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Ево изъ коихъ су нньига овде примери:

Аврамовикъ Д. Описаше древностш Србски у светой (Атон,

окон) гори. У Београду 1 847. (Примери су само изъ старина)
Беговийъ Н. Бlблшска повкстница. А Загребу 1 852.

Боликъ П архимандрнтъ. Совершенъ вшод'Ьлацъ. I. 11. У

Будиму 1816. (Кодъ примера е првый брой одъ кньнге адру-

гш одъ стране.)

(Букв, млет.) Первое оууеп'Ге дотлфымъ оуунтне.л кингъ

пнсмены Сллвенскнмн
, внквлрь. Безъ места и

године, али се зна да е штампанъ у Млетцнма пре године 1 768

(Букв, цет.) Срвскн Бвквдръ ряди «уенд млддежи I)рко-

киома н гряждянскомн унтдню. К I|рнон горн юзе.

Грлица. Календар Црногорскп за годину 1835,1836,1837,

1833, 1839. На Цетиню. (Првый е брой одъ кньиге, дру гш

одъ стране.)

ГундулиКъ И. Оашап, укеасо. (Издао А. Мар

ковийъ.) С ВиЬгоушкп 1826. (Првый е брой одъ песме а дру-

г!и одъ строфе. Кодъ речи А. Марковнћа првый е брой одъ

кньпге а другш одъ стране.)
Гундулийъ И. КагШке рЈеаш. 1Ј 2а§геЬи 1847.

Дамяновикъ М. Домоводство. Въ БудимЬ 1814.

Днввовийъ М. Гlлду влджеие днвице Мдрне. До стр. 42.

Керши прилике Псвкдрстоке келе лнепи. До стр. 48. Моли-

тве ид верше сложеие ид иоштеиие господина Нсвкдрстд ндшегд

епдснтсћлд. До стр. 62. Керши кдко Лврди по ео-

жио уотндше ид иосветнлифе исдииогд спид свогл

Нждкд. До стр. юз. /Кивот свете Кдтдрине сложен в верше.

До стр. 184. - Пиесдн ил вож и й. До стр. ши. - Лнеслн ид

дли мдртв иеу. Нема листа на коему е край. моли-

тве. До стр. 279
,

а безъ листа где се починю. ■ — Рождрно
влджеие и слдвне днкш|е Мдрне. До стр. зоз. Летднне. Безъ

листа где се свршую. Ндик клрстидиски. Одъ стр. 321 до

408. Мдле летдиие госпнне. Безъ листа где се свршую.

Добретикъ М. Ызкир ЕгеВмапак! ! у!каг ароасlоlзкl и Воан!.

К.гаlко сћшбогебпе, IШВ тогаlе Ьо§,овlоуlсге агаг-

ћ« аебат сгагкге яакгагпепаЛаВ. Н Апкот 1 782.

Дошенъ В. Ахбаја зебшо§*lауа Ьо,]'пlт корјеш шЗагепа 1
l] 2а§геЬн 1768.

Дошеновнкъ И. А. .Прическа пЬшя и еще друга за уие

селеше, сад найпре спевао на Сербски Ио-ан Атанасlев До

шенович. Въ Будний 1809.

ђорђнћт. И. IЈгс)ак! >lапсЈ аIј еп е рокопмее. 1Ј I 85 1 .

ђорl>иК’в И. Рlезт гагПке. Р/лlа[е ро Пгп Б. Сгаји. II '/ул-

§геЬн 1855.

ђорђићЋ И. Bаllјег 81оушзкь II 'АадгеЪи 1851.

ЖивковиЬъ €• Приключения Телемака сипа > Лосева, Фе-

нелоном Архиешскопом Камбрейским списана. У В!ени 1814.



VI

Зеликъ Г. Жнт!е сиркчь рождеше, воспиташе
, стран-

ствовашя н различна по секту и у отечеству прнключешя и

страдашя Герасша Зелика архlмандр!та. Въ Будпмк 1823.

Зоричикъ М, ТЈргауа когЬпа Јзроујкшка, која юи

к.ахе, каккозе Iгпа по88; 11 ргаша куорт рокогт'с! й шк!

гшкјгш, кортике па ой Гяроучй!. оl{! Bакгатепlа

ой 8. Рокоге (Јвбlо BаBЈау§Иепа
,

Ј па' куШоз! йаlа

ро' Г. Маlј Хопс.јсћш 81!осги Кейа Маlе Вгаlје
ой B. О. Ргаиеекка, РгогтсЈе Рпзуеlо§:ћ Ойкир!-

Iе§й!а й ВаlтаИј. РТ ]Мlее! па 1781.

Казыванк стары Требкшаиа и архива сердара Малише

и капетаиа Вошка Букнка-Никшика. У Београду 1842.

Канижликъ А. Bгеlа НохаКа Рапогшкапзка йтса пакЈсћепа

! јгрјуапа ро Апlппп КашзИсћн Рохехат'гш. Б Весен 1180

Карацикъ В. С. Даница. Забавник за годину 1826, 1821,

1828, 1829, 1834. У Бечу, Будпму. (Првын е брой одъ кньиге.

другш одъ стране.)
Карацикъ В. С. Жнтије ђорђнја Арсенијевнка Емануела,

У Будиму 1821.

Карацикъ В. С. Ковчежнк за нсторију , језик и обичаје

Срба сва три закона, I. У Бечз : 1849. (Кодъ оногашто е изъ

народнихъ умотворнна ставляно е само ковч.\ а кодъ оста-

лога и име Б. С. Карацика.)
Карацикъ В. С. Милош Обреновик или грађа за Срп-

ску нсторију нашега времена. У Будиму 1828.

Карацикъ В. С. Бови завјет Господа нашега Исуса Хри-

ста. Превео В. С. Карацикъ. У Бечу 1841. (Кодъ речи нзъ

предговора ставляно е име В. С. Карацика и нов. зав.; а

остало ебележено онако како се речи изъ светога писма бележе.)

Карацикъ В. С Одговор на ситнице језикословне Г. ]

Хаџнка = М. Светика. У Бечу 1839.

Карацикъ В. С- Одговор на Утук Г. М. Светика. X

Бечу 1843.

Карацикъ В. С. Одговор на лажи и опадагье у Српском
Улаку. У Бечу 1844.

Карацикъ В. С. Пнсио Д. Фрушику. Додатакъ къ числу

68 Новина Србски 1821.

Карацика В. С. и Саве Текелије писма Платону Атанац-

ковику о Српскоме правопису са особитијем додацима о Срп-

ском језнку. У Бечу 1845.

Карацикъ В. С. Примјерн Српско-Славенскога језика. X

Вечу 1851.

Карацикъ В. С. Српскп рјечник. > Бечу 1852. (Поредъ

скракенога речи, ставляо самь речь кодъ кое стой пример;

да бы се оно што е у овомъ речнику нзъ народнихъ умотво-

рина разлиновало одъ онога што говори самъ В. С. Карацикъ,

ставляо самь кодъ онога првога имеВ. С- Карацика у 2-гомъ

над. предъ скракено речи )



Карацикъ В. С. Српске народне пјесме. Књига I. 11. 111.

У Вечу 1841, 1845, 1 346. (Кодъ онога гито е изъ народнихъ

умотворпна став.ч’Ьни су само броевп : првый одъ кньиге а

друий одъ песме; а кодъ речи В. С. Караџнћа после имена

иегова стоп нпр. пес
.,

па онда броевп: првый одъ кньиге а

другш одъ стране.) —Кньига !, 11. 111. IV. У Липисци, у Бечу

1823'—1333. (Изъ овога старога издана поминЬ се само оно

што нне штампано у новомъ, и кодъ н4га е ставлена година

кадъ е нзашла кньига у ко!ой е.)
Карацикъ В. С. Српске народне пословице. У Бечу 1849.

(Кодъ речи самога В. С. Карацика ставленое и пме нкгово

а кодъ осталога само скракено поел.')
Карацикъ В. С. Српске народне прнповијетке. У Бечу

1 853. (Узъ речи самога В. С. Карацика ставляо самь име нк-

гово, а узъ остало само прип.)
Катанчнкъ М. П. РгисШз аисГшнтбев. Ха§таЫае 1194.

КачиЬъ А. рlBша ! зу|ћ ујкоуаћ зуНа

йо§-а§;lауll ро&lаук!ћ. ТЈ МlесгПт 1 782.

КачиЬъ А. Кагй'оуог пагоба О Мlе-

С2l па 1801.

Кнежевикъ ГГ. Рlвте бићоупе гагИке. I] МlеlсаШ 1 765.

(Лазаревикъ Л.) Владимир и Косара. Драма у 111 акта. У

Буднму 1 829.

Магазинъ, Славено-Сербскш, то есть собраше разныхъ

сочинений и преводовъ ,
къ польз!; и увеселешю служащихъ.

Томъ первый, часть I. Въ Венецш 1 768.

Максимовикъ М. Ма.йн букваръ за велику деду. Въ Вкн-

нк 1792.

Маринковикъ В. Начела Физике. I. 11. У Београду 1851.

МилетиЬъ А. Ыякир ОаиПапзк! 1 напиslгпк аровсlоlвк! и

БоBп! вуој. и Негсгеё’оуш! ! и Рояэуш! Тнг.чкој. КагебЬе, ! ирга-

уе Ывкира пагтBlшка ароBсlоlбк[ рговћави', 1 које
я и бихш Iшаl рпб осјта, ! гевlо рнки каlоlй;ап-
зкоти н бпел’е гаЬШхепё зу! роас!оуаш хиршсгл ! §тио\ч ротос!:-
тсг! ро Bуlт хирата у!капаlа ароBсlоlBко§ , а. Б1 Нl-

- 1828.

МилетиЬъ А. Рофеlак вlо\'Blуа, паротена, I кга!ко 18[ота-

кlуагн роlпЫШ пайка IЈ BрИlи 1815.

МилетиЬъ Л. Господл плшепй спдонтелд слово о в-еунонъ

Блаженств«. \Г КбУB 1821.

Мн.ювановъ Л. Опит наставлења к Србској сличноречно-

сти и слогомјерју или просодии. Издао га Вук Стел>. Кара-

џић, У Бечу 1 833.

МилутиновиЬъ С. Д1 йк а Црногорска. На Цетинго 1835.

Милутиновикъ С. ИсторЈл Сербlе одъ почетна 181 з-те до

конца 1 815-тегодине. У Лайпцигу 183т.

Мплутиновикъ С. Истор!я Церие-Горе. У ББограду 1835.

МилутиновиКъ С. Трагед!а ОбилиЬъ. У Лайпцигу 1837.

МилутивовиЬъ С. Троебратство. У БЬограду 1844./'

VII
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(Милутиновикъ С.) Пкваишя Церногорска и Херцеговач
ка. У .1 аииц и гу 1837. (Кодъ примера самь ставляо скраћено лйв.

узъ сое брой показуе песму.)
Милутиновикъ .>'• Ирнгодне бескде. I. У Новомъ Саду 1835.

Мразовикъ А, Руководство къ польскому и домаћему строе-

НIЮ, У Будииу 1822.

Мушкатнровикъ I. Краткая размышлешя о средствахъ

чрезъ коя дражайшему нашему отечеству Макаровой съ до-

брымъ месомъ и рыбомъ постоянно помогцибысе могло и

меса умалеше , с.гЬдовате.шо усе.гену скупость удалитн. Въ

БуДИН'Ь 1 805.

Мушкатнровикъ 1. Краткое размъшыеше о праздннци, 5

Вечу 17 80.

Лтаик кегвсћјапзк! зlохеп §-пека(lа осl рок. §-оBр. В. Гуаппа

ЈЧеиасНсћја !§ Регазlа, капошка 1 агк!рора коlогBко§а, рагока

Bуе[о§а 81аз!е п ВоЪгоll, 1 уЈкага Bуе йегхауе ко-

-IогBке, а васlа Iгпоуа иВевскеп. В Коlог 1802.

Обрадовнкъ Д. Жнвоть и приключешя Днмитр!а Обра

довнча, нареченога у калућерству Дошееа. У Лаипснку 1783.

Обрадовнкъ Д. Езопове и прочпхъ разнихъ баснотвор-

цевъ съ различии езика на Славеносербски езикъ ореведене,

садъ првп редъ съ иаравоучителнимн полезними изяснЬшями

и наставлешями нздате и Сербской юности посвекене Басне.

У Лаипснку 1 788.

Обрадовнкъ Д. Совктн здраваго разума. У Лайпсику l 7B4.

Огледало Србско. У Београду (1846).
Палмотикъ ђ. КгlBllаба [о ј екl х!уоl ! бјеlа Iм|кг.Blоуа. С

1852.

ИетровиКъ И. Горск 1 и в!енацъ. У Бечу 1847.

Петровнкъ П. Кула ђурншнћа и чардак Алексића. А

Бечу 1850.

Иетровикъ П. блек ярости Турске. На Цетиню 1834.

Петровнкъ П, Слобод!яда. У Земуну 1854.

Иетровикъ П. ЛАжни цар ШЬепаи Мали. Л Загребу 1851

Поповикъ Д. Златотворио село. Пријатна и истинита

историја за добре сеоске школе, и разумне се.ьане. Одъ Е.

Чокка. Сегедин 184з.

Посиловикъ 11. бискупъ Скрадинскн. I|кмет б крнностн

дздошгн н тнлеснне. й Млсџне (о4,7.

Посиловикъ П. Нлсяякенне дкдокпо. (Прва 42 листа ни

самь имао а последньш ми в листъ 148.)

