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1 . — Рп1о2Ј рогпауапји пагосЈпо^

и ТЈјезпоте

(па о!(Жи М и г 1 е г и)

Т I ј е з п 0, и оус!а§пјет §ОУОШ Тгзпо (1а1јј. 51ге«о), је уаго§

па Ј51оспој ођаН о!оКа Миг1ега (РПшјеу Со1еп!из), ђгојј оКо

2150 (1и§а птоЈсаМЈбКе ујеге. РсЖгеЈш тоз!: зраја о!(Ж за Корпот,

ј ро 1от је {језпаси тјез1о <1ођПо Јте. ВјесЈсш Јапа§пјЈћ Тјзпјапа

(ЈозеНН зи зе и оуај Кгај, ргес! ТигсЈта, ро2е11сот 16 уЈјеКа, \ 1о \г

5УОЈШ з^апа1): Мпја, Оидга\>е I ОагИпе — Којј зи пе!соН1со КПо-

те(ага исЈаЈјепј ос! тогз!се ођа!е.

РГУЈ гирпЈ1с и ПОУОЈ роз^ојђтј ђјо је §1а§о1ја§ М1ћо Уеа-

ЈСОУЈС, аН је уес пје§а пазНје^Јо 1а1Јпа§ Ре1аг Зи^јпа, 1сојј зато

јесЈатри! рј§е §1а§о1ј1сот, \ 1а<1а зе ро!рјзије: ЗиНпоуЈс.

№гос1 је оуо§а 1сгаја ђјо УГ!О зјгота^ап. ВЈо је 1 ђег пасЈопа!пе

5УЈјез1Ј : и ђогђ! 5 ТигсЈта јгтогјо зе, \ и УепесЈј! је §1е<1ао рге1-

з^аупјЈса \ 2а§1Ј1пЈ1са зуоје ујеге, рога^ј Које је јесИпо 1 з1гас!ао. То

је ђ!о зеЈјаЈс, ћег ћиииге, га!о г с!иђо1ит ге1Ј§ЈогпЈт озјесапјет,

гас!оуо1јап аКо је гшгпо то§ао јзроујје^а^ ујеги о!аса 1 и тЈги

ођгаЗЈуа^ј гет1ји.

2ауЈзпоз1 зе!јаК:а о 1аНјапз1сЈт сЈозе1јеп1сЈта осЈгахије зе и па-

госЈпот §оуоги, 1е је рип ЈаПјашгата Којј КагаК1егЈ§и ПОУЈ ос!по§ај,

51и§е 1 2°5РО(1ага- Оуе ^и^јсе ро зуојет гпабепји ргЈраЈаји е^о-

потзЈсот, ро11пС1сот 1 асЈтЈпЈз^га^јупот зЈз^ети — иуесЈепЈт ос!

УепесЈје. ТаКоЛег тогпагзКа ^егтЈпоЈо^Јја уес^Јт је с!е!от ЈаНјапзКа

1 готапзЈса2).

») Кја (КјебтК јид. аКаЈетјје): „51ап, <Не Зеппеге!, !осиз е! саза ти1-

§епс!Јз аезШе оујђиз". — II Тјјезпоте зе сије зато р!ига1: к1ап1. — 1Ј оуоте

с!апКи оз1ау!јет зи аКгепћ опаКо КаКо зи и рЈзса ође1егеп1. — 1Јгес1п.

2) Ог. Р. 5КоК и ЗУОЈОЈ газргауј „Ос1 Ко§а паисЛе јаЈгапзК! Ји§оз1оуеп!

ротогз^уо 1 пђагз!уо?" — Каге: „АКо ЈзрИијето оуе пахјуе, т! (1оЈз1а (1о1аг5то

<1о пезитпјјуа 2аК1јибКа (1а зе от (1ј. јасЈгапзКЈ 51оуепј) паиазе оујт гапјта-
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№го<1 је 1а1со рпзуајао уепеајапзКе Јггаге, јег, КоПКо ројесПш

§1азоуј 1оНКо I зат аКсепа! и уепеајапзКот ^оуоги, ос!§оуагаји

(ЈОУОГ и Тјјезпоте шје Јапаз СЈзЈо СаКаузЈа, ротЈадеп је Ј1сау-

зЧсЖаузЧтот, јег зи ОУсЈјез^пја баКаузЧта ј зизјеЈпа 5{оКауз1та

росЈпагјеф.

