У2§1азп1 Ј- 1тато $- : ђау. заћг, заћег — З!ОУ. заг „ута тос-

\-1гпе ггауе". Р1е1ег5п11с, II, з. V., пауаја ро!е§ зат1ја шсИ ођШ«>

}шт1ја 2а ђау. ћагтре1 „с!ег ТгорГ'; геј ђау. ођШи изгге^ага рг!ез^1 зато-

8Га1п11с НЗтра „ТгорГ" 1П рг^еупЛ Н&траз1 „пешпеп".

У2§1азш потхК'1 5- рге<1 уо1са11 т 2уепеб1т1 Јсопгопат! (1аје V 81о\геп-

зст! пауаЈпо &-: &а1. &аИћа (Р 1 е г е г § п 1 1с, з. V.) ро пет. $ас&;

весћеЦт) 12 1а1. $аси1из; 2а/гап 12 ЗГУП. $а/гап; $а§а, &а%а \г

&а%га<1, 5гуп. зсцггсеге, поуеј^е гаћпшја; &ај/а, згУ1. зег/е; 1сог.

га1гћ-&епе 12 за1^е /гогааеп; Мтег, ЗГУП. затас \т. зг!аг. затиит; Зећгаи 12

пет. *зејегп (К а т о V §, Кг. 2%. I, 42; <1ги§асе V. М а с ћ е К, Егуто!.

з1оупЗс ..., 1957, 292); геШг 12 ЗУЗГГ. -пет. збиег; %1сЉгап, пет. зсМаћ-

Вегп ; &1атрап, пет. зсШатреп ; с!1а1. &та1ес, гта1с, ЗГУП. 5та1г; рг!т.

рг11т1се 2та^с, 2тауес, $та1с; &оШ \г пст. 5о1Л \г 1а1. зоШш, &о1тг, пет.

„ЗдШпег"; %ира, ЗГУП. зирра; $^егса, ЗГУП. згоегге, 1ос1а т1а<1о: з^егсап. —

\'епс!аг ипато шсЦ §е <1ги§ос1 У2§1азп! I-: Ипоћес, ЗГУП. зпар, зпо/ап (ЗГУП.

зпи/еп „зсћпаиГеп", ђау. ЗГУП. зсћпарреп) ; зрагап, З^УП. зрагп ; сИа!. З1а§е1ј,

1сог. пет. зсасИ „НеизгасИ, Зсћеипе"; зтсо/, ЗГУП. зтсИ-шосћ „Тисћ гшп

<1ег 5ре1зеп" ; М.

1<1ћ 12ро8ојеп1с ђ! то§Н 2е1о ротпо^Јг!, уепс!аг је ргеј ро-

тгеђпо, с!а зе гђеге узе §гас11уо 1п паш 1сг111Спо ргеггезе 8 згаНзба зЈачизЉе

јп §егтап1зи1се. УеШсо 2ап1т1Уе§а зе ђо рп гет ос!1сг11о.

КетШћ 1сгајеуп1ћ 1теп V пе!чс!ај з1оуепз1ић О2ет1ј!ћ, И 80 ј!ћ га-

Јсгат! 51оуепс1 зргејеН, пе ро^пато. Ме1ча1:ега пет§1са 1сгајеупа 1тепа зо
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пат оћгапјепа V 1јш181и ођШа V згагејз'! Шегашп: 2о1сриг1г га

Магригћ га Магћигв (МагЉог је т!ас1о, итето ипе 12 с!ође Шгшпа,

^јшотег га 1јис181со 1л>1тегћ) ; Саћ \2 ге АасИеп, Ке1тогајп 12 Кд1п ат Кћет ;

а!1 12 зуегшШћ 1теп: Ког. З!ОУ. $1рра1егпеџ& а. 5апЈн Вапћо1оташ.