Преправа за исторпо секта саставлкиа Шлецеромъ за

дкцу. Преводъ сь Русскога. I. У Црной гори 1839.

Прндлтякъ къ р«У110н книги т,л селсклл унлн Ч* л
• Должно-

сти НОДДЛННКОКЪ КЪ 1111,ТОНН мондрдб. И КIСIIII Е 1 787,

Приповетке из старога и новог завета. > Бечу 1850.

Радпчевикъ Б. Песне I. 11. 5 Вечу 1847, 1851.

Раикъ I. архпмандритъ. Кон нд.л сл орлокы.бъ, КТеннъ 1791.

(Броевн показую листъ, не бровки онога на комъ екньизи име.Ј



IX

(Ранкъ Г.) КлТНДНСТСЪ МЛДЫН ИДИ СOКрДЦI6IIИO6 пр.дкоеллкпос

нспокЕдл»lе греуесклгю пеупlтсклг<о ко оупотревлеиТе

иеунТтскТл сдлкено-серЕскТд юности, соуннёнъ, н б исуиУтскдпо
СлКОПСКЛГЮ КЪ КдрЛОИГјЕ 17 7Т летл дершлиндго Сунодл поткер-

ткденъ. Плпеудтлнъ код Тгаснфл Кярl|сек ко КТсиие.

(Раикъ !.) Скорей л нсторТд рлдн мддодЕТие деунl|е крдткн-

МН КОПрОСДШ! Н бСЕТЛМН СОУИИЕИЛ у МОСКВН 1 782 летя л нл

простым серБСКlн прекедеил къ лето 1792 въ монлстырЕ
Кокиле. .4 Бечу пэз.

(Раикъ 1.) СокрлиТе исделныдъ и п нрл-

кокуитедныдъ иоууепТи къ тредъ удстедъ. Къ КТсние пэз.

Раикъ С. РлЈЈСЗждеиТе ю псдостдт|(едъ коспнтлнУд. Къ КТ-

СННЕ 1794.

РельковнЬъ М. А. Bаllг. 1Ј Озlки тэ.

Рельковикъ М. А. Розlапак пагаупе ргаујсе I бихпозкћ

(јнбзкЈк 12 пје ЈгдмсајисћПд. Р Оз!кн 1794.

Рельковикъ М. А. Уек је ,зуазlиа ПИ (1 заћгапје ратеlшћ
г! сзИд, 1 кр!розlтк <1:11 аlд (јибзкПд. 1Ј Оз!ки 1805.

РельковиЬъ I. С. Кцсктк зкЬо гтзега рпко до-

ение и роlји, и Ьегби, и Ь азксзј. око тагуе I хГуасИ, око киске

! и кисЫ езшк!, I како иДгаује гаг!охпоиг(lегхаl! јта. 1Ј ОзЈки 1796

Светнкъ М. Д-Ьла. I. У Новомъ Саду 1855. (Поредъ име-

на М. Светика ставлянъ е само брой одъ стране.)
Светнкъ М. Утукъ I. 11. 111. У Всограду 1839, 1 844, у

Новомъ Саду 1846.

Светикъ М. К. Орац!я Фланка о стихотворству кньига.

У ВЈени 1827. (йе агl. роеl.)

(Супр. сов.) Добрый супружества совЬтпикъ. 1813 (Безъ

места.)
Соларнкъ П. Помннакъ кннжесои о Славено-Сероскомъ

въ Млетвахъ Печатагию. Въ Млеткахъ ило.

(Спом.ј Србскш Споменицы. Л Б4ограду 1 840.

Суботићт, I. Босн.гЬ. У Буди му 1843.

СуботиЬъ I. Дабрацъ. У Будииу хв^.

ТомиковиЬъ А. Хlуоl Реlга огага КпвзЈе )грlBап

об аскјтапбпе Апlоше КакГога. 1Ј Оз!ки 1794.

Ферикъ ђ. РаЬи!ае аЬ Шупсч'з <ЈоBпшрlае. У Ду-

бровнику 1794.

СДапка, ЈНгзка, га I. 1Ј Веса 1856.

ШаФарикъ П. I. Ратаlку бгеутко р(зетшс|.У| ,ТПюзlоуа-

нйу. V Ргаге 1851. (/Кит. св. Коист, (Йlуоl зу. Копзlапl|па

гебепећо СугШа]; СтеФанъ Првовеичаный ,
жит. св. Сим. [Й!-

уоl зу. Bутеопа об кга!е Йlерапа]; Св. Сава, жит. св. Сим.

[Й!уоl зу. Bутеопа об зу Bауу]; Шэф. хрмсов. [ЦзЦоу, рзат

а парlзу]; Душам, зак. [Хакоптк са{-е Йlерйна Пикапа]; Шэф.

лЬтоп. [Кгаlкё Iеlорlзу згЪнке]. Броевн су првн одъ стране,

други одъ врете; само узъ речи изъ Душанова заионика брой

показуе члаиакъ.)



X

ШаФарикъ П. I. ЗегЫзсЬе Безекогпег. Резlћ 1 833.

ШероглиКъ П. Реплика на одговоръ Г. Милоша Све-

тића у Утуку 111. езыкословномъ, или прегледъ И. законика

грађанскогЋ за Сербlю. У Новомъ Саду 1841.

ЯнковиЬъ Е. Физическое сочннеше о изоишешю и раз-

д’Ьлешю воде у воздухъ и изяснеше разлнваша воде из’ воз-

духа на землю. У Лаипсигу 1787.

Янковикъ Е, Терговцн, комедЈа у три акта, приведена с’

ита.панскогъ нзъ Карла Голдонинн комедУа. У Лаипсигу 1 787.

Янковикъ Е. отДl(ъ н неклддо сниъ, еднд ндрдкоуун-

гелнд веселд нгрд децоу: оу Уетнрн дънствУд спнсднд Фр дн-

-I)Омъ Ксдкер. Стдркъ. Къ БТеп нъ 1789.

Юкикъ Ф. Возапзк! рпјаlеlј. I. 11. С Ха§теЬп 1850, 1851.

(ЮкнЬъ Ф.) Хетlјор!з I роуlезlтса Возне ос! 81ауо1)нЬа

Вобпјака. II Ха§;геЬи 1851.

Друга скраћена имена лако ће се узъ примере

разумети, као:

Остр. (Остромнрово евангел!евзданное А. Востоковымъ.

Санктпетербургъ 184з); Супр. (Мопитепlа раlаеобlоу-

ешсае е сосИсе виргавИепз! есlИ!l Р. МlкlоBlсћ. УшйоЬопае 1851);
Шишат. (Аровlоlиз е сосИсе шопаBlегИ Й!йаlоуас раlаеозlоуе-
п!се есИсИь Р. МlкlоBlсЬ. УшбоЬопае 1853); Винод. (Хакоп ушо-

боЬк!, и Коlи 111, и 18431; Дукл. крон. (Дуклянннова

кроннка у АгЫуи аа роубзВпси I, и Ха§теЬн 1851);
Лист. (Рlзlуlе 1 еуапуе!уа ро зГе Ьагуа[зсЫт уаајсћот

81итасепа. V Впеlс!Ь 158б); Иванвш. (К!Иа сдИуа гааИкоуа

§oBр. Iуапа |уапlBсеу|сЫа \lаBl. V ВпесПд 1642); нтд.

Штампарске погрешке повеће опазио самь са-

мо ове: стр. 37, вр. 38 нъховомъ место нъгlховомъ;

стр. 71, вр. 40 дионина м. деоница; стр. 86, вр. 12

и него м. него и; стр. 181 подъ
***

младым. млады,

нлвыкоуъ место илвыкодъ; стр. 182, вр. 1 печетапъ

м. почетанъ\ стр. 286, вр. 6 острова м. острей;

стр. 490 вр. 9 између Бару и Улћину треба и.

Што самь овде пнсао овакимъ правописомъ,

мислимъ да ми нико не ће примитн за зло ко зна

подъ канвимъ законима стой кньижевность у зе-

мльи где се ово штампа.

Ако ова кньига буде коме одъ користи, онъ

валя на томе много да захвали „Высокославномъ

Попечителству ПросвЬштешя“, кое е на препо-

руку „Друштва Србске Словесности 11
изволело

купити одъ мене рукописъ и штампати га.

У Београду о Видову дне 1858.



ПРЕГЛЕДЪ

Пр иступъ 1

Првый падежъ 7

Другш падежъ безъ предлога ц

Другой падежъ съ предлогомъ безъ, презъ , брезъ , 132

Другш падежъ съ предлогомъ близу
......

137

Другш падежъ съ предлогомъ ванъ, нзванъ
....

гзэ

Другш падежъ съ предлогомъ ваше 142

Другш падежъ съ предлогомъ врхъ 144

Другш падежъ съ предлогомъ дно 148

Другш падежъ съ предлогомъ до 150

Другш падежъ съ предлогомъ дужъ 164

Другш падежъ съ предлогомъ за 165

Другш падежъ съ предлогомъ збогъ 169

Другш падежъ съ предлогомъ изъ по

Другш падежъ съ предлогомъ иза
.

, 185

Другш падежъ съ предлогомъ између 181

Другш падежъ съ предлогомъ нзнадъ 190

Другш падежъ съ предлогомъ исподъ 191

Другш падежъ съ предлогомъ испредъ 194

Другш падежъ съ предлогомъ кодъ, наконъ
. . . . 195

Другш падежъ съ предлогомъ край 204

Другш падежъ съ предлогомъ кромъ 201

Другш падежъ съ предлогомъ место 207

Другш падежъ съ предлогомъ ниже 209

Другш падежъ съ предлогомъ одъ 210

Другш падежъ съ предлогомъ око 266

Другш падежъ съ предлогомъ оснмъ 27 1

Другш падежъ съ предлогомъ полагъ 274

Другш падежъ съ предлогомъ поредъ 274

Другш падежъ съ предлогомъ после 276

Другш падежъ съ предлогомъ пре 277

Другш падежъ съ предлогомъ преко 279

Другой падежъ съ предлогомъ према, прама ....
285

Другш падежъ съ предлогомъ противъ, проЬъ . .
. 288

Другш падежъ съ предлогомъ путъ 291

Друпй падежъ съ предлогомъ ради 292

Другш падежъ съ предлогомъ разма 294

Другш падежъ съ предлогомъ съ 295

Друпй падежъ съ предлогомъ средъ 307

Другш падежъ съ предлогомъ у 309

Другш падежъ съ предлогомъ цећа 318

Другш падежъ съ предлогомъ чело, у очи, на домакъ,
на измакъ, по томъ 31р



XII

ТреЬш падежъ безъ предлога
321

ТреЬш падежъ съ предлогомъ къ •
366

ТреЫй падеа;ъ съ предлогомъ према .... . 342

ТреЫй падежъ съ предлогомъ противъ, проЬу . .

312

Четвртый падежъ безъ предлога
3”!5

Четвртый падежъ съ предлогомъ за
316

Четвртый падежъ съ предлогомъ крозъ, прозъ • .

Четвртый падежъ съ предлогомъ међу

Четвртый падежъ съ предлогомъ мимо -*3l

Четвртый падежъ съ предлогомъ
на .....

483

Четвртый падежъ съ предлогомъ надъ
51-1

Четвртый падежъ съ предлогомъ низъ . . • . • ■ 5П

Четвртый падежъ съ предлогомъ о
018

Четвртый падежъ съ предлогомъ по
521

Четвртый падежъ съ предлогомъ подъ
5-5

Четвртый падежъ
съ предлогомъ предъ °-8

Четвртый падежъ съ предлогомъ презъ

Четвртый падежъ съ предлогомъ съ
°3O

Четвртый падежъ съ предлогомъ у а^о
Четвртый падежъ съ предлогомъ узъ

Петый падежъ

Шестый падежъ безъ предлога
5

Шестый падежъ съ предлогомъ за
5 83

Шестый падежъ съ предлогомъ међу
588

Шестым падежъ съ предлогомъ надъ

Шестый падежъ съ предлогомъ подъ
5

Шестый падежъ съ предлогомъ предъ

Шестый падежъ съ предлогомъ съ

еод

Седмый падежъ безъ предлога
0

Седмый падеагь съ предлогомъ на

Седмый падежъ съ предлогомъ о

Седмый падежъ съ предлогомъ по
“

Седмый падежъ съ предлогомъ према

Седмый падежъ съ предлогомъ при
035

Седмый падежъ съ предлогомъ у



ПРИСТУПЪ

У
сннтакси се гледа како се речима казую мисли.

У свакой мисли има двое: едао о чему се мисли, а друго

шта се о нћму мисли; оно се прво зове с у б ћ к т ъ или

подметь а друго предика тъ или пр и р о къ; це-

лу мисао речима изречену зваћемо реченица.
Н. п.

Види богъ;

Дан освану и ограну сунце. 1,729;

овде су три реченице, подметь-епрвой богъ, другой данъ,

трећоИ сунце, а прирокь е првой види
,

другой освану ,

трећоИ ограгсу.

Подметь у реченици ложе быти свака речь о кошй

се што каже, и. п.

Ма ђевојци срећу губи. Поел.;

Сјутра бринуће се за се. Мат 6, 34;

у ове две реченице подмети су (сопјипсl!о) ма

(зеб) и прилогъ (абуегЬшш) сютра, кон опетъ ние мишта

друго него падежъ другш (деш!) одъ речи ютро са

предлогомъ (ргаероаИю) съ.