Ма оуот си зе тјезШ ођагге*! зато па КагаМепзИбпе пагоЈпе

ј 51оуепЈгЈгапе Јггаге 1(ОЈ1 зе пе Сији Ш зи гјје11сј и Кпјјгеупот

§оуоги, 1 па ропе^а о1з!ирапја. Озугпи<!и зе 1а1<о(Је 1 па пеКе (Јги^е

тотеп!е Које 1сага1^1егј§и озођте ОУО§З §оуога.

1) — II оус!је§пјој ЛаКаУзЧЈш, Која је ј^ауз^о^а рос1пагебја,

јта пе!со1Ј1{о еКаузКЈћ Јггага. Ош зе бији јесЈЈпо и 1от оћНЈси,

ргетЈа и с!ги§јт КгајеуЈта, 1 2аКауз1со§ 1 §1о1сауз1<о2 §ОУОГЗ, роз1оје

га пеЈсе ос! пј!ћ јКаузЈсе гатјепе.

2,а §1о1с. 1ј. регЈеКИуш §1а§о1 зјезН паго(1 оус!је Кахе $е&И, а,

паргоИу, ЈтреНеК^упЈ ођПК 21азЈ зЈЈЛЈ. 1з1о УЗХЈ га зЈогепЈсе:

ргозезИ зе, позезИ, рг^зезИ.

2.а §1оК. јј. ЈтепЈсе Јсогјјеп \ ^огЈјепјеи оус!је§пјет §оуоги

јтато : ћогеп I ћогепје.

2а з!оК. 1ј. ЈтепЈси гјепЈса и оуот §оуоги: гетса.

2а зЧо!с. јј. ЈтепЈси зјјепо и оуот §ОУОШ: $8по, а з!и§ао

зат пеЈсоЈНсо ри!а: зепа, I.

2а §1о1<. јј. ЈтепЈси з1агје§Јпа и оуот §оуоги: 51аге5^па.

Раг^ЈсЈр рго§Н ос! б1а§о'а згУзИ (§!оК. згезИ) §1азЈ: згеја.

Ргета §1о1с. јтеша КгПо и ОУОШ ^оуоги: ћге1о.

2) — 51агј рпје(11о2Ј УТ> 1 УЂХЂ за^иуаН зи ЗУОЈ робеЈпЈ Коп-

копап! и та!о гјје^ј, \ 1о и ОУЈГП ођЈЈсЈта, и рп!о§и: уај&, самЛ \

и 21а§о1и: ^агШ, уагезН, уагУтаИ.

3) — 51ага &гира чр- чкр- за^иуапа је јо§ јесЈЈпо и сЈуЈје

чрЂво; дгџ, Чћрвд. Ргета СГУ Јтато, \г ПгЈо1о§1<:е

п]Чта (1ј. тогер!оуз1;уи ј ђгоЈагз^уи) пе ос! Котапа арепЈпзКе ођа!е,

<1отааћ, Јсоје га1еКо§е и ОаипасЈјЈ и <1ођа Јозе1јепја." „Оуј га1е2еп1 Коташ

з1уоп!е ј зЈтђЈоги за 51оуешта 1 уес и 1оКи зге^пје^а у!јеКа опј з'е 51орј§е

з ијппа, паКоп в!о јт ЈаЈохо ргуе озпоуе тогер!оуз4уа 1 ротогзКо§ гЉагз^уа."

— МЈје, ЈаМс, јзМји^епо с!а 1 Тјјезпјап! петаји и зуојет доуоги пагјуа Које

зи рорптШ ос! <1а!та1ЈпзКЈћ Котапа, Ја зи, пајте, јраК, ргетЈа и ргујт росе-

сЈта паз1апјеп1 па Корпи, пеЈа!еКо о^ тога, ЛозН — ра 1 па ргеКјЈе — та и

Кои{аК( з Нт КотаиЈша.

!) 1з1о Као §1о и §1о1с. Јтато 2 V г з I ргета *чг>рсшвг.
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4) — Агис \ НагНс <Јуз зи {оро^гз^зЈсз пагЈуа га јесЈпо <е Јз1о.