Кег зо 31оуепа ђШ пајсИје т рос! пајтобпејЈип петШт роИистт

т 1си1тигп1т урНуот, је гагит1Ј1УО, с!а зо V геКи 1400 1е1 ос! пј^ћ пајуеб

ргеУ2е!1. Тос1а урЦуапје је §1о Ш<11 V ођгаии зтегј, 1г з^оуепзсЈпе V петЈсто,

зато с!а го ро§1ау!је §е ш з!согај шс пабего, Јсег зе §а 51оуепс1 зе шзто

петШ Нп§У18Ј:1 ра ђгзКајо рге<1у5ет ро део^гаГзИћ ЈтепЈћ т зе гат

гас!1 2ато1с1јо з1оуепз1и 12уог. Је^Исоуп! урНу! V ођећ зтегећ ра $е пе г!5еј(>

зато з1оуагја, тагуеб шсИ ГопегЈЈсе, тогЉ1о§1је т 81та1«е. То је га с1ипајз!с1

дођго ш с!ози ођјеКгЈупо ро1са2а! ^. 5ге1пћаизег \-

ј! 1спЈ1§1 „81а^1зсћез 1т ^јепепзсћеп". ^1еп 1962. V је2Усоз1оуји зе је

(1оз1еј пауаЈпо т1зН1о, с!а §е те^зеЉојпо урЦуапје зозес1п1ћ је211соу отејије

V ргу1 угзг! па ђезе(1п1 2а1с1ас1, па §1азоз1оупе зргететђе ра га!со ге1чоб

п!с. 8те1пћаизег је дођго р(Жа2а1, 1^а1со ћкго зе 1аћ1со рос! урЦуот

зргетеш тс!1 Гопо1о§1са зггиЈсШга 1са1се§а је21Ка.

урЦуоу з1оуеп§с!пе т петЗсте 1п ргау га^о те<1

з1оуеп5С1по јп «а11јап§апо, та^агзсЈпо 1ег згђоћгуаЗ&по је ггеђа роз^а-

УП1 па С18Ш с!ги§е гете!је.

81оуепс1 зо ођ рг1ћос!и V <1апа§пја ђЈуаШба ро!е§ Нетсеу рп§11 V зић:

ги<11 г Котап!, гаКо 2 озгап1и пеК^апје^а готапз!се§а аП готаш21гапе§а

ргеђ1уа!згуа па 1сотра1сто пазе!јепет з1оуепз!сет О2ет1ји, Ког з

пазе1јешт готапзКт ргеђ1уа1згуот па ји§о2аћос!п1 теј1. КетЈЈс

8ГУО, з &кепт зо 51оуепс! рпз11 V зп!<, је ђ!1о ро пагебји тпо^о ћо!ј епото

1со1 готапз1со. Ро Меуег-^иђКеји, ЕтГићгип^ 1п с!аз 8шс1шт

с!ег готапЈзсћеп 8ргасћ\у1ззепзсћаГ1, 1920, з1г. 17, 23, 25, тогато рп паз

гасипаг! з 1гет1 гешготапз&гт (11а1еКг1: 8еуегпо1з1гз1с1т, ^ег^езипзМт 1п

Л1г1аш1ит, тедгет 1со зрас!а гг2аз!с1 §ОУОГ К ђепеСапзЈсети. Кат зо зрадаИ

готапз1с1 аН готап121гап1 озга^И згаге^а ргеђ!уа18Гуа V поггапјози! з!оуеп-

з^е^а 02ет1ја (1*аћг < ^1аћг), је 1С21ш гес1; 2с11 зе, с!а узај пеКагег! рпрадаја

181:1 зЈшрт! зеуегопа181<1ћ (11а1е1аоу, \и. зо 12 пе2уепе^1ћ зо§1азп11соу тес!