Прирокь може быти само глаголь у своимъ проие-

нама, ерь се само глаголскимъ променама саставля са

подметоиъ у мисао оно штосе о нЬму у прироку мисли.

Али ние свак!й глаголь свагда доволянъ прирокь, н. п.

Од како је свијет постануо. 2, 4о;

Поста тишина. Лук. 8, 24;

у ове е две реченице у глаголу постати све што се о

подметима мисли, али н. п.

Они постанз
г велика господа. Ирин. 89;

Петар поста жалостан. Iоп. 21, 1 1 ;

овде истый глаголъ постати ние доволяиъ приройъ, него

му е у ирсой реченици додано господа а у другой жало-

станъ. Овакови су глаголи особито они коизкаче

Сннтакса I. 1 /:'



кое тоже быти различно (као што ће се после видети).
а међу ньихъ иду и они коииа се изводи быванЬ (као

што е н. п. чинити). БыванЬ се найчист!е безъ сваке

друге сумесе показуе у глаголу быти, съ чега онъ най-

чешће
прима уза се друге речи кое съ ньимъ заедно бы-

ваю прирокъ, я. п.

Сан је лажа, а бог је истина, з, 68;

Добар Је бог. Поел.;

Крв није вода. Поел.

Будући да у овакимъ реченицама више вреди оно што

значн речь коя е съ глаголомъ быти прирокъ него оно

што значн самъ овай глаголъ (кое се и по себи ноже

разуметь' какому се подиетъ именуе), зато се у ньнма

глаголъ быти зове салю с а став а къ, кои остало што

се у прироку каже саставля съ подметомъ да бы была

мисао, а друга речь коя е управо съ ньимъ прирокъ, зове

се сома прирокъ. Овакш прирокъ иманзћи у глаголу быти

свезу коя му е потребна да бы се съ подметомъ са-

ставно у мисао
, могу быти веома различие речи, н. п.

Ласно је говорит», ал је тетино творпти. Поел ;

овде су прироци съ глаголомъ быти прилози ласно и

тетино. И у различнимъ падежима могу стаати оваки при-

роЈци, а могу и предлоге нмати уза се, н. п.

Ко је Србин и Српснога рода. 2,
ги;

Ал је купа од Сухова злата. 2, 4о;

али су онда еднаки съ чланцнма реченшде другога реда,

о конма ће се далЬ говорит, за то ћемо иие прирокъ

оставнтн само оикмъ речима кое саме собомъ а не

истомъ падежима свонмъ показую шта се мисли о под-

мету, кое дакле као и онъ стоеу првомъ падежу (поштаС).

Ко Iой се реченнцн ласно може изъ онога што се

предъ ньомъ каже или изъ другога чега разумети кое

шй е подметъ , у ньой се онъ не казуе изрекомъ, н. п.

Кад он чу то, постаде жалостан
, јер бјеше врло

богат. Лук. 18,23. —-Жедан сам. Iов. 19,28. Стани !

Ко е?— Ја сам. Iов. 6, 20. — Ко си? Iов. 1, 22.

Кадъ бы се овако и могао подметъ разумети али о осо-

бита сила у нкму, онда се и онъ изрекомъ каже, и. п.

Ја сам паша а он је субаша. з, 26 (1823).

Прирокъ се не .може нигда изоставитн осимъ урече-

япцама крнъимъ (елипсама), о коима ће на другомъ ме-

сту быти на по се говоръ, н. п.

2 ПРИСТУПИ



3ПРИСТ У пъ

Бог високо а цар далеко. Поел.;

За тим прође годиница дана,

Ни Тодора ни од њега гласа. 2, 9^,

Хвала богу на његову дару ! Поел.;

Од мене му поклон и поздрав.ъе. 2, 65;

Лоше майцн ђе пушку обрате Грлнца г, юг;

Од куд тебя мој челац? Прип. 2оз.

У коима е реченицама прнрокъ глаголъ безличный оне

немаю подмета, н. п.

Или грлш, ил’ се зеи.ъа тресе. г, 1;

Да сване. Д. апост. гт, 29 ;

ђе кога боли онђе се и пипа. Поел.;

ђе кога серба онђе се и чете. Поел.;

Да се Марку за гроб не разнад е. 2, т4;

Овако се обнчно почиње кад се зове на крсно име.

В. С. Карацнйъ, поел. 2о;

Каже се у шали кад се чему ппда. В. С, КарациЬъ.

поел. 1й;

Тражите да вам се клања по улицама. Лук. 11, 4з;

Кад се чему чуди. В. С. КарациЬъ, поел. 19;

Кад се .пеће качена. В, С. КаряциКъ, речи, баква;

Препаде се, срамота га било, з, 21;

Срам те било'. В. С. КарациКъ, речи, срам ;

Кадъ бы у ютру.

СОкад се ноже дд имя еогъ I. РаиЬъ, катих. «4;
Пенна сами« дд имя драпн жнкотъ веунын Т РаиЬъ,

поуч. 2, 61;

И у бухе жуч илт. Поел.;

Тамо илт гора Романија. 3,2;

Гди девојка илт за удају,

А гди јунак илга за женндбу. г, 69. (*)

(*) На другомъ Ъе месту быти више говора о безлич-

нимъ глаголима; овде ми само валя напоменути да у послед-

ньимъ прииерима ако и стон узъ глаголъ првын падежъ опетъ

миелнмъ да ние подметь него да припада у прнрокъ, кое остае

и онда кадъ е глаголъ у иножини, н. п.

Да на теми панцјори имају. 3, то;
Нм яда мпогя потяеня здоденсткд , кол се достнгнатн

не МОГ«. I. РаиЬъ, поуч. 1, 21;

II и л р лн аиорнн поддан инl| ы. Придат.' ЧТ,

Каква у свЬту илтду царства. Млет. букв. 92;

Нлтду отъ общества нарећенн надзиратели. А. Мра-

зовиЬъ, руков. 12;

Говори да илтду един научительи, кои говоре. . , М.

ЗоричиЬъ, управ, ни;

Три светца, међу коимъ имаду други дневн посленв.

М. Добретикъ, богосл. <192;
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У реченитди може быти или само еданъ подметъ и

еданъ прирокъ, н. п.

Слијепи прогледају и хроми ходе. Мат. и, 5;

Мы смо войска тебе, господару. Оглед. 6;

или више подмета а прирокъ само еданъ, н. ц

Милост и мир и .ьубав да вам се умножн. Юд. г;

Докле небо и зем.-ьа стојн. Мат. 5, 18;

Те се диже сила и сватови. 2, 92;

или више прирока а подметъ само еданъ, н. п.

Истиннтн су и право путови твојн. Откр. 16, 1;

Гдје лупежи не поткопавају и не краду. Мат. 6, 20;

или више и подмета и прирока тако да свакш прирокъ

припада свакомъ подмету, н. п.

Мати његова и браћа његова стајаху на пољу и че

каху. Мат. 12, 36.

Зову се речене заповиди особите, за што бо имаю

и друге многе, кое смо дужнн обслуживат. А. МнлетиЬъ,

слов, 132;

Сатиръ казуе да у Славоши имаю скуле, алн какове.

М. А. Рельковикъ, сат. 20;

У нас имаю луговн Ливана
,

кои нама даю дрва за

кораблЬ. С. Жпвковийъ, телеи. 59;

Осимъ мене два имаю Гавра. С. Мнлутиновнкъ, ди-

ка 229;

О овоиъ бою импду двЬ између себе доста различие

пl;сне. Д. Милаковикъ. истор. 156;

Тамо малне свуда имаю парох!алнн домови. У. Милу-
тиновиКъ, бесед. 13;

По селим имаду кнезовп а по варошнм махалбаше.

I. Юкикъ, земл. ю;

У Восни два имаду везира. I. ЮкиЬъ, земл. ю;

По крчмама свуд имају русле. В. С. КарациЬъ, нар

пес. 1, XXXIV (1823);
Нмпју тјелеса небесна в тјелеса зеиаљска. 1 Кор. 15, Зо.

Место овога првогъ падежа узъ безлично има стари су на-

ши врло добро имал и четвртый :

II тОV н НМД И Др 11 н 1| оу НД крдн морд. Писмо цара Ду-

шана у Д. АврамовнЬа опнс. 39 и у П. I. ШаФарика
Iезек. 126;

Выше морд нмд в о д н I) оу н т р ь с т ь. Писмо цара Ду-

шана у истнмъ кньигама 39 и 110;
,7

- ~
‘ 7

II тоу и НМД В р оу Д оу. Пнсдю цара Душана у Д. Авра-

иовића опис. -4э (у П. I. ШаФарнка Iезек. 110 за исто

место стон вроудд).
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Све се оваке реченице зову про с те. Ваше простихъ

реченица може се на различие начине саставити у едну,

коя се онда зове сложена, н. п.

Кад ме питаш, право ћу ти казат’. 2, 52;

Ко говоре .ьудн да је син човјечнј? Мат. 16, 13.

Осимъ подиета и прирока може у реченицаиа быти

и другихъ речи, као што се напредъ у некимъ приие-

рииа већв могло вндети. Оне се додаю или подмету или

прироку да бы мисао была ясюя
,

и могу се звати д о-

Д атху?, н. п.

Живи бога хвале. Поел.;

Очн господпреве ноња гоје. Поел.;

Дунавом пловн лађа лагана. 1, 648;

Гдјено синоћ на нонану бјесмо. 1, 4от ;

у последнЬмъ примеру осимъ едине речи б%смо све су

остале до датци. —
И сами додатгди могуимати свое до-

датке, н. п.

Бог не да једном човјеку сва добра. Поел.

У додатцнма^

а) или се оно што значе саставля съ онииъ чему се

додаю истомъ онда кадъ се изреку, као што быва у

правоме прироку, по чему ихъ можемо звати додатцима

прирочнимъ (предикатнвнииъ), н. п. Ко жпвъ дочека;

Ој Дунаве, тија водо,

Што ти тако мутна течет. I, 669;

Да бог да, сине, да здрав отидеш.

Да здрав отидеш и натраг дођеш. 1, 666;

Болесна је синоћ омркнула. з, 21;

У томе сам јадна заостала,

Те се нисам млада удомнла. 2, 69;

Отиде жалостан. Мат. 19, 21;

Био е мнреки свештеникъ, но младолlЪ умре му су-

пруга. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 345;
Како ти је у бостану салю). I, 553;

Да му мртву не претресу тело. 2, 81;

Живу ће ти очи изваднти. 2, 114;

Другако ми юръ дЪтету
Знаный ћаћко пророкова. ђ. ПалиотиЬъ

, крист. 82;

Како бн оставио оца салга. Прип. 45;

Мислиш ли ме мртва пожалитн,

Пожали ме док сам у животу. 2, 44;

Моја мајко, ожени ме льлада. I, 528;
Ни зем.ъа га жива не дочека. з, з;
Не би л’ брата жива затекао. 2, 98;

Држ’те друге да ватаио живе. з, 26;



6 ПРИСТ Упъ

Тко Ье .ьута змаја преварптн,

Тко ии ньега сппваћива наЬи. з, 26 (18 2з);
У топ бн га жива саЬерали. Г!. ПетровнЬъ, шЬеп. 154;

НЬга су Турцы ииптъ мплена заробилн. Г. ЗелиЬъ 150;

Дигоше га мртва. Д. ацост. 20. а;

Нијесам их рад отпустнти гладне. Мат. !5, 32;

Кад те видјесмо гладна и нахранисмо? или жедна

и напојисмо? кад .ш те видјесмо госта и примисмо? Мат.

25, 37 38.

б) или се узима да е оно што значе веЬъ саставлЬ-

но съ онимъ чему се додаю и по томъ да су съ ньимъ

заедно веЬъ една стварь; овакови додатци могу се зва-

ти споенн (атрчбутъ), н. п.

Бела вила из горе дозива. 1, 739;

Коњ зеленке росну траву пасе. 1, зю;

Вели тему царица Милица. 2, 45;

Погибшие дна МршавчевиЬа

Баи Ј г.ьеша и војвода Гојко. 2, 48;

Хранила Босовна девојка. 2, 51;

Платно бели Впрпдинка Мара. 1, 75о;

Куд пролазе житарице лађе. \, 351;

Полегла је б]елица шеннца. 1, 635;

Бога моли лепота девојка. 1, 5 13;

И ом носи тицу ластавицу. 2, 46;

Мртва Марка на свог коња врже. 2, 74 ;

С мртвим Марком сједе на галнју. 2,74;

Стеже Лlарко у десницу руку. 2, 77-

в) или се исто што знача речь коюн е додапъ казуе

другимъ именомъ, кое мулрипада кадъ се следа съ друге

стране; овакш додатакъ тоже се звати изедначеный

(апосиц]‘я), н. п.

Да сам
, јадна. студена водица. 1, 350 ;

Ил ћу јпдна у воду скочити

Или Ьу се млада обесити. 2, 69;

Нек погнием јунак на јунаштву. 2, 52;

ђорђе се је јунак научно, з, 26 ( 1 8 2з");
Я ихъ есамъ уфатило мо.пче ПЬ.в. 25;

I>е сн сине, Страхинићу бане. 2, 44;

Царе Лазо, честито колено. 2, 46;

Да .-ьепшега не Ье бит’ јунака
Од Максима од сына мојееа. 2, 69;

Ево мен и тужној редак дође. 2, 69;

Веће сн ми младој додијар. 1, /лов;

Пего мене старца послушајте. з, 26 (|B2з);
Жали Шарац тебе господари. 2, 74;

Пнт’ ћу клати коња ни сокола

ВеЬ Ьу заклат’ тебе Браљевића. г, 68;



7ПРИСТУ IIЪ

Та немој их Јпладе погубнтн, 2, 83;

Са миом младом не говори. 667.