Ро ЗУОЈ ргШсЈ, пагоЈ је о<1 Јтешсе Ка* (рШЂ), Јсоја је 1а1со<1е

1оро§гаМ1 пагЈу, пабтш (ЈеттиЈју гаИС, апо1о§по рготјепата:

уга! — \та1\С, ђга* — ђга1П (и гпабепји таН ћга1, а пе го<1а1с), а \г

!Ј2Јо1о§Ке пи/Је паз4а!з је те^аЈега: ат^\С \ ћагПс^.

5) — РпЈогЈ.

2еги Ј с!ет. гепси \ гег1си = УГ!О та!о (1аПј. гего = шзЧЈса,

пи!а); Шарас = ига!ис1, гатап; игаИ§ас = пјје то§ис!е; //«5^:/' I 1ји$Ш

^ЈјиЈзКЈ, бије зе и гпабепји: јаЈсо, па рг. ^ јизЈсЈ §а је исЈгПа (\\.

ја!со §а је иЈагПа); /;«5А/ 1 /уисАг бије 5е и гпабепји: розЧепо, па рг.

N151 1ји51сЈ (ЈН 1јиз1сј) ибЈп!ја (1ј. пЈ5Ј ро§1епо и<Мшо, итаА\о);

рг1ћоргс1се бије зе и хпабепји „5а11о тог^аЈе", па рг. 5КоС1ја је и

тоге рмКоргбЈсе; Ге$(о = Што, ђгго (уеп. 1е51о, 1а1. 1ез1о);

шаг ги§ас, ос! §1а§о1а ги§а!Ј зе, ра па рг. & ги§ас гпа^ј

§ОУОП'§ ги§аји(јј зе (^ј. и §аН). ОУЗЈ зе Јггаг бије ропајуј§е ос! Јје-

уојаЈса, \ и пјети је заЈггапа пеКа ргј^ајепа ћуа!а па 1аз1сапји.

6) — №1ш1Ј1со бЈ51Јћ пагоЈпЈћ јггага.

Рд1ић, т. = ро!о§, ро!огепо јаје; с1гјаћ, т. = ^јг; 5«А;, т. = ози-

§епј рапј (исп. руско СУКЂ); дадиј ј дадШј, т. = оуа!ап Катеп;

ор1еп1ппа, 1. = ози§епа 1со2а га ргау!јепје орапаКа, с1Јо ос! р1е<Ја

шје зрага, %. = о1сги§ао 5УЈ1а1с о<1 1сгре, 1сао Ко1аб Јсојј гепе 51:ау1јаји

па §1ауи рос! ђгете. ^аза^а, Ј. = !ип§о тагЈпо, аП ^аЈсоЛе пагју

га угзш зто1суе (р!ос! ј 51ађ1о); сШса, 1. ^пеЈгрје^епа зића зто!суа;

г6г'са ј гЧгса, !. = 1§1а га р!е1епје ; орисе, п. = гепзК:! ћа!је(;а^;

гајаН \ гајаИ = игајтјИ; гигп/а, Ј. = ^га1с оЈ зјре јН ћоћо!шсе;

сгпо§игас, т. = угз!а гјђе; таг, т. = угз!а тогзКе 1гауе (пјегЈпо је

ЗУОЈЗ^УО §1о је тазпа) ; та2аг, т. = угз^а гјђе (§1атоб) 1^оја г\\\ и

таги ; 5уШпа, \. = тогз!са за1а!а ; ђа1ау1са, \. = УГЗ!З зЈигауе, ђз!ауе,

гјђе; 1г\>г§пиИ = рођзсШ (1јје1е; гамгвпјаћ, т. = з^гагпјј сПо уг§е 1сис1а

гјђз ; тоАгШја, I. = УГЗ!З зтоКуе (р1о<1) Којој је јег§го 1сзг-

сгуепо ј та!о ћзса па тосЈго ; ђиШса, \. = пЈзКа %\ача

Кгића ресепо^ рос! ре!сот ; ресаг, т. = §1ауа Кгића Којз ае с!аје

ре1саги Као па§гас!а га ЈзреСепЈ 1сгић ; ресаггса, I. = гепа ре!саг; 1гШрШ

\ 1га§паН = Јз1јега1Ј ; гас1УтШ~>ро%о<1\И пе^о§а 1сзтепот ; 05Ш, т.