(1уета уоКа!ота 1п V 2УС21 2 г гагуШ гуепесе, 1^ег Јтато Ш(11 гиЈсај узај

<1е1по 2Уепесе зо§1азпЉе: 1а1. А-сгаше > о-1год.{апе > Тгојапе; саргешпг

>Ко1>ап(1. §1. §е А. Огас1, 8К XI, 1958, Етд-лзгЛа, 33 з1.

81оуепз1с1 готашз11 зе шзо 2ђга11 узе§а ђезес!пе§а §га<Иуа V

V 2аћос1п1ћ пагесдћ, 1и зо §а 81оуепс1 зргејеИ ос! згагее

12 ћа8пеј§1ћ 11а1оготапз1с1ћ ^ОУОГОУ, с!а ђ! 1аћ1со па <1гођпо

апа1121гаН, КЈај, оЉос! 1п V Кагеп ођШс! зо 81оуепс! ђезеЈе зргеје!!. 2е ођ

рг!ћос!и 81оуепсеу V 6. З1о1. 1га1оготапз1с1 §ОУОГ! ођ 81оуепз1с1 теј! шзо
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епот!. КаЈ2апез1ј1уеЈ8е §гасИуо т Јсазнрог §о готаш^а §ео§гаЛз1са 1тепа,

1а зо ј!ћ 81оуепс1 зргејеН перозгес1по ро рпћосЈи.

О 2уепесет 12§оуоги тес!уо1са11бшћ гепиез рпбајо прг. Јтепа:

Ма<Нга 2а зшго Кашо (шЉ -5- је тога! ђт га зЈоуепз^а и§еза 2Уепес);

О/*1еј 12 *а§Шега 2а 1а(. АдиИега; СеДаД \т. *смњАа<1Ђ 12 готап. ћшиасе; гот.

иипипг > згГиг!. Шшо > З!ОУ. Ф-уЈћт, с1апез Ља1. УгЈеп, 1шЈ12. УгЈепг;

гот. Ргдиетшп > гот. -сИа1. *рИ§еш > *6б/г^га — с!апе$ Вигег, шс!1

§е аре!аиу %оШа \т. гот. с!1а1. §а1ес1а \т. ^аИеса (К а т о V §, Кг. 2§. I, 26,

27, 34, 35, 40 ег раззт); роДгећа 12 *раАпагса < 1а1. ратаг^а (К а т о V 8,

. 40 з!.)- \'епс!аг 1тато рага!е!по 1и<11 оћ111се 2 оћгапјепо 1епи!з:

З!ОУ. 1,о^аГбсб > с!апез ^одасес ; Зоппиз > *5рг'а > 8оса,

А&ате > АггапЛе > *1гоЛ[апе > Тгојапе (К. а т о V з, КгагЈса 2§ос1. 26,

27) 1р<1. 2е 12 ге^а зе га2у!с11, с!а готапз1с1 §оуог1 па пазет О2ет1ји П18О

1)111 епош! т с5а је го ургаЈапје ггеђа па дгођпо ргеггезг!. Рас ра 1еро уЈсИто,

<1а зо зе <3е!оуа11 пе1са1ег1 рз1. 2а1сош : з1згет о<1рп1ћ 21о§оу, ргећос11 а > 5,

еп> $, ап, оп > д, е > е1} ег > $г, ргуа т сЈги^и рз1. ра!ата112ас1ја иЈ. Кс1ај

80 па^апбпо ргепећа11 с1е!оуаг1, ђ! то§1а роЈсага^! пагапбпа апа!12а ођ се!отет

8гас11уи, 1с1 §а је ра ггеђа §е!е 2ђга11. ВезеЈп! 2аМа<1, 1с1 зо §а 51оуепс1 V 2а-

сет! дођ! ра Ш(11 Јсазпеје зргејеН ос! Котапоу ге§а О2ет1ја, зе пбе узећ

рос!гос1ћ тагепаЈпе 1од1шге, V ргесеј§пј! теп уегзЈсо-сеЛуепе^а 21у1јепја,

V пајтапј§1 ра ро!тспе§а 21у1јепја, 1сег 11;а1о-Котап1 пас! 81оуепс1 п11сс1аг

п!зо 1те11 роНиСпе ођ1азг1. Ко зо 81оуепс1 12§иђП1 V 8. зго1. роНгЈСпо зато-

згојпозг, зо та!сој рг1§11 рос! Ггап^оуз1со-пет§^1 ро11т1сп! 1п 1си1шгп1 з1з1ет.