Речи поединце узпмаю се у речепицу или само по

своему значеню. н. п. злптна ябука, или осимъ значеня

своега треба Iошъ да стое у коемъ падежу было безъ

предлога или съ предлогомъ, и. п. одъ злата ябука; по

томе се цела сянтакса може разделити на двое. Одъ

овога двога само ће одругомебыти речь у свой кньизи.

ПРВЫЙ ПАДЕЖЪ

У првоиъ падежу (именителномъ) стой

а) подметь:

Рука руку мије а образ обадвгсје. Поел.;

Бијаше Један рибар. Прав. 146;

У гьега су књиге староставне. 2, 34;

Лисице имају јаие и птице небеске гнијезда а сии

човјечиј нема гдје главе заклонити. Мат. в, 20

б) прирокъ. кадь ние савъ у глаголу него шшъ у

кошй речи:

Бог је спор али је достижан. Поел.;

Висте видјело свнјету. Мат. 5, 14.

Будући да прнроку треба само быванЬ да бы се саста-

вио съ подметомъ у иисао, за то га у овомъ падежу

осимъ глагола быти имамо я узъ ове, кои такође значе

быванЬ, само мало различно:

постати, настати, остати:

Поста рука здрава као и друга. Мар. з, 5

Хладне земл-Ь постаю топле а топле хладне. Препр. 31;

Мојсије побјеже од ове рпјечи, и поста дошљак у

земли Мадијамској. Д. апост. 7, 29;

Ти ли наста тај јунак на земљи

Да заклониш чисто царско лице, г, 28;

Остала сам удовица млада. 1, 742;

Она од тога часа остане трудна. В. С. Карацнкъ.
речи. Цариград;

Найпос.пе гладанъ оста. ђ. ПалмотиКъ, крист. Iзs ;
доћи, изићи:

Крвав коњиц до ушију дрђе. г, 4о ;
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Крвав Марко до очију дође. г, 1Ю;

Што е онъ дошо поели богатги. М. ДобретиЬъ,
богосл. 4з5;

11о к oloй милости човикъ долази пргятель богу. М.

ДобретнКъ, богосл. 477;

Срце све тврђе долази. Наукъ кр. 70;

Одъ снјега ћу бЪльш взићп. И. ђорђићт., салт, 83;

Пакъ ихъ посла у западн'Ь стране, у копит, люди ве-

лики и народа владаоци изађоше, А. КачнЬъ, кораб. 25;

Изишао човјек. В. С. КарациЬъ, речи, изићи;
Ахъ! ни!' чудо да неячгй

Трагъ Осианскш свеђЂ излазн. И. Гундулићт., оси. 2, 80;

Мяло многе пяте кеомд велико П. По-

силовиЬъ, наел. 86;

Али да тЪмъ пЬсни ове

Сасма дуге не исходе. И. Гундулнћт>, оси. 1, 14;

у овомъ значепю и узъ глаголъ заходити стой прирокъ

у овимъ примерима:

Не би .Г .ьуба трудна заходила, г, 12;

Једнак ће му трудна заходитн. 2, 12;

па дата, у реченицаиа као што е ова:

Мнлан ми пада рођак. В. С. КарацнКъ , речи, падатн.

У прелазнихъ (активнихъ) глагола кои осииъ четвртога

падежа (ассизаВ) на кон ииъ прелази радня ииаю у

истомъ падежу н оно што радньомъ ньиховоиъ постае,

показуе се быванЬ
,

алн е подвргпуто прелагной си.ш

глагодской (као што ће се видети кодъ четвртога па-

дежа). Ньима дакле кадъ се узме прелажеиЬ тако да

ииъ оно постане подметъ на што бы требало радня ньи-

хова да прелази . онда ииъ и ово быванЬ долазп сло-

боднге, те и узъ ньнхъ ноже стаяти у првомъ падежу

юшъ коя речь као прирокъ. Такови су глаголи овизна-

ченя манЬ или ваше еднакога;

учинити се (начниити се, чинити се);

Учини се без нево.ье бона, 2, я;

Учини се голема сирота, з, б;

А вила се начини ђевојка. з, в;

Анђво се начини ка.гуђер. Гјрип. юо;

Онда он отиде кућп, па се преруши ; обуче пгстчргке

хал. ине и узле пастирскн штап у руке, те се начини па-

стар па пође у свет. Прнп. 37;

У коме су се (Уалщу) некакав Омер ага и Бего Но-

в.ьаннн читасе даије били начинили. В. Г. КарациЬъ,

дан. 5, 38;

Чинићу се лијепа ђевојка. з, б;
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Но ко виђе, чини с’ невидно. 2, зэ;

Ко чуяше, ? сечу о се чини. П-Ьв. 5;

Ко чЈнше, свак се глух чиняше. Грлица 2, зо ;

Никому се не чини ни вјсшт. В. С. КарациЬъ, речи,

крвнина;

Он се мањи и од мрава чини. П. ПетровиКъ, шћеп. 95;

Чинн ли се та вечера чемерна. \
,

ззе;

Чинн ми се та ложница тамница. 1, 336;

Јадна Маре, ч.чниш ли се груба. 1, 109;

створити се;

Ти се створи у дућаиу алва. I, 485;

Водим нћи у кавану

Па се створит златан филцан. I, 602;

Ја Ьу се створити леп коњ. Прип. 4т ;

Девојка одчах ђипн с кревета, створи се тшуница,
па

подети. Прип, го;

Кад се он створи лспа трговина. Прип. 48;

Кад али ето ти мајстора : створио се Турчин. Прип. 41;

Плахе звиерн видЪ у гори,

И за Бога звиеръ се створи. И. ђорђнћт., манд. 5;

градити се:

А како се градите вЪштице. П. ПетровнЬъ, в!ен, 81;

Ти, човјек будући, градиш се бог. Iов. 10, 33 ;

Кад се грађаху лгудри , полудјеше. Рим. 1, 22;

Који се градите праведны пред .ьудима. Дук. 16, 15;

проиетнути се;

Она се прометну овца. Прип. 14б;

Јер» посднје нас помоћи не ће

Солому ни да ее прометнемо. П. ПетровиЬъ, шћеп. 150;

поставнти се:

Кодъ каквогъ епископа постави се (*) архи.пандритъ.
Г. ЗелиЬъ 95 ;

Н г оу н е п н по монастырь дд стякеть се доврн уло-

ВВI|Н. Душан. зак. 14.

БыванЬ е и онда кадъ се о чему само мисли да есть,

као што се и напредъ веКъ опажа у последиьимъ при-

мерима за глаголъ чинити се. Съ тога у првомъ падежу

као прирокъ стой !ошъ коя речь и узъ ове глаголе:

видети се, показати се, казати се, явитн се, наћи се,

броити се, штимати се:

Ти се видиш јунак од мејдана. г, 60;

Који се спо.ьа виде лијепи. Мат. 23, гт;

Спо.ьа се показујете људима праведны. Мат. 23, 28;

Не да се ми ва.ъани покажемо. г Кор. 13, п;

(*) Заповедно 2-го лице ед.
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Но мирунмо, живы с не кажуйио. С. Милутиновнйъ

дика 48;

бръ се тиемъ вишный каже праведанъ п сеелюгуКъ
И. ђорђић-Б. салт. 94;

Ннгко дл се не лкн с к р в дн ъ. I. РаиЬъ, поуч. 1, ее;

Да се ко вјеран нађе. г Кор. 4, г;

Наладило се лажни свједоци. 1 Кор. 15, 15;

Найвирти броишъ ее слуга Сауловъ. А. КачнЬъ, ко-

раб. П8;

(Хко лн се нхдрн штнмдно. I. РанКъ, поуч. г, 12;

А я сад’ се башъ утишанъ чуемъ. С. МилутиновиЬъ,

дика 158;

И ово е мЪсецъ шестым

Тешка отк.l6 се оћућела. ђ. ПалнотнЬъ, крист. 86;

Да се онъ недобаръ ћутећн бђше прнлег’о и прнпо-

чннуо. И. ђорђпћт., салт. XXI.

И узъ глаголь звати се я друге пстога значеня може се

мислити бывавЬ и то по имену ,
чега ради могло бы се

узетн да и узь нЬга еданъ одъ два прва падежа стой

као прирокъ. Али ћемо видети кодъ четвртога падежа

да првомъ падежу узъ поменуте глаголе яма и другш

узрокъ. Овде ево само примера неколико;

се Иемдшд господ ник срьвлlсмь. Шзф. лЪт. 68,1 о;

Да с’ назовет баница госпођа. I, 726;

Тај ће се велики назвати. Мат, 5, 19;

Нити се зовите учители. Мат. 23, ю;

Че.ъад она која за иртвнма жале и наричу зову се

покаЈнице. В. С. КарациЬъ, ковч. 98;

Није врпједан брат његов звати се. В. С’. КарацнЬъ,

дан. з, 165;

Псточнога войска змая

Не може се войска риетн. И. Гундулийъ ,
осм. 4,119;

Како се може човЬкъ риетн грЪшникъ юшъ у утробн

материной. 11. ђорђићт., салт. 9з:

бръ свелюеуАъ тай се вели. И. ђорђићт,. манд. 91.

Има реченица веома налнкъ на ове са два прва па-

дежа и узъ глаголе другога значеня. Али е у ньнма самъ

глаголь доволянъ прирокъ а едань одъ два падежа са-

мо е приречный додатакъ (в. напредъ на стр. 5), н. п.

Нагнало се Туре пеженЬно. ПЪв 144;

овде нагнати се значи десити се, и мнслимъ да е. са свнмъ

доволянъ прирокъ, а неженЪно е прирочный додатакъ

као живъ у овой реченици:

Не би л’ брата жива зятекао. 2, 98;
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што е значенЬ глагола десити се тако наликъ на быти
,

то ни мало не смета кадъ е и быти кадшто доволянъ

прирокъ, н. п.

Ово нијесу иоје мисли, него је иетиннто приповије

дање онога што Јест. В. С. КарацнКъ у Скоротечн
1842 бр. 21.

А о прирочнииъ додатцима., кои могу стаяти у свакомъ

падежу (в. стр. б. бј, нне место у овой кньизи говорити

ДРУГІЙ ПАДЕЖЪ БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

1. У другомъ падежу (родителномъ) речь показуе да

Iой нетто припада. Припадати може

а) право иманЪ:

Виноград је Љутице Богдана, г, 39;

Ливада е лепе Маре. 1, 470:

Кад дођоше пред дворе

Еогатога Гавана. 1, гот;

П ути су јој покрај двора драгое,
Ал драгога двори отворенц. 1, 588;

Брн;е иде двору Љубовића. 1, 636;

Да л’ је пула славное кнез-Мазара. г, 45 ;

А јеси ли, побро, долазио

Под танану Смиљапића кулу. з, 24;

Нуд се ђеде цар-Нелгање благо. 2, 23 ;

То ннеу новци тога трговца него каквоеа другое
човека. В. С. КарациКъ, дан. 4, 41;

Мркоњића и калпак н перје. з, 61:

Спну саб.ьа Јакшића Тодора. 1, зэз ;
Пошљи штаку Неманића Саве

Златну круну цара Костаптина

И одежду света га Јована,

Крсташ барјак Српског кнез-Лазара. з, 15;

Да покраде коње Југовића. х, 641;

У табору честитоеа кнеза. 2, 51;
Баш је чадор силна Влпх-Алиј в. 2. 44;
У тавпицн госпође Јерине. 2, 8з;
По сјевероисточннј|нм крајевима народа нашега. В.

С. КарациЬъ, нар. пес. I, стр. з;

Јср је таковијех царство божије. Мар. х«, 14;

Кл ш по реуеие жоупе внля Пдкдокд н по тонн ели»

моу Петря. Спои. 14г.; у
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Сви траже што је њихово а не што је Христа Ису-
сп. Филнб. г, 21.