= зјепз; сК1аИ = гегаИ погј^ет С!ГУО, ј з!огепЈсе: 1г<К1аИ, аАИаи,

пасГПаИ, росГИаИ (^ије зе е!Јр1. гебешса: Мес11ја — с!а зе (!ПУО пе

(Ша); §иЈ1па, 1. = 2гшја; ^и/а, I. = СГУЈ<^; ^и/сХ т. = та!о уесј СГУ

Јсојј ипј§1ауа §ије; јагНг, т. уг!о зе та!о Сије, ргеу1а<3ије: јеггћ, 1ета11

\ з1о2епјсе: 121етаН, паитаИ = т!а1Ш 1со§з; ђе^егап = ђо1ез!зп ; ^иса^/

пергеКЈсЈпо пауз!јјуапје пђе па исПси; 1исау1са, Ј. = УГЗ!З гиће; 1иса11
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тепЛи1е = гагћЈјаИ песМт ђајате; чИпч и /пасспји

рсЖуагепа, роге!епје!а ДазКа ос! ђабуе; ријаП = ћ\$1к.г

1Ш пебЈт ро тогзКој УОсН ; ог&адпШ = ођис!оује1Ј ; баба ћга1јеуа =

ђађјса, ргјта!ја ; г&оМепиИ $е = 1саге 5е га пђи Кас! о1угдпе ј

паКоп зЧо је и!оу!јепа 1 сг!спи1а ; сНја ? = та 2ђПја ? — Ис1.

7) — №1сЈ Ко1еК11уЈ:

Огмјв \ АгШ$\ §гд1)је ( §гођ1је, аП §гед,т. а пе §гођ;

пје = 1сог1јепје ; И$је\ ћге\)ј$. = зић! рапјеуј га §ОПУО;

= о§1го Катепје ро §1со1јјта; Кги2ј& оЛ ћги§, т. је јз4о §1о 1 §ге-

депје о<1 цгеђеп, т.; §дгје, §џдгје 1 ^З^е = §уохс1е ;

А;1се = Кир ићга{о§ геЈепоЈЈ 1 зићо§ §гапја ;

ос! 2 г т ; <Нса = Јјеса.

8) — ТаПјашггш.

ОагИи1а, !., и уепесЈј. ЦОУОПЈ §агГ1о!а, Г. ^пагјуга изКг§пји

р1е!епјси ос! 51а^о§ ^јез^а за рјзапјсот — ћојасНзашт јајет —

розгеЈ р1е!ешсе (и 1аПј. гјебп1!«и пјјезат то§ао пас^ј оуи гјје^) ;

1иг1а, !. = ођјбпј ђјјеП ћ!јеђ, а и уеп. ј \.а\. ^ОУОШ ЈОгЈа је пагју га

з1а!1си ро§а^и; ШасМ 5е = §аНН зе, 1а1. зоПаггагзЈ, а и оу(1а-

§пјет уеп. §оуоги ОУЗЈ §1а§о1 пј1сас1а шјезат био, Јх^иђЈо зе ; тиг-

§0,5, т.1) = ро<1гц§1ј1уј пагју, јег тиг§а \ тиг&а, I. = огпабије 1а1о§ оЛ

тазПпоуо§ и!ја (уеп. тог^а, 1а1. тогса); §1апр\са, Г. = <1г2а1о ха

рЈзасЈе регсе, а пагос! је газј^игпо ОУЦ гјјеб паСЈпЈо о<1 §1а§о1а 5(апра(1.

ОусЈје зат ротепио зато гпабајшје 1а1Јјап1гте. Могпагз1са је

1егтто1о§1ја, Као §^о зат уе(! Кагао, уе(Мт с!јје1от 1аПјапзКа ј

<1ођго рО2па!а ра је га!о пе пауосПт.

9) — 1Ј Шегагпот 1а1јјапз1сот јегЈ1си Јтато ЈтепЈсе: зсо§П о,

т. = оз1гусе; 5са§Па, !. = 1сатепје Којјт зе розјраји ри!еуј;

1ј (љ). ОуЈјезпјј уепесЈјапз1{Ј с!Јја1е1<а1 ро§ос!ије и сшт

2а1сауз1сот §оуоги, ра зи зе уепеајагнКе гјјеСј — Које Гопе1зКЈ §1азе

— §1сојо, §1саја, §1^ајаг розуета иАотаСПе, ј и оусЈа^пјет па-

гоЈпот §оуоги §1азе: §ћбј, з&аја, 5ћајаИ. М1аЛ1 ЗУЈје! пе јг§оуага

уј§е (ј и оујт гјјебјта) §1аз -/-, апа1о^по ргауЛи: баК / = §1о1с. 1ј (љ),

ра Каге: зШј, 5/са1ја, ЗШјаН. МеДц{јт и оус!је§пјет уепесЈјапзЈсот

сИја1е!с1и \ пас!а1је оз^аје §1аз -ј-, 1ј. и пјети јо§ п!је ргеу!а<1а1о

1Ј1егагпо ^аИјапзКо -§1(1)-.