2а1о је га2ит1ј!уо, 6а је петзЧић ђезед V &1оуеп5^1п1 тпо^о уес 1сог 1га1о-

готапз!с1ћ. 12 1сг1о-готапз^1ћ ^ОУОГОУ зо §ОТОУО 1е1е згаге 12розојеп1се :

т155а > т&&Ј, Јапез з1оу. та$а; тепзајтеза (М еуег-1^иђ1<е, ЕтГ.

§ 155) > тгга (-е- је тога! ђт 2е1о О2е1с!); сирра > ћира, ћирка; зсшеИа

> гот. зћиДе1а > З!ОУ. *$ћи[е1а > *зћсИ1а > те1а1. зШДа, с1ги§о<1 (узгај.)

*5ћг>Ле1а > *$Ш11а > гЛе1а. — Урга§апје је, а!1 је з1оуепз1са Аој>а „Разз-

<1аиђе" т ргепезепо „тауг!са" 1г §а1. - гот. Ло^а (М еуег-^иђ!се,

ЕтГ. § 248) а!1 12 рз1. (јо^а, 1и п!та б1зго јазпе еито1о§1је (В е г п е 1с е г,

ЗЕУ^, з. V.)- — 2агас11 ротапј!сапја ргоз1ога о ЈсазпејЛћ Ј2розојеп1саћ 12 1ш1о-

готалзЈић с!1а1е1аоу V 81оуеп§Сто т ођгато пе тогето ш га2рга\'1јаг1.

Је ра Те^а ^гасИуа V 2аћос1п1ћ з1оуепз1с1ћ паге^јјћ уе111со.

ОсЈпоз! 8 згђз^оћгуагзИт! §ОУОГ! зо ге ргесеј ођс!е1аш т зе 2а1о V ш

урга§апје гис11 пе тогето зризбаг!.

2 Мас!2аг1 зо 81оуепс1 рг1з11 V перозгеЈеп з(Љ зе!е ођ 1сопси 9. зго1.

Ро1о2ај 51оуепсеу роЈ Мас12аг1 2е 1зросег1<а п! ђ!1 <1озг1 с!ги§а^еп, 1<а1чог

је ђП ро!о2ај 51оуепсеу, 1со зо ј!ћ рос!јагт111 Ргап^!. Ва зо 81оуепс! рге\'2е-

та!1 поуе ђезеЈе ос! МаЈ^агоу т Мас12аг1 ос! 81о\'епсеу, је пагаупо. О гет
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шћбе пе дуогш. Ва зо шсН ш!сај 2ет1јер1зпа Јтепа пајуа2пеј§1 Јса&рог 2а

тес!зеђојпе је^Исоупе ос^позе, је гагит1ј1\'о. 2а1 зе о(1 81оуепсеу, бе 12

тето М 1 1с 1 о § I б а, шћбе §е т и&уагја! 2 ургаЗапјет, V

га^тегји з1а 81 ђШ з!оуеп§бта т тас!2аг§бта. Мас^агзИ 81ау1зи зо зе 8 гепи

ргођ1ет1 уеШсо иЈсуагјаН (Ј. Ме11сћ, Е. Моог, 81. Кше^за). 2а1 т! уза пјШоуа

<1е1а шзо Јозтрпа, УЗ! ра V зуодћ гагргауаћ орегЈгајо пе 1е з ЈсгајеупЈгш т

<1га§иш ипет, 1етуеб ш<11 2 аре1аиу1, 1с1 зо ро узеј уегјетози рг1§11 V тас!2аг-

зсто 12 з1оуеп§бте аН с1ги§1ћ з1оуапз1с1ћ је^Љоу.