б) део, кои е и самъ за себе нетто, припада ономе

што е съ ньимъ цело (*):

Ово ј’ глава једног еосподара. г, 53;

Свакога глава дуката ва.ьа. Ковч. 83;

Глави ни једноеа не Ье битв ништа. В. С. КарациКъ.
грађ. в4;

Ето царе заточника главе. 2, 29;

Ово ј’ рука нашееа Дамјата. г, 48;

А у руке Мандугаића Вука
ВыЬе свака пушка убонта. 11. ПетровиЬъ. в!ен. 116;

Баш он дош'о у онога руке

Којн ће те море оженнтн. з, 21;

А узглав.ье бјеле руке једног другоме. 16, 22:

Син човјечнј предаје се у руке грјешника. Мат. 26,45;
На мог слуге плећа набројнше

Триест в шест златнн буздована. 2, 72;

За калпаком ноја тића крило. 2, 2 1 ;

У Далмацији на сухој међи, гдје је било срце Хрва-
та

} данас нема ннкакога народа којн би се по језнку разли-

ковао од Срба. В. С. Караџнћт., ковч. 1 7;

Да обрати срца отаца ка дјеци. Лук. I. 17;

Није сваке тице једнако месо. Посл.;

Јер сио удн тијела његова. Еф. 5, зо ;

Кад ја видим сеога драга очи. 1, зз7;

Сутраданъ пашу на очи Шабачкгв Турака оталеиспра-

тн, С. МилутнкозчКъ, ист. срб. 341;

Треба лажу сада да сткрнјеш

Пред очима циЈелп народа. О. Петровнћт», шћеп. 1 з7;

Већ про.ьева сузе од очију

По образу Јанковић-Стојана. з, 21 ;

Да бранимо образъ отачаства. П Петровићт., в!ен. зз;

Из уста лажнога пророка. Откр. 16, 1з;

Ево браде дужда од Млетака. 2, 56;

Цара ћу тн жива доннјетн

У зубима гује шестокриле. г. 86;

Но су суэе Јелице сестрице. 2, 78;

Ко је жедан века воду пије
За душицу лијепе ђевојке. з, та;

Не нос’, водо, књиге нн јазије
Веће памет сеје Иванове. 1, б4б;

Па му меКе ноге у цепове

(ГЛ Део и. п. четврть хлеба показуе само колико хлеба

а за себе ние ништа него опетъ хлебъ, а што ние оно се нн

имати не може, за то нзмеђу хлеба и четврти нема прнпа-

даня. О такимъ деловима бмће речь мало далЬ.
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У џепове зелене доламе. П'Ьв. 21 ;

Узе главу светога Лазара,
Завы у скут полаете аздије. г, 53 ;

Ватн Марку десни екут дола.не. 2, 61 ;

На заклопцу овога ковчега утврди једа.ч крај од гво-

зденијех верига. Прип. 199;

О вратима града Вучитрна, г, 29;

На капији Сења бијелога. з, бо;

Стану здраво лупати у врата наше собе. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 2, 135;

Пошета.lа Велнмировица

По бедему града Варадина. 2. 42;

Па одоше на беден Сталаћа. 2, 84;

Црна горо, поноенто стење.

Вруне Српске ти драго каиење. В. РадячевнЬъ 1, 118;

За саме развалине Жиче и Манасије сами Турци кажу

да су знаци који свједоче да су Срби негда имали Цареве

и кра.ьезе. В. С. КарациЬъ, дан. 2, по;

4 сунашца видн зрака

Деи ладна прима рака, Б. РадичевнЬъ 1, 59;

Доброе је вина и виселица добра. Поел.;

Сок некапвога мирисавог дрвета. В. С. КарациЬъ,

нов. зав. XII;

На угловима овога окова изображена су четири

јеванђелиста. В. С. КарациЬъ, дан. 1. 13;

На ове примере веома су наликъ и ови:

~ Додај нама крај гајтана. 1, 19о;

„ Па се окрене и чоека мало предре крајеи штапа преко

ногу. Прип. 195;

Она дође с краја земле да слуша премудрост. Лук.

] I, 31;

Источни крај Далмације. В. С. КарациЬъ, речи. Ву

ковица;

Отишао на крај свијета. В. С. КарациЬъ, речи, крај;
На крају ње (кнвигеј стоји написано. В. С. КарациЬъ,

дан. 1, 32;

Под самим връом Овчара нма једна долина. В. С.

КарациЬъ, дан. 1, 29 ;
Вила лети по връу аланине. 2, 38 ;
На врху рога у говечета. В. С. КарациЬъ, речи, ба-

тиница;

Шарац лети по среди аланине. 2, 38 ;

Да се у сриједи стиха добвје трохеј. В, С. Кара-

циЬъ, нар. пес. 1, VIII ;

На лијевом бријегу Дрине у Сеиберијн. В. С. Кара-
циЬъ, поел. 144;

Пошто ковчег падне на дно мора, онда га извуче на

бријег. Прип. 199
;

С оне стране воде Саве. 1, 461;
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С оне стране Мораве
Вео чадор разапет. I, 518;

На лијевој страни Мораве. В. С. Караџићт., речи. Ка-

блар ;

Сједе с десне стране пријестола божијега. бвр. 12, 2;

Баците мрежу с десне стране лађе. Iов. 21, 6;

Јер је с десне стране мене. Д. апоот. 2, 25;

И идее оумнлено помолнше одь стрлие ндшнхь др л-

?н,хь н срьуднндь приятель. Спои. 288 ;

Али у овимъ примерима нема правотаприпаданя, съ чега

ни подъ она правила не подпадаю коя ће се показали

далК где буде речь о заменьиваню овога другогъ паде-

жа придевима. Тому е узрокъ што е у ньима оно што

бы могло припадали веома слабо само за себе, те се изед-

начуе са поиишлю колико (в. напредъ на стр. 12 подъ

звездицомъ): у ньима н. п. край ние самъ за себе нншла

него долази само као едно изиеђувнше места на истой

ствари, коя не могу свагда ни имена иматн. Али е све

ово само у мнсли, и тога ради исто што овде не може

припадали доиста припада кадъ се мисли да е за себе

нетто ; испоредимо съ горньимъ прнмернма ово : сви кра-

еви земалъски, обала морока
,

съ мое стране, где прн-

деви (земальски. морска, мое) слое само по припаданю

место другога падежа.

Што е обузето нечимъ може му были део. У томъ

смислу стой друпй падежъ у овакимъ примерима :

Не да јте се опет уја р ам ропства ухватите. Га.т 5,1:

Право управ.ьа ријечју истине, 2 Тим. 2, 15;

Прмт кшгл (окь ндшь рот ее н иејтовјиы

прндее. Сном. 16 \ ;

Бијаше натпис његове кривице натписан. Мар. 15, 26;

И вади јој књигу опрошкења. з, 80 ;

Барем да им даду руку помоки у џебани и у оружју.

В. С. КарациКъ, дан. 4, з ;

Пружа ми руку помоки. Д. ГЈГоповићт>, осв. 81;

Ла сам х.ьеб живота. Iов. 6, '18;

Ао мисли, тужне срца тајне. Б. РадичевнЬъ, I, 61;

Сваки је сузе радости брисао. Д. ПоновиКъ, осв. 130;

Него се м огу само правила Једнога језикп испоре-

дити с правилима другога. В. С. КарациЬъ, писм. 50;

По моему тадашнЬму начину мишлЪня. Д. Обрадо-

виЬъ, бас. 263;

Христос неуђе у рукотворену светињу ,
која је при-

лика праве, бвр. 9, 2Т ;

Обличје бика његова. бар. 1, з;
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Ово е било нишаиь моего, по свету ходаня. Д. Обра-

довиЬъ, бас. это;

По обнчају првије година. В. С. КарациЬъ, грађ. з4;

Мислим да страдања садашњега времена нијесу ни-

шта према слави која ће нам се јавитн. Рим. 8, 18;

Здрав.ье је највеће благо овога свијета. Поел.;

Да ваша ерца не отежају бригаюа овога свијета. Лук.

21, 34 ;

Нетто места и времена обузима свашта. По томъ и вдно

и друго мотке припадати као део :

Георпе с4де на мЬсто оца свога за владателя Црне

Горе. Д. Милаковићт,, грл. 1, 62 ;

Из овога се натписа види да је о мјесту смрти н>е-

гове оно истинитије што каже Мавроурбин. В. С. Кара-

џићт>, дан. 1, 39;

У мјесту његова рођења. В, С. КарапиКъ ,
одгов.

ул- 28;

Прође време господского
ручка, 2, 26;

А над време состпјањп дође. 1, 443 ;

Још од времена Српскијех краљева, В. С. Караџнћт».
ков ч. 37 ;

У вргјеме Ирода цара Јудејскога. Лук. 1, 5;

У време бербе. П. БолнЬъ 2, 155;

У вријеме жетве рећи ћу. Мат. 13, 29;

То су године његова ваадања. В. ('. Караџпћт.,

дан. !, 40;

Доће дань растанка. Д Обрадовићт., бас. 356 ;

У дан страшного суда. Мат. ю, 15;

Кад бијаше дан рођегва Иродова. Мат. 14, 6;

Она је то дохранила за дан мојега погреба. Iов. 12, 7,

И време н место мотке быти неяко за припаданВ онако

као што е казано напредъ за край (в. стр. 14). По томе

припаданя овде нема:

Које ли је доба ноћи. I, 54т;

Мртво доба иоћи. П. ПетровиЬъ, в!ен. 49 ;

У свако доба годишта. 1, 271;

Други дан свадбе. В. С. Караџнћт., речи, мала свадба;
У осамнаестој години живота моги. В, С. Караџићт.,

пнсиа 32;

Тамо били за девет година

И десете за седаи ыесеци. з, 25;
И

рече ми : држ’ мнриши

На мјесто мене. I, 587 ;

Кдд се ид место пигд дркгТн постдкн. С. РаиЬъ, восп, 28;

у последня два примера место е изгубило тако свою

вредность да е постало предлогъ, т. е. да текъ съ дру-

гомъ речю нетто значи са свииь онако као што е ка-
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зано да край, кои е такође и предлогъ, истомъ съ дру-

гомъ речи» може нешто быти. Али има примера истога

сиисла у коима се место држи у своюй снази показую-

ћи припаданЬ придевомъ, кои заменюе другш падежъ:

Да ја све предам тебе да тн владаш н заповнједаш

на мјесто моЈе. Ковч. 66 ;

Шалем моега свещеввка що бн се вашему трону по-

клонlо на мћсто мое. Писмо влад. Црн, Саве 'Петровнћа

у Аркнву 3, 137;

ЗаФалююКн па м-ћсто мое, Наукъ кр. гоз.

И име, безъ коега у езику не може ништа быти. еръ

заменюе саму стваръ, може припадати као део:

Име је овога славного јунака познато из народни

песаиа наши. В. С. КарапиКъ, дан. 4, 27;

Може битн да је име каквога Турчина. В. С. Кара-

цийъ. поел. Ю1;

Име се Стојана Јанковића спомиње у пјесиама по

свему народу нашему. В. С. Караџнћв, нар. пес. з, стр. 117;

у примерима кои ће садъ доћи, и кое имамо само одъ

кньижевннка. нема припаданя изиеђу имена и другога

падежа, него речь коя стой у другомъ падежу показуе

само какво е име, а за то е приличнш првый падежъ.

као што ће се видети кодъ четвртога:

Овај издаје журнал под именом Индијске библиотеке.

В. С. КарациКъ, дан. 2, 12з;

Бошњаци су највише долазили на лађама под име-

ном чамџија. В. С. КарацнКъ, дан. з. 1П;

Главна грана под именом ЛЈеђедникп иде к Соколу,

па се онђе опет раздваја на двнје гране, од којн лнјева

иде низ Дрину под именом Борање и Гучева,... а десна

под именом ВлашиКа и Цера иде к лЬешници. В. С. Кара-

џићт,, дан. г, 31.

И ова речь као и место саставлншћи се съ онимъ чему

бы могла припадати губи вредность свою и изедначуе

се съ предлозима у овакимъ примерима:

Цару плаћају одсеком у име свију дација. В С. Ка-

рациЬъ, грађа 7 ;

Ваша ђоца нека се узму ,
а у име прћге подайте им

го благо. Цет. букв. 5;

Дошао у име брата. В. С. Караџнћт., поел. XXXV;

брбо е нЬга овай тамо исподъ руке а у име себе по-

слао. С. МнлутиновиКъ, ист. срб. 163 ;

У има Бога
, у час добар сунце истече. I, Iз.

Име се може заменити знакомь а место знака имамо ов-

де слово:
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Ледно слово Новака ковача,

Друго слово Вукашипа краља,

Треће слово Краљееића Марка. 2, 5 7

в) што показуе какво е друге што, меже му припадати;

Не могох се прииакнутн

Од внсине вите јеле.

Од брзнне жубер-воде,
Од .ьепоте младе мо.пе. \, 500;

Не умију двору пута иа К и

Од мириса рана боснока.

Од .ьепоте руже и виоле,

Од честине ситне мачуране,

Од ширине зелене наранче. Ковч. 59;

Од доброте драге љуби што је зачуо. I, тг;

У простоти срца својега. Кф. 6,5;

У празности ума својега. Еф. 4, 17;

Познавши сладост слободе. В. С. КарапиЬъ, дан.

з, 219;

Тврђа Србина у вјери. В. С. КарацнЬъ, вар. пес. I,

стр. 478 ;

За потврду праведности овога искања. В. С. Кара-

циЬъ, пнем. 84;

Истина свега овога посвједочиће се. В. С. КарацнЬъ,
пи см. 7 6 ;

Поред болести лю]в главе и очију. В. С. КарацнЬъ,

нар. пес. х, XIII ; *

Његова болеет другого здравље. Поел.;

За здрав.ье свијех нас\ Ковч. 70;

Папучама пчју вино ладно

А у здрав.ье Јелице госпође. 2, 34 ;

У славу свијех светије.т божијех угодника. Нар.

пес. 1, стр. 78;

Желянъ старихъ славу срестн. И. ГундулнЬъ, осм.l, 13;

Невјера љубе Груичине. В. С. КарацнЬъ , нар. пес.

з, стр. 34;

Кунемъ ви се в-Ьроиъ ОбилиКа. П ПетровиЬъ, в!ен. зз;

Стефднь Дденшд иидостпю господа г. о г а крдль ерь-
клгемь. Спом. )0б;

ВеК по правд» Бога истинога. 2, 34 ;

Нигда роба за моЬ тиранина

Немој питат’, да се не превариш. П. ПетровнЬъ,
шЬеп. зз;

Тек што она осјети силу ватре. В. С. КарацнЬъ,

дан. 2, 137;

Ко за иану какве ствари каже да је то ништа.

В. С. КарациЬъ, поел. 12;

И кажи му да е то ц!ена

Кое драго главе Црноеорске. П. ПетровиЬъ, в!ен. 45.