II пагоЈи зе 1а1со<1е бији \ з1огешсе: гавћа(1)јаИ,

РГУЗ гпабј; ђаса*ј зе па пе!со§а Катепјет, а (1ги§а

Ј) — 1Ј Кја 81ојј га јтепши т и г § а з с!а је пејазпа роз1апЈа.

Јужнословенски филолог XVI '
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ри! ЈН УГ! оз1гашу§1 Јсатепје. Рптјеп : №тбј <1а 1

Иеп 15ћа(1)јаИ тој УгШ.

10 — §И'са, !. = (1а§бјса га Јогепје уа!ге. — Оај тј 5/Гси Аа

па15гт 5§апј.

11) — Опота^орејзКе пје^ј.

1Ј оус!је§пјет папхЈпот ^оуоги Јта<Је пеЈсоНКо пјебј Које

опота!ороегије пага! п. ТаКоуе зи:

ОтЛас \ ^ипЛас, т. = §ис1ас (§1(Л. §ипс!е1ј), а ос!а11е гасЈпја

§ипсги, а апа1о§јјот га §1оК. гијаЈј јтато ј §1а§о1 гипсУП. Ргета

1оте пага! п, па пеКЈ пабЈп, ЈзМЈе ј оропа§а гуи!с зате гаЈпје.

МШјепја зат Ја и оуај з!сир гјјеСЈ зрасЈаш Ј оуе: Дипђдћ \ Аипћо-

сгпа, I. — дгипдој 1 ђгипШј, т. ј гасЈпја : ђгипбојаИ \ дгипдоЦМ.

Оуе пјебј огпабауаји: УЈГ и Јопси, Кас! и пјети пе§1о Кића, ј гуи!с

Којј 1а гасЈпја ргсмгуасЈа. 51и§ао зат уј§е ри!а и уапјап^ата оуи

гебепЈси: дгипдо([)ја гш и Јгоћи ; а ТаНјапас {аКоДег Јсахе: М1 ћог-

ђо^На П уеп*ге. МЈ§1јепја зат да зи оуе гјјеб! опота^ороегоуапЈ

(аНјапЈгтЈ ; 1аПј. ђогћо§По, т. ј ^1а§о1 ћогђо^Паге. 51и§ао

зат ј ОУЗ <Јуа §1а^о1а; 1епЗаН \ 1епригаи. Огпасији Ј51о опо §1о и

ОиђгоушКи гепЗаН. 1Јссе11ЈпЈ и „ОЈупој СПитј", па 51г. 274,

Јсаге: „Кеп<Ја1Ј и ОиђгоупјЈси \ ро оЈсоНсЈ гпа^ј (г1а1!,рори1 боује^а

рјапа. 1Ј ВоЈсЈ Каги: гопс1а1Ј; 1Ј Сгпој Оогј : гисаИ Ка1со рјап."

— 51оК. ЈтепЈС! : сугса^ \ &1а&о1: и сугбј^ј, оус!је осЈ^оуага:

счгсаћ \ счгсаИ. — §1гМаИса, I. (и Во1и : §ра§аг!са \ ра^агЈса) јез1

(1је2ја Ј§гаС1{а га ^з^апје, паргауЈјепа ос! зтоКуЈпа (1гуе1а. КЈјес

51го1саИса иђгајат те<}и опотаЈорејзКе ргета 2уиКи Које^ ргоЈ2УО<11

гасЈпја, §1а^о1: 51гоћпиП. — ТаКоДег и §1а§о1и с1гИ<аН &е, з^оК. сегИ1

зе, па!агЈт опота!ореЈ51<1 јггагепи гас1пји.

12) — Рор1с, т. = сгш гоћаг, а 1аКо Јз1о хоуи оус!је <1аКа зје-

теп!§1;агаса Којј је Јз1от ођиКао сгпи тап{1Ји. Кас! исЈап §гас1, бије

зе и пагоЈи Јгге1са: „То је гШтепје ђоИје", ра ргета 1оте пагос!