Ро тојет ро^пауапји 2§ос1оут8^1ћ т је211соуп1ћ га^тег рапопзЈоћ

81оуапоу ргес! рг!ћос!от Ма<12агоу, 1<1 зе ос!га2ајо V пјШ је^исгћ гисЦ §е с!апез,

је ђио ргеђ1Уа1з1уо V пслгапјет 1сош <1опауз1^е§а 1^о1епа ји2поз1оуапз1со,

зеуегпо ос! В1атеда јегега ра пе!соН1со ротеЈапо гисЈЈ з 51оуаз1ит. А 81оуа1а

80 то§Н ђш рг1зе1јепс1, V §1аупет §е 12 Рг1ђтоуе§а зргетзгуа (рпт. 81.

К п 1 е 2 з а; ОЈе 8ргасће <1ег а1кп 81а\уеп Тгап5(1апиђ1еп8. ВисЈарезг 1955,

32 в!.). 2а тепе зо Кп1е2зеу1 аг§итепи (1ђ1с1. 44 з1.) 1а1со ргерпб!Ј1У1, <1а

јШ, узај 2а 8ес1ај, ђгег рпАгЊа зргејетат.

То<1а 1<а1сог зто 2е §оп геЈсН, зо уза га ургаЈапја рп 81оуепс!ћ §е ро-

ро!па 1ес1та.

К. Ко1апс
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Проблем језичких сусрега у историји словеначког језика

Словенци су у последњој фази сеобе у Алпе дуги низ година (можда

и два века) боравили у северној или североисточној Панонији, у непо-

средном суседству са каснијом чешком и словачком групом Западних

Словена на једној страни, и каснијом српскохрватском групом на другој

страни. Њихова сеоба у Алпе вршила се најмање у два главна правца:

јужно од Дунава, између Братиславе и Ваца, преко Градишћанске

(Бургенланда) према Семерингу у долину реке Мурице и горње Муре и

дал>е у Корушку па и преко Алпа, односно преко јужног Бургенланда

према Градцу итд. Други део Словенаца био је мало дуже у вези са

каснијом српскохрватском групом и касније ишао на југозапад јужно

од реке Рабе преко Прекомурја у средњу и јужну Штајерску и још даље

у Долењску, Нотрањску све до Истре и Трста. На линији Трст — За-

падно Похорје он је долазио у везу са првом групом која је дошла са

севера. Ове правце насељавања потврђују снопови најстаријих слове-

начких изогласа.

У Алпима су Словенци одмах дошли у додир са алпскобаварском

немачком групом, преузели од ње много речи и дали Немцима много

словеначких географских имена, па и апелатива. Међусобни језички

односи Словенаца и Немаца трајали су готово четрнаест векова, односно

још трају. Аутор наводи низ позајмљених речи у оба правца и одређује

их и хронолошки. Тај би се списак могао веома умножити. Већина про-

бле.ма још није детаљно испитана.

Други јако утицајни елеменат, с којим су се Словенци срели у

новим пребивалиштима и на својој југозападној граници, био је ро-

зшнски. Тај елеменат био је мање јединствен него немачки. Третирање

интервокалских романских тенуес у словеначком показује звучне и

безвучне рефлексе. И ту аутор на основу имена и других позајмљених

речи указује на важност словеначко-романских односа. Ови су се про-

бле.чи код Словенаца до сада врло мало обрађивали.

Односи са српскохрватским елементом углавном никада нису били

прекинути и у њихове проблеме улазе и српскохрватски и словеначки

лингвисти .

Крајем 9. века Словенци су дошли у јак додир са Мађарима.

Језичке односе са њима досада готово нико од Словенаца није испитивао.

Више су се тим проблемима бавили мађарски слависти.
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