Сннтавса I. 2



18 ДРУПЙ ПАДЕЖЪ

г) радия а по ньой и дело припада ономе што ради,

и станЬ ономе што се у нЬму налази:

Орање Марка Краљевића. В. С. КарациКъ, нар. пес

2, стр. 438 ;

Потомство ће по послу свакога судяти шта је којн

знао. В. С. КарациКъ, одгов. на ут. 24;

Дјела његова бијаху зла а брата му праведна. I

Iов. 2, 12;

Да ви знате наше намастире

Наших славных цара задужбине. 2, 37 ;

Во.ье му се допадаше пјесна папагалова но овова

слијепца. 11. ПетровиКъ, шћсп. 118;

Моја наука ннје иоја него онога који ме посла.

Iов. 7, 16;

П репаде се Сијењанин Ива

Од бесједе Арнаут-Ослшна. 3, 29 ;

Ал’ та књига Крле капетана. з, 33 ;

Без Фермана цара честитога

Без тестера са Босне везира. з, 37;

Протнвд поуте п н ,и неговяхь стд-

ря д ь. Спом. газ ;

По заповијести бога спаса нашего. 1 Том. 1, 1 ;

По осуди ђаволп
, којн се различно претварао и пред

њих нзлазно, изгуби све. Прип. 107;

Да се не нскопају из замке ђавола ,
који их је уловио

живе. 2 Тим. 2, 26;

Ово су биле последње плетке Марашли-Алипаше

против Срба. В. С. КарациКъ, грађа 179;

Утекао од зулуиа Турака Колашинаца. В. С. Кара-
циКъ, дан. 1, 4;

Велике господе молба по готову заповијест. Поел.;

Молитва праведнога много ложе помоКн. Як. 5, 1 6;

Свјет драгоеа драгој. В. С. КарациКъ, нар. пес. 1,

стр. 41о;

Нд нолю господ мнд Стнепднд н него-

в мель сммо в к. Спои. 202;

Бјежи од же.ьа младости, г Тим. 2, 22;

По обнулю ре у е и е господе. Спом. 158;

Па се шеће по разбоју млада

По разбоју чзститогп кнеза. 2, 51;

Бој Арађана с Комадннцииа. В. С. КарациКъ , нар.

пес. з, 87 ;

Тд оноливо вряыенд КОЛПКО БЫ рдтк ТрБПЂДД рСУСНО-

ГД КРД Д 1Д БОСБIIЬ С К О Г Д II ОугрЬСКОГД II I) Др Д

тоурск о г д. Спом. 1 48 ;

Женидба Максима Црпојевића. В. С. КарациКъ, нар.

пес. 2, стр. 524;

Удаја сестре Дугианове. В. С. КарациКъ, нар. пес. 2,

стр. 129;



19БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

Чнј је мејдан . оног и заходба. 2, 55 ;

Луцш Калпурнш Пусо быо е са Друсом Лlбономъ

консул, и, по сведочби некие, поета н надзиратель сло-

бодны наука. М. СветвЬъ, йе агl. роеl. 91;

Његово називало а другого издирало. Поел. ;

Мили Боже тешке муке

Тешке муке сина мога. 1, 692;

Сирт Краљевића Марка. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. 2,

стр. 4з э;

У нЬговон руци стон

Смрть и животъ насъ свакога. П, КнежевиЬъ 9й;

Од трепета сивијех сокола. Ковч. 59;

ПротресаюЬ’ свакогъ жива станЬ. М. А. РельковиЬъ,

сат. 26;

По казнвању људи међу којима се ово пјева. В. С.

КарацнЬъ, нар. пес. 1, стр. 83;

Шго је добро за наоредовање вјере. Еф. й, 29;

До пропасти царства и господства Српскога. В. С.

КарацнЬъ, нар. пес. I, XIV;
Ваш овога чуда кије било

Од постања људих и свијета. П.ПзтровиЬъ, шћеп. хоз;

У нестадак људи и Станиша суди. Поел. ;

После прецветаня и очисћенн гроздь а. П. ВолиЬъ 1, 220 ;
Дошао викарш съ клеромъ ряискимъ господина б!с-

купа у небиЬе истога у Котору. Г. ЗелиЬъ 588 ;

Па истоку жарка сунца. 1, sбо;

УпуЬуе ш к извору мудрости. М. СветиЬъ
,

йе агl.

роеl. 16;

Од Авале спуштају се веки брде.ьци к утону Саве

у Дунаво. В. €. КарацнЬъ, дан. 2, й! ;

Чекајући преиену судбине Српске. В. С. КарацнЬъ,
грађа 86;

У почетку игре. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. I,стр. 116;

На евршетку посла учинити штету. В. С. КарацнЬъ,
поел. 226 ;

А у раздвои бон крвавога. П. ПетровнЬъ, в!ен. 115.

И помокъ е радня коя овако може припадать, као што

показую примера у коима место другога падежа стой

придевъ:

Божја поиоЬ, ђаконе Стеване, 2, з;

Волки сама до ноћи него с твојом помоЬи. 1, Зоо;

али и она постае едно съ ониглъ чему би могла пркпа-

дати и тако се изедначуе съ иредлозима у овакимъ при-

мерима какове имамо само одъ кньнжевника ;

Може с помоЬу јунаштва и разума, особито рјечи-
тости постати на’веЬи господин. В. С. КарацнЬъ,ковч. 11 ;
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Које с помоЬу ондпшњи Турски опстојптељстеа,

које о помоЬу Нчкови приЈатеља и знспьа Турски обн-

чаја и политике уговоре мир. В. С. КарациЬъ, грађа в;

Не бил и ји он како с помоЬу закона увјерно о бо-

лей животу. В. С. КарациЬъ, дан. з, 162;

Бы.гЬ живи помоћу землЪ и воде. Препр. *;

Да би с помоћу њега (превода) Слааенскп пријевод
боље разумјели. В. С. КарациЬъ, нов. зав. V.

д) родитель« и деда и остала родбина исвоять при-

падаю едно другоме:

Ја сам кЬерца царп честитога

А сестрица паше Ьосанскоеп,

Вјерна .ьуба Змпја Огњенога. \, 239;

Ал’ беседи лепе Мере мајка. 1, з4з;

Бога моли Југовића мајка. 2, 4з ;

Коју му је мати онога ђетета дала. В. С. КарациЬъ,
поел. 354;

Казало дијете, којега је отац био Турскога закона.

В. С. КарациЬъ, поел. 353 ;

Нијесио дјеца робињнна него слободне. Гал. 4, 31;

Ако би који Србске лштере сии материнни језнком пи-

сатн вол и о. Л. Миловаиовъ VI ;

То је чедо пагие Босанскога. I, 734;

Мио братац војводе Милоша. 2, 89;

Марија , које брат Дазар боловаше. Iов. 9, 2 ;

Другарнце, мог драга сестрице. I, 522;

Сестра Леке капетана. В. С. КарациЬъ
, нар. пес. 2,

стр. 223;

Везак везла сеја тефтедпра. 1, 650 ;

Вјерна .ьуба Буче ценерала. 2, 42 ;

Мое Стојана млађа оста .ьуба. з, 25

Ко уграбн злаћену јабуну

Онога Ьу верна .ьуба бити. 2, 15;

Пита њега .ьуба Бадоице. 1, 139;

Јели каква Копчића кадуна. 1, 635;

Благо брате оноие јунаку

Ко га није на да леку драга. I, 612;

Сванога драга на пенцеру стајаше. I, 47 1;

Чиј је прстен оное и девојка. I, 585 ;

Ко прије ђевојци онога је ђевојка. Поел.;

Два ђевера Гојковице лгладе. 2, 26 ;

Само гледа да се помири с родом убијенога. В. С.

КарациЬъ, дан. г, 83;

Беспослица је мати Свију гријова а радња је мати

среАе. В. С. КарациЬъ, дан. г, 1 I ;

Јер сте синови видјела и енновн дана. 1 Сол. 5,5;

Као дјеца видјела живите. Еф. 5, «;

Дивна люра давни еннче. Б. РаднчевнЬъ, I, 98.
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Овде што припада припада само онимъ именомъ кое му

се каже, за то кадъ се другчје именуе, другоме и при-

пада, н. п, Майка Кралћвића Марка да се именуе речю

жена или сестра,
быЬе : жена Вукашина краля и сестра

Момчила войводе. Отуда долазн те на овай начинъ може

осимъ родбине припадати и друго много коешта :
Свакп је свога долга владика. Поел.;

Господаре овге корабалл. Г. ЗелиЬъ 556 ;

Кад она умре, онда си ти господа ръ целоеъ нЪногъ

илганл
.

Е, ЯнковиЬъ, зао отацъ 48;

У овога долга

Добра домаЬина. 1, 160 ;

Да е круга зелгалъекога

И небеса сви кральнца. П. КнежевиЬъ 25;

Турске војске поглаварн. П. ПетровиЬъ, шћеп. 113;

Пашнни су момцн делије, којије се поглавнца зове

делибаша. В. С. КарацнЬъ, дан. з, 144;

Како Ьу ја битн старјешнна ајдучки чета. В, С. Кара-
циЬъ, дан. з, 164;

Поглаварство Рудничке нпнје сједи у Брусницн , а

Пожеигке у Чачку. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 48 ;

Који су као поглаварн те буне били. В. С. КарацнЬъ,

дан. 3, 144;

Сусрете и Стеване

Верна слуга Гавана. 1, 201 ;

Жнијеве је Копчика робиња. I, 635;

Ја сам бнмбаша господара Вељка. В. С.'КарацнЬъ,

дан. 1, 15;

Сь вьсеын клдстелн I(дрьсткд мн. Душан. зак. стр. гэ;

Влдстеде грд д л дверок никл. Спом. 99 ;

Свега круга земалъскога

Правовирни становници. ГГ. КнежевиЬъ 35;

Стане својим и свога брата познаницима нарз’чнвати.

В. С. КарацнЬъ, дан. з, 116;

Непрнјатељн крста Христова. Фи.к з. 18;

Противнику ћпбе и курана.

П. ПетровиЬъ, шћеп. пР;

Дд СГЛО ОТПДДН Н|| н п рд в е вире. Спои. 1Р о ;

Крвницииа оиуг и лгатере. 1 Тим. 1,9;

И насъ евгю помоЬнице. П. КнежевиЬъ Ю5;

Богу судијн свију. бвр. 12, 23;

Свједок Христова страдања. 1 Петр, 5, 1;

А свЬдоци тога ево

Неизбройин люти бои. П. ПетровиЬъ, слоб. 196;

Постадоше рода изданце. П. ПетровиЬъ, в!ен. 8 ;
Мужъ е браничъ жене и ђетета,

Нзродъ браничъ цркве и плелгена. П. ПетровиЬъ,
в!ен. 96;

Оваково припаданГ, може быти и у овимъ примерима:
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Сами смо узрокъ мы свега зла нашееа, И. Гундулићт.,

разл. п. 19о;

Девете пећке жарило. Поел

Кадъ овде толико стоп до имена, по себи се разуме да

се оно не ложе изоставнти; али се исто тако може разу-

мети да међу познаницима, кои знаду коииъ именомъ

припада оно о чему говоре, ние потребе поминяти тога

имена:

Који пре дотрчи до мене онога ћу ја бнти. В. С. Кара-

циКъ, дан. 4, зз.

Да Ьеш бити моја

Али брата мога. I, 570;

Лепшом ће те оженитн иајка.

Лепом Фатом навага сердара. I. з4з:

Везак везла Љубовића Фате. 1, 734:

По нмену Мара ђурковића. з, 72;

Јес' видно Косу Смиљанића, з, 24;

у овнмъ примерима нема имена по комъ е припаданћ, и

за то н. п, за Косу у последнЬмъ примеру, ко е не зна,

може сумняти е ли жена или сестра или кћи Смилннићу.

Овако е припаданЬ и онда кадъ се оно што припада

каже именомъ кое се дае одъ мила:

Пред њу шеће Атлаеића злато. 1, 345.

Да што припада на кои годъ одъ овихъ начина казуе

се другимъ падежомъ самоставне речи онда кадъ узъ ню

стон додатакъ (в. стр. 5). Како речи могу быти или са-

мимъ значенВмъ своимъ довольне да се покаже шта се

мисли, или треба тога ради да стое у коемъ падежу (в.

стр. 7), отуда долази те и додатци кои задржаваю само-

ставну речь у другомъ падежу могу быти или само по

значеню;

(ве за славу Бога великога ! Грлнца 1835;

Два славуја сву ноћ препјеваше
На пенцеру прогиене ђевоЈке. 1, 652:

Слава и сила Бога Господа. 1, 128:

Ја чекам
лепу Јелицу

Ивана бана сестрицу. 1, т lп ;

Нс стре.вајте по гори јунака

Док је гласа Крпљевића Парка. 2, 38 :

или истомъ по коме падежу безъ предлога или съ пред-

логомъ:

.Удаја сестре Љубовића. В. С. КарациКъ, пар. пес.