(1оуо(1Ј гјјеб г1атепје и е^тоЈо^ЈбКи ув2и з гјјебји 21О.1) — Маге^Јс

и ђсЖеЈјзКој гјјесј КгЈсИтЈсе (51оК. КгасПгшсе) опо ргуо \ 1итасј

ћао р!о(1 ргоз1опаго<1пе еито!о§јје \ сЈоуосИ је и зуе^и з пјебЈта :

ЈсгНЈ, Кгј§от. 1Ј ОУ(1је§пјет зе ^ОУОШ сије: ћгеЛМсе, [ ОУЦ пјеб

(1оуос1Јт и зуе^и з пјесјта: ћгези, и^г"ези (зКЖ. (и)Кгаз!Ј а пе:

^Ј зе). — ЗаШМ&аН зе и 2пасепји : заП^ зе. Кос! ВеНса ј Вога-

§а1ађа2а1Ј.

— КагоЈ оуЈје Јзргаупо §ОУОП: г1атепиј зе I — ђ'. ргећгзИ зе!
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13) — ХЛазШа јтепа.

1тепа озођа ЈтасЈи ропајујз^е и пот. зт^. з!ап пазЈауаК -е, ра

ђПа 1а Јтепа тш&о§а Пј гепз!шј*а гоЈа. Рптјеп га ти§1<:Ј тоА:

5'ит, Ргапе, Тбпге, 1ге, Реге, Јиге, 5Ире, Ма1е, ^буге, Ои§(е (Ау§из1т),

М1ве \ М1се (Ш\\о\\\), У1се, Рауе, РгЛе \ <1г. Рптјеп га гепзКЈ гоЈ:

Вдје (Всшса), Апе, 1исе, Маге, Је1е, У1се, РИе (РПотепа) ј (1г.

1тепа тиИсо^а госЈа па -о: Ог§о, Магћо, Шјћо, 5р1го, ОИзо, %д/со,

Јбзо, В6%о. Јтепа гепз!со§а гос!а па -о: Ја/со, Вбјо, Мазо. 2епзКа

јтепа па -а\ 51п1са, Уапћа, Тег§га, Јигћа, Маија, С\>1ш, ^ијћа,

Оадг1је1а. — Ми§1со Јте Ма1еза је аи§т. ос! М а 1 е, а ргегЈте

ппа је аи§т. ос! Ог^иг (оуЈје: Ог§б).

РгегЈтепа пагос! гаДо 12§оуага 1<ао розуојпе ЈтепЈсе, ра тјезЈо:

, Ка1ед, 51пга1, Тлгаћ бије зе бе§се : Огдиптгду, Ка1едог,

2агћбу, а га гепзКи се!јас1 : Огдиппога 1 Ог§иг^поу1са,

51тШо№ \ 31та{о\>1са М. Та1со зи зе пе!са ргегјтепа 1 из^аШа Као

розезјуј ра зе је(11по и 1от ођПКи 1 рјзи; па ргЈтјег: Рап1оу,

Ме§(гоџ, ОђгШсп, 5егуоџ, Магоу, Оипа{01>, 5и§1соџ,

5апс1го\>. Мпо§о је ргегЈтепа з паз1ау!шт -1са, 1сао: Типса, 8ра-

пса, Садег1са, ВШса \ (1г. а пајујзе Јћ је з пазЈауКот -1с: Тмпс,

УИ<Ис, РаШ, ЈапЛг1с, С6И6, РгШ, Ваг16, У^зпј1б, Кај16, ВШ6, Шс

\ <1г. РозЈоје ј ОУЗ ^гј ргегЈтепа: Убјпо\>16, ^6пћо^1с, Јогапопб. —

Меођј^пјја 5и ргегјтепа: Сиге1а-РНјас, СигеШ-ВИас, Сиге1а-Рара1а,

Епја/с, Магаса \ Реппа (оуа <Јуа тога (1а зи аи§т.), 5дЛа, Оадге

(уа!јс!а ос! Оађг1је1), ВипаггЧја (Шг., ргег!те и з1апјта), СНатдс1)

(1аНј. ОЈатоЈ).

ТаПјапз^е зи ргИозНсе уесЈпот \Ћ Вег§ата 1 пје^оуе оКоПсе,

пагаупо, з 1аНјапзКЈт ођЈ1е1Ј5КЈт ЈтепЈта. НеКа зи зе ЈаКоуа ргегј-

тепа (1о (Јапаз за^иуаЈа, пе(!е \зШ ЗУЗ ђег§атз1са. Јо§ роз!оје ОУЗ б1з1о

ргегЈтепа: О/шш2), Се1р1, АЊог§ћеМ, Ри1§081, Вопога,

п, РШрр1, а (1о пес!аупо: ВапсћеШ \ Маггоссо. Мпо^а зи пе-

з1а!а, 1сао: Тигјопј, АГГЈ^ОПЈ, Ваг1и1аг2Ј, МогапсИ НА. МеКа 1а11јап5Ка

!) — Ог. Р. 5Коћ и ЗУОЈОЈ газргауј „Ос1 ћо§а паисИе ја<1гапзКЈ Ји§оз1оуепј

ротог51уо 1 пћагз1уо" — Каге: „1Ј ЈаЈтаИпзКЈт згеЈоујестт §гас!оујта иг1т1ји

ј Котага 1 51оуеп1 ргегјтепа ос! тогзКЈћ пђа. ТаКо зе јеЈап 2а(1гапЈп гоуе

§. 1193 О 1 г 1 с а, га с!је!о гасН 1о2а §1о је гас!о јео ЈН 1оујо § е ге Ш ј> ј г 1 с е".

— 1Ј Тјјезпоте Јта 1аКоДег паЈЈтаК (Нпса, а и ВеИгп, Кгај Т., ргегЈте Сппп.

2) — ОУЗ ођ!1е1ј поз! паЛпшК 1ЈИ$а \ пагос! је пајујзе оуЈт рпЈјеуКот

пагЈуа. 1Ј „В1р1отаИсКот гђогпЈКи", УО!. II, и тсЈеКзи, з^ојј: „1ЈНуо (— ОНуепи)

1187", з!о зе осЈпозЈ па 1аНј. 1еКз1 и Јз1ој Кпјхгј. 1Ј 1ећз1и з1ојј: „1Ј1Јио". ОУО

паротјпјет гасН Котрагасјје: ОНуо — ОНо — 1Лје ; (ЈПза.

11*
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ргегЈтепа 5асиуа1а зи зе ропагоЉјепа, 1а1со: о<1 Рјзапј јтато Р1-

Мпас, ос! В о п а 1 \ — ОипсИоу, ос! ^огесЈапо — ^пЛгапоу, ос!

А1е55апс1го (А1еззапс1п, ^еззапЈго ?) — 1евапс1гоџ, ос! 5 а 1 а т о п —

5а1атип. МагосЈпо ргегЈте Типса тогсЈа је о<1 Т и г ј о гп. — 2а

1аНј. ргегјте Ое1рј пагос! гас!о Јг^оуага: Је1рд\>, Је1роу, Је1р16.

14) — №сНта у!а51Шт Јтешта:

5Уг1па, т.; Саи1о, т.; Вадас, т. ; РсМа1с, т. ; Оегапја, т. :

51сЛи,ппа, т. ; 5?а1шппоџ1са, Т.; К.асаг, т.; Касопја, т.; /?ас?а, !. ;

5г/е, т. ; Јарпјаг, т.; Ра1Ј1ћа, т.; РаЦШтса, I. ; РагШава, т. ;

РапћазШса, I.; ^јаћага, т.; В1ећигас, т.; АџгЗсеи, т. ; ОгдтеАаг,

т.; ВаћПва, !.; РеШ&о, т.; Ко5и1јада, Г.; ВаШпа, т.; Р/5е, т.;

15) — Торо§гаМ1 пагјуј;

КатУДпе, р1. ; ВгоШса, \. ; /4гЛ'^, т. ; /?5^, т. ; ОопиИса, I. ;

КџЛта, \.\ 1и/са, I.; М1впјаћ, т. ;• 1ом^5бе, п. ; Рил^

5//^а, Г. ; Огтип, т. ; Ко/с8с, т. ; Ре&Уба О1а\>, Ј. ;