3, стр. 543;
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Смрт маЈке Југовића. В. С. КарациЬъ , нар. пес. 2,

стр. зо4;

У здрав.ье елаварах наше колгунитади ! Нар. пес

\, стр. 80 ;

Дјела његова бнјаху зла, а брата му праведна. 1

Iов. г, 12;

Ал ето ти старца Јездимира

Мила брата дужда од Млетака. 2, 89;

Ово ј’ књига аге од Рыбника, з, 56 ;

Алн вњига од Сегьа Ивана, з, зз :

У дворове Мине од Костура. 2, 62;

Милу шЬерцу крала од Азпка. 2, 65;

Без тестира са Босне везира. з, 37 ;

овакш 6 додатакъ и цела реченнца коя се речю кои

привезуе за оно чему се додае:

Ријеч што чујете није моја, него оца, који ме по-

сла. Iов. 14, 24 ;

Седам чаша златнијех напуњенпјех гньева Бога, који
живи ва вајек. Откр. 15, 7;

будући да додатци съ онимъ чему се додаю едну стварь

показую, за то овде пристаю и оваки примера у коима

се додатци привезут речю и:

Благодат Господа нашега Исуса Христа и жубав.б'о-

га и оца. 1 Гал. \з, 7 3

У и.ме отца и сипа и светоеа духа. (*)

Кадъ самоставна речь нема додатка онда юй се

другш паде:къ за припаданЪ заменюе придевомъ, и. п.

Свега села овце а кнежево звонце. Поел.;

овде и овце и звонце еднако припадаю ,
али да овце

селу припадаю каже се другимъ падежомъ самоставне

речи село, еръ узъ ню стой додатакъ све, а да звонце

припада кнезу каже се придевомъ кнежево место дру-

гога падежа самостапне речи кнезъ, еръ додатка узъ

ню нема.

Одъ коихъ самоставнихъ речи имаю придеви за при-

паданЬ и какови, то треба да покаже речникъ и онай

део науке о езику где се казуе како постаю речи.
Ов-

(*) Овако е и цара и краля, кадъ е обое еданъ човекъ.

Са свимъ су другчш примири : Вог Аврамов и Исаков и Ја-

ковљев ■ Д. апоет. з, 13; Мати Јаковљева и Јосијна. Мат. 21,

56. У њима иве едно челяде са више имена, него е више че-

ляди, конхъ имена нису едно другоме додатци ,
него стов на

едвако. Ясно е дакле да оваки примери не иду овамо.
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де ће се одъ тога само што е найпотребше казати ии-

могредъ узъ примере коима валя посведочити речено

заиеньиванЬ.

Таковн су придеви съ наставгдима

а) ОВ или према крайнему гласу самоставне речи ЕВ.

а) одъ речи мушкога рода кое значе челяде :

фо соу плдннне 1| яре в *
, р соу 1| лре в *. Душан.

зак. то;

Досети се .ьуба Стојаноеп. з, 29;

Господареве очн коња гоје. Поел.;
Нек се знаду токе Мијатове. з, 65;

кадъ оно што речь значи ние управо челяде него се

узме само као да е челяде
,

ионе одъ нЬ быти овакш

придевъ была мушкога рода или среднЬга:

Да он узме сунчеву сестрицу,

Мјесечеву првобратучеду. 1, 232;

по томе и ягнЪтовъ има В. С. Караџнћв у Откр. 6, 16:

7, 14; 22, 1.

Д) одъ речи мушкога рода кое значе животинго:

Дај ми Боже очи Соколове

11 бнјела криза лабудова. I, 12;

Змаеве отресине ; ноево яе ; орлови ноктн; мачково

ухо; доратовъ, зелюговъ, шарчевъ.

у) одъ речи мушкога и женскогъ рода кое значе

билБ:

бђлн тнмТдмь н ддфнново коре пТе н днстТе.

Рукопись 14-тога века у ШаФар. Језек. 129;

На слонн га на јелову грану, з, 24;

Младожењо грано босиљкова. 1. 64;

Расло дрво бадемово танко високо. I, 622;

Борова шешарка ; брезова лила ; бобова слама; лу-

ковъ цветъ; ябукова вода;

Ниедно друго пиће ние добро ни валяло изваиъ ви-

на лозова. М. ДобретиКъ, богоол. з4б;

Отъ гуњова дрвета. П. БолиКъ 1, 202.

д) одъ неколико речи кое не иду ни у еданъ одъ

горня три реда:

Ови домов дар. 1, 131;

Бисерово зрно; виновъ листъ; кретовъ дань ; лиша

ева трава; ускрсово яе (В. С. КарацнНъ, речи.).

б) ин

а) одъ речи женскога рода кое значе челяде:

Клдстеле ведш|Тн дд се с кннгюиь соудГн-

и (Омь. Душан. зак. г. 1 ;
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Пођн с Богом, неве наша, не обзирн се

На мајчино свјетовање. 1, во ;

О Савину усред зиме дану, з, 52;

Депо име злато материно. 1, 685:

Лучинъ данъ ; питино дете;

у последнЬмъ примеру узима се пита као да е челяде.

, Д) одъ речи жепскога рода кое значе жнвотпню:

Родино гнездо ; ношутина брада ; кусоньннъ,

мркушинъ, сивоньинъ;

На змијину једу нака.ьене. 2, 81;

Кој и имају жиг звијерин. Откр. 16,

у") одъ речи жепскога рода кое значе билЬ само ове

две: ружинъ и прохинъ (О прохииој жетви. Поел.). А.

МразовиБъ има и бунд евино семе (руков. 124) и цвекли-

но лишће (руков. 129).

с5) одъ речи кое не иду ни у еданъ одъ горня три ре-

да: чарапинъ почетакъ и Цермина претега.

в) одъ две речи мушкога рода: отацъ и братъ:

Дд гд сопрдке аун и д дроужмпд поротомь. Душан.

зак. 114;

Гостеыь дяднпимь мни отьуннкмь н ноннь. Спон.

8; Шаф. хрисов. 13, 25;

Проклеl(тко оVнм о н мдтернно дд донде нд онен

Спом. юг;

еыкь деспоть по оу н и я комунны. Шэф. з-Ьт,

63, 19;

По (О У Н II 1: сьнрьтн (ОТДОДИТЬ Степдпь кь дддндтТю.

Шэф. зЪт. 63, 23 ;

Д'Ьди су му сви очини

Цари источни превнеоцн. И. ГундулнЬъ, осм. 2, То;

Кад сам се јуче кзадио

О моју саб.ьу очину,

У њој је име очино. 1, т4т;

Пођи с Богом, неве наша, не обзири се

На братине вране коње. I, во;

Возим битн морским рнбам рана
Нег Воину за невожу .ьуба
Нег Воину братину крвнику. 1, т 2l ;

И яше ми коня братинога. Огзед. 59. (*)

(*) И очевъ (по а, а) говори се у Дазиацт (в. В. С.

КарациЬа речи). А
назази се и у киьигама старимъ и новимъ;

По оумрьтп (о туе к в. Шэф. з-Ьт. 55, 27 ; •-Крдль еыкь по

го уе к е скопудпп. Шэф. з-Ьт. ео, гз ; и 61, п ; Ноче на

отчево мисто го( подарити. Крон. Дупл. 169 и тоз ; Вазе

господство отчево. Крон. Дукз. зоз; А. КачиЬъ у кораб. 20: до-

бара очеви-. 2Т: очевъ бзагосов-ь; 194; пристозЬ очево; у раз-
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в) И (ј), кое се са гласомъ нза коега дође прелива у

друге гласове по яравилима коя показуе граматика у дру-

гомъ делу.
Съ овимъ наставкомъ было е когда внше

придева него садъ, н. п. оумь ујошп. Св Сава ужив. св.

Сим. 9, 16; пьсть зюкьке о т ь у е вь нюнь. Шишат. 11ов.

2, 15; lесьмь павловь
,

же аполошь, а?ь же кн-

фнпь, же дрнстокк. Шишат. 1 Кор. 1, 12; оукоакь се

гаростн царю, Шишат. бвр. 11, 27; кь нме паклю. Ши-

шат. 1 Кор. 1. 13 ; дникь кань,... покеловь вано в ь.

Спом, 1; Шзф. хрисов. 3,2; жоу пя п ну ь люди. Шзф.

хрисов. 5,10; донь ать у ь. Рукопись 14-га века у Шэф.

Iейек. 129; к я ежь улокькь. Пксмо царице Милице у Д.

Аврамовића опис. 65; крллнl|а с лад нслак ь л а. Шзф.

хрисов.
15. 28; радосаль стоудены|ь. Д. Аврамов, опис.

41; Радосаль нами. Крон. Дукл. 841. Данасъ съ овимъ

наставкомъ имамо придеве;

а) одъ неколико имена светительскихъ за дане ньи-

хове: Иванъ давъ, Iовапъ данъ ,
Михолъ данъ ,

Николь

даиъ. СтЪпань данъ, Трипупъ данъ. —• Овако е и име

манастиру Николя и месту Нваня у зкеискомъ роду.

јј') одъ речи бань
, орао, ђаво и шшъ неколико кое

значе жнвотиню. Одъ прве две налази се прндевъ салю

у женскомъ роду и то за имена Баня лука и Орля лука:

С Бање луке два брата ПашиКа. з, 36 ;

А у Луку Баню окнвата. Пйв. 1;

Довивала селу Орлъой Луцы. ПЬв. 1бз(^);

гов. 24: освой очеву државу; 56: крвь очева ; ■—■
М. Добре

тнКъ у богосл 424: очеве власти; 49?: брезъ очева допуште-

ня. Али е обишие очинъ. Тако има и у Винод. зак. 213:

По сиртн очини и матерний. Овако се и у найстаршмъ Сло-

венскимъ кньнгама у саставляню овакихъ пркдева мешаю ро-

дови, в. п. доне л к Vи и (псал. 134, 19) одъ мушкога
:\е-

вТн; ?ешие ню дока (Мат. г, б) одъ женскога (по завршетку)

Нюда.

(*) У народной песми з, 6 два пута долазн „орлу перу

шину“ :

Виђео сам и живота орла

А камо ли орлу перушину

Како цјепа суру међедину

А растура орлу перушину;

лако може быти да бы овде требало орлю место орлу, или

певачъ певаюки ние доста разтоветно изговорио или кон вписао

ние добро чуо или е погрешеноу преписнваню и у штампаню.
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а остали, будући да су у обичаю само одређенн (као

благгй, ане неодређени као благъ)
,

добижо у прзомъ

падежу ед. мушк. рода и. место коега се пише ш, дакле

ђаволЂГб, :

Да не би упао у замку ђавољу. 1 Тим. з, "; (*)

тако одъ речи кое значе младо живинче и на краю имаю

ет, одъ коега т одпада кадъ иза нЬга нема пише н.шак-

вога гласа: ягнЫпй. лрећш. пилећш. прасеЫй, телећш

(у Руша телячш, у Чеха {е!есl, у Поляка с!еl?су, у Сло.

векаца 1е1ес1) итд., тако и псећш (коега самоставна

речь после реченога т има о: псето); овакн су шшъ и

ови придеви, ако за ньихъ и нема онаке самоставне ре-

чи (са ет): свинЬМй, срнећш и овнећш. Одъ другихъ ре-

чи кое значе животиню оваки су придеви шить ови: го-

вели (у староме Словенскомъ езнку говдждь, у Руса го-

вяжш, у Чеха ћоубг!), медвеђш (медвегь доль, Аврам, опис.

41), ошльш (према староме осьль одъ осалъ или као што

има у МикалЬ осао). Може быти да су съ овакимъ на-

ставкомъ и ови: еленьш, шараньш, кобильш:

Са стијене из Кобиље главе, з, 68;

али се не могу разликовати одъ оныхъ кои ће се садъ

споменути. За последньш да иде овамо може быти да

сведочи име Кобилъ. У МикалЬ има овньт (или управо

само овнЪ за средньш родъ) кодъ речи ованъ.

г) ИИ (иј) , одъ коега се прво и претвара у й
,

кое се

опетъ съ гласомъ кон предань дође прелива у друге

гласове (**). И съ овимъ наставкомъ придеви само су од-

ређенн у
обичаю. зато и у првомъ падежу ед. мушкога

рода треба да имаю на краю юшъ едно и (***). место

коега се пише гй. Такове придеве имамо :

и) одъ речи богъ, човекъ, врагъ

(*) Пр ема ђавпо
,

ђавла (Павле, ђавле. \, Къг) има и

прндевъ ђавлћш:

Мнози узети силе одъ ђ. ПалмотиЬъ, крист. <5.

(**) Као у речи гвожђе и здравлЪ одъ гкоедню, здрдкнге,
или у треке и дивлЪ одъ третнш , днкнге.

Завршетакъ е дакле за ,иушк!и родъ ийи (ији), одакле

се види да е погрешка штосепише иј, а за женскш ийа (нја),
а кадъ се прво и претвори у й. остае ййи

,
ййа по томъ се

вдно й избацуе.



28 ДРУПЙ ПАДЕЖЪ

Знаде л’ сваки за бога

И за нме божије. I, 207;

О а нђели божији. 1, 212;

Од пријестола божијега. Откр. 22, 1;
И велика слава божја. 1, гм;

Божје лице целивала. 2, 219;

Тешко ономе човјеку којн изда сина човјечијееа
Мат. 20, 24 ;

Никаква човЪчя сила. Д. МилаковиЬъ, ист. 236 ;

Вражј ему се послу зачудили. ГГ. ПетровиЬъ, шЬеп

63. (*}

/?) одъ речи мушкога и женскогъ рода кое значе жи-

вотиню:

копь воуунгегд трьпд. Шэф. лЪт. во, зе; (**)
Владика крене свою войску одъ ВучЬга студевца

Д. МилаковиЬъ, ист. 201;

Ранги ходь. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 203 ;

Није свако тијело једно тијело, него је друго тнјело

човјечије, а друго скотско, а друго риб.ье. а друго пти-

чије. 1 Кор. 15, 39;

Сухогъ сланогъ бравлЪгъ меса. Грлица 4, 71;

ЗечЬ сало, гушч!е перЬ, кукавичя суза, лисичя длака,

овч'Ь руно, пачЬ яе, пиша рупа, козя брада, пасlи (пасји)
зуби, вранЬ гнездо, крав.гЬ млеко, «сом.илй. нтд.