В1за§а, I. ; МазИп/а/с, т. ; Ка,81Шсе, I. р1. ; Каз^дтс, т.; МаШппа,

I. ; УоШјаћ, т.; Ков1ппа, $. ; #Шо, п. ; /С?ла, ^.; /?о/а, Ј. ; ШгАга,

I. ; 2Мп1о, п.

16) — Ује1гоуј:

УД^о, п. ; ЈШпа, 1. ; ЈиПп \ Јиипас, т. ; 7,тдгас, т. ; 1е\>апа1

ј 1еуап1е, т. ; ОопјаК, т.; ^7аг Ог^о; вигс, I.; Л«гГл ј ВигШс,

т. ; О5/е лс Одпјаћ ; Ри1еп1аЛа, 1 ; Оа/е о^ Ри1еп1а ; ТгетипШгш,

1; Ме&гс, т.; Ме§(гаШа, 1. \ Ме&гаШта, I.; Кг^сг /г 1/а/г.

17) — Ро11^1ог:

а) — К 1 е 1 V е : Оа ђб^ <1а КоНпо зГотТја !

Оа ћбд (12 уга* 51от1ја!

Родапас 1е ит&ја!

6зр1се па 1е с16з1е, с!а ђб^ <1а1

И 5г!си бЈпјја!

Н КоНпо 6с1тја1

зе и гс!гас1 ос! сг(-1-)-јипоу I (сг(1)јип = с!гасаз1а г!ђа)

Ва ђб§ Ја И рпз61о!

Оа ђб§ с!а ^гПа па 1е1 (1

ћ) — Роз1оу1се: Мес11(1)ја — с!а зе с!пуо пе

То зи зигКе ћаће ЈигКе.

Оз1го, Вапза! — 11рп, Вапза! — (Јс^гј, Вапза! —

N6 сМј зе, Вапза ! - 51&ра, Ваге ! (Ц. 51ирај, Ваго !

— Каге зе опЈа КаЈ пеШо зрого ћос1а а тогао ђ!

зе гигШ).
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с) — ЗИћоуЈ: Ма!а та!а

Ро рбји зе зШа,

7.а пји таН рМа:

„О! је тоја С\На?"

СуЈ1а јИа Кгбг роје,

Ва је уШи дбзроје.

II ТИпјапће - Ире ђапКе,

II ТпђијпЈсе — Нре КијпКе.

(1) — ЈесЈпо ргозЈопагосЈпо ујегоуапје: пе уа!ја ргаН гиђ!је па

тоги иуебе Кас! је тГпа (гшјепа), јег зе 1ас1а ЈгсЈеге, а КаЈКасЈа,

розНје 1о§а, Као с!а је гиђ!је пеЛо ђа^пата 1гге§е1ао, 1а1со је гагДегапо.

Г.

2. — Тумачење једне народне пословице

У збирци Српске народне пословице, под бр. 910,

Вук Ст. Караџић наводи изреку Да вас Бог живи доћ вас ја (не)

уирдим! са објашњењем „а ја то учинити нећу никад; тако

може живљети сто година и више". Значење глагола изгледа

погрдно, па би се тако могло помислити и по томе што се сличан

погрдан глагол употребљава у великом броју народних пословица1);

међутим Караџић тврди да се то, у Далмацији, „говори без икаке

шале, као и уирђеши мјесто убиши". Овакво озбиљно значење

он потврђује и у другом издању Рјечника, и наводи пример

употребе по своме сазнању. „Ја сам се десио, каже даље, у Лици

у Смиљану код обор-лаћмана Николе Боројевића, кад му се један

старац тужио како је неко ћео каменом да га убије, и машивши

се у торбу извади и пружи му камен говорећи: — „Ево, господине,

овијем је ћео да ме упрди". — Очигледно је да овде не може бити

говора о метафори. Караџић ово значење није ни објашњавао.

Стварно, овде имамо појаву „народне етимологије", једну

врсту контаминације, значење једног страног глагола наслоњено

на фонетски њему сличну форму у српском језику. — Пре свега,

треба нагласити да ова реч не може имати везе са речи перда-

!) Именице, придеви и глаголи изведени од такве основе налазе се у

државном издању ове збирке у 37 пословица (бр. 552, 5780, 5808, 5833, 5864,

6375, 6760, 6761, 7464, 7469, 7475, 7493, 7524, 7528, 7529, 7592, 7600, 7615, 7646,

7648, 7670, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7741, 7742, 7750,

7767, 7784, 7786, 7793, 7718).
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