кои предъ наставкомъ имаю б, п, в, м, л, и, они се у

Србскомъ езику не разлиную одъ онихъ иапредъ подъ

в. У старомь е Словенскомъ езику рывкн. (***)

д) К или СК., чему се юшъ додае и
, еръ су исъ

овимъ наставкомъ придеви само одређенн; а место ово-

га и пише се гй. Такови су придеви:

(*) У кньижевника се нал аз и и дечш\ Хлснл де у ,л. I.

Раийъ, поуч. з, 57 ; Дичгой будалаштини. М. А. Релько-

виЬъ, прав. 54; На дичю храму. Истый, свашта 24. С.

Милутииовнйъ у п!;в. у надпису надъ песмомъ 88 ииа „ђевои-

на хитрость" ,
кое кадъ бы се говорило шило бы овамо, и

было бы безъ й (ј) предъ а онако као што се место наруч б

(наручје) говори и нпруче.

Дапасъ се ву ч и у имеву Бучитрнъ пе меня по

падежнма :

О вратима града Вучитрпа. 2, 29.

('■**) У Палмотића • нма и лу;кlй в сунчш :

Храпа лужгй (Iигј!) медъ и траве. Крист. И9;

Мало сунчл кола злата

Б’Ьху далекъ одъ запада. Крист. 94;

а у I. С. РельковнЬа ябучш :

Крушкова ил нбучЪгъ имена. КуЬн. 46.



а) одъ речш кое значе челядь коега му драго рода;

Сег.д по срьвс к о и. Писмо цара Душана у

Шэф. Iевек. 1 г~ ;

II яр о V срьвскомоу. Шаф. лЪт. 62, 12 ;

|1 яроу тоурс к о и э у ПТзф. лкт. 62, 12;

О люде,VI. кдастельскынуь. Душан, зак. юо;

И о томъ седлу рука јуначка. I, 668 ;

Сиротињска мајка. Поел. ;

Пријо наша, ђевојачка мајко. 1, 32;

Ученица Јованови а фарисејски. Мар. 2, 18 :
За времена Турского.. В. С. КарацнЬъ, речи, кнез;

Цркве на манастира није елободно ни из нова начн-

нити ни поновпти без допуштења Турского. В. С. Кара-
џнћт>, дан. 2, 101;

Ты си користь трговачка. П. КнежевнКъ 114 ;

Прежде <о свонуь ГрБСЕУЬ жрьткы по тоиь

же о) дюдьскынуь. Шишах, бвр. 1, 21;

Несть господьскыш веуерге исти. Шишах. I Кор.

11, 20 ;

ВойводскЕй барякъ, удовичка кућа, ортачки новца итд. (*)

Д) одъ неколико речи кое значе зкнвотиию :

Бнволска кожа, еленскЕй езикъ
, кукавичкЕй ноньицъ,

курячка црева ,
коньскЕй

,
лавскЕй, маймунскЕй, свиньскЕй.

у) одъ речЕй кое значе место:

Градьскдд Душан. зак. те;

Нзнђоше у по.ьа Лозничка. з, зо (1823);
Земальски новци, горсшй вукъ, планинска тица, поль-

ский цветъ, сеоска кућа, тамничка врата итд. ;

међу ове придеве могу се узетн и овакн; приливъ мор-

скЕй (Г. ЗелиКъ 58). морскЕй во, буварска вода.

д) одъ речи кое значе време : есенскЕй светацъ
,

бо-

гоявлЬнска вода, старински новци, пазарскЕй данъ.

е) одъ више речи различнога значепя: обштинска

земля, заедничко иманЬ; бундевскЕй цветъ, винскЕй

оцатъ (винске болЬ. П. БолиКъ 2, 258); казанскЕй

капакъ, яйска лгоска (в. В. С. Караџића речи, мора)

итд. (**)

(■’) Тако ииа и човечкш: човечка капа (в. В. С. Караџи-
Ьа речи.); у чов-Ьчкомъ тнелу. }>. ПалмотиКъ, крист. 121.

‘' ј Предъ ови.мъ наставкомъ налази се уметнуто а, кое-

му се опетъ додав и : Прва су два (ока) владичанска а по-

тоња три Цеклинска. В. КарациЬъ
, речи, око; Народъ

човичаискгй. ДЈ. Добретийъ богосл. зТ2 ; и безъ н: Човича-

скгй. М. ДобретиЬъ, богосл. п.
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ђ) Уй, чему се олетъ додае и као и у онихъ на

предъ. Таковый е наставакъ само у ова три придева

коя самь нашао само на озимъ местима :

Вучја шапа и орлуја панца. з, 13 ;

Волув месо, волуи (уоlцр) езикъ. Я. Мвкаля 188;

Ни претила меса овнуега. ПЪв. ю5;

овако е и име месту у жепскомъ роду Волуя (в. I. Га-

вриловића речи. стат. геор. Србlе и В. С. Караџнћа Да-

н.щу 2, 72). (*)

е) Н. чему се Iошъ додае речено и, место коега се

шиле ый. Таковихъ прндева има одъ свакоякихъ речи

само не одъ оннхъ кое значе челяде или жнвотиню:

Сели !| р ь к о в и д нлТн I)лревд ндн влдстельскд. Душан.
зав. 159;

Ој тн зрно шенично. 1. 122;

Ја посадих виту јелу
И уза ньу вину лозу.

Вина лоза озобана, .

Од родине вине лозе. I, 502 ;

Носпше се љетни дан до подне. 2, 6";

Већ и зилшо вр!еме наступило, Д. МилаковнЬъ, гр-

лиц. г, 59;

Кръме сьмрьтиое привлнждеть се. Поговоръ у пен-

тикостару Мркшинекомъ.

Ако имъ се исподъ жита и мрачинонъ нокномъ не-

измакну. С. МнлутиновиЬъ, ист. срб. 2 п ;

Који побиједн дао у му да једе од дрвета животнога

које је насред раја божијега. Откр. г, т; (**)
Нема дана безт, очнога вида. П. ПетровнКъ, вЈен, 101;

Сунчаный рођ а и (*■'■*) ; житна слама (А. МразовнЬъ,

руков. пб); зобпп плева (А. МразовнЬъ, рзков. 12р);
куделъно селе; кукурузна слана (В. С. КарациЬъ, речи,

кукуруз); купусный листъ ; лубенична кора; — вратна

кость; зубпа болесть; петне жиле; воденичный ка-

мень; кпчный обручъ; кукный прагъ; матична држалн-

ца ; собна врата ; ратно доба, итд. ;

у некихъ се предъ наставакъ умеће е: блитвеный листъ;

воденый лдветъ; бритвене коре; иглене уши; црквени нов-

п;и; чабреие уши; жетвено доба; клетвена кньнга, итд.

(*) Волуи има и у Хрватской кньнзн Пн стуле; оЬгаг

уоlауl 98.

(**) Такое съ придевомъ и у Словенскомъ преводу.

(***) У озомъ прядеву мислимъ да е а пред паставкомъ

уиетнуто као у светлаци, а говори се и безъ нЬга са нстомъ

речю: суначный.
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ж) НВ(њ),чеиусе садъ додае познато и, место коега

се пише гй. Између речи кое значе челяде или што се

мисли као челяде имамо само одъ едне прндевъ съ овимъ

наставкомъ ;

Пош.ьедак Господњи видјесте. Як. 5, 11;

одъ другихъ речи овакн су придеви: ускршньш, вечер-

ньш, ютарньш, есеньш, даньш,

Даня н ноћна свЬтлось уста. И. ГундулиКъ, осм.7. 39;

Да су близу данъи труди. ђ. ПалмотнЬъ, крист, та;

Она е уточиште у ноћнои страхоћи ,
почивалиште

у данЪму труду. И. ђорђићт., салт. XXVII; (**)

и предъ овимъ се наставкомъ умеће е у придеву ютренъш.

з) са внше наставака :

и ) И и ЕВ (в. напредъ подъ а и в) одъ имена сло-

женихъ коимае друга половина слав: Мил о савлЬвъ. Ра-

досавлЬвъ итд. (***), — одъ имена Яковъ и Московъ:

Да дочека војску Јаковљеву. 3, 27 (1 823) (****)

МосковлЬвъ, —од имена на ов коя се даюживотинки: бе-

ловлЬвъ, мрковлЬвъ итд,, —и одъ речи схранихъ кое на

краю имаю ов место странога о : бировлЬвъ
,

лато-

влЬвъ, итд.

/?) са ОВ (ЕВ) и ИЙ (в. напредъ подъ а и г) одъ ре-

чи мужъ и синъ; мужевльш, синовльш, и одъ неколико

речи кое значе животиню : дрозговлъш, керовльш, ко-

совльш, пужевльш, чворковльш.

у) ИН и ИЙ (в. напредъ подъ б и г) одъ речи дете

[или може быти одъ старога дить деца <Итши(., кое

има св. Сава у жив. св. Сим. 6,22, а иалази се и у Шэф.

хрисов. 7,12, и Аврам, опис. 30,33): снега тогд есть

ясность д ћ т н и ,я. I. РаиЬъ поуч. 1, 32, одъ неколнко речи

кое значе животиню:

(*) С. МилутиновиКъ има и неодређено као што е не-

гда и было :

Годовым е господань празникъ. Дика гзъ

(**) Тако у Палмотића и полу
дньГй :

Усионе цћћ припекли

И полудн'Ь тежке силе

Изморени бЬхмо утекли

Кодъ каиене едне спиле. Крист. 139.

(***) И са саиимъ ов има у Дукл. крон.: у землю Сеисла-

вову, 913.

(****) У песми има и са самимъ ов:

Здраво сађе Јакововој кули. В. С. Караџнћа речи.



А они су гн’језда гујињега. 2, 86 ;

тако: будиньш, бухнньш, голубинъщ, ждралиньш (В. С-

КарациЪъ, дан. 3, 126). зишньш, кокошиньш (Болийъ 1.

232). мравинтлй, звериньш (препр. 86. а у речи, В. С. Ка-

раџића нема га), (*) —■ н одъ речи очи и яе: яння люска;

Вол им брата од очињег вида. 2, ю;

б) ОБ и СК (в. напредъ подъ а и д):

Дд есть кдпд поповьскд свокоднд. Душан. зак. з т;

Сватовски те коњи позобалн. 1, 4о4 ;

тако: беговскш, зетовскш, кметовскш. кнезовскш
, кра-

лЬвскш, воловскш, змаевскш, топовскш, и т д.

г) НН и СК (в. напредъ подъ б и д) : агинскш, газ-

динскхй, пашинскш, спахшнскш. братннскш, гостинскш.

ОГЙ и СК (в. напредъ аодъ ђ н д): волуйска

жила;

И дебела меса овнујскога. 2, 67. ('*)

Оваки придеви заменюю самоставнимъ речима Другш

падежъ за припаданЬ. Али друга падежа имамо два; за

еднину и за множину, како се дакле ова разлика казуе

придеви,ча? Самоставиа речь сама собомъ може се ка-

захи или место сваке ствари коюй е она име или само

место неке између ньнхъ свйо, и, п. кадъ ко каже: .дошъ

нисамь видео цара“ ,
може значити или да ние видео

ннкаквога цара или само да ние видео тога и тога па-

ра, о комъ се говори.
У

првомъ се смислу речь зове

неодређена а у другомъ одређена. Ова се разлика по-

казухе придевима о коима е речь тако да други приде-

ви заменюю самоставну речь кадъ е у првомъ смислу а

други кадъ е у другомъ. н. п.

Ал’ невнђех честитога кнеза,

Већ ја впђех кнежева зеленка, г, 4э;

Кад се прену Милош Воиноввћ,

(*) И вилинъгй има у И. Гундулнћа раз.l. песм. 188,210,

н у И. ђорђића песм. дух. 17 2, 154.

(**) Говори се и братнЪвъ ,
коега у кньнгама нпсаыь нала-

зно. И у нЬга су два наставка: нъ и ев. Са самвиъ нъ ниа

прндевъ одъ речи брптъ у старимъ кньнгама: ненлкнстню кр д-

Ть II ЕО. Супр. 212; ■—■ жр-ЕпНН крлт ь и к. Несторъ у Мик.юшн-

ћа 42. I!ма и са два наставка и и нн: дл принесёте его кь

сков в р д т и Т и нондстнрь. Жив. св. Конст.ант. 24, 36. У Руса

данасъ има братит, у Поляка Ьгаlш , у Словенаца Ьгаlгп.

32 ДРУГIЙ П АДЕ Ж Ъ
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Те сагледа цару очи чарне,

Кулаш иде с коњма цпревијем ■ 2, 29 ;

овде придеви кнежевъ и цпревъ показую коега е кнеза

зеленко и коега су цара коньи; а у пословица:

Царска се не порнче ,

не мисли се овога или онога цара речь ,
него коега му

драго; истое и у овнмъ прнмерниа:

Од Бога је велика гријота
А од льуди зазор в срамота

ђевоЈачку срећу затомити. г, 89 ;

Чија рука има на пенперу?
Ил’ је женски ил' је ђевојачка'l з, 18,

И о том седлу рука јуначка. 1, 668;

веома е згоданъ овай примерь :

Којн прима пророка у име пророчко , плату пророч-

ку прнмиће; а који прима праведника у име праведничко
,

плату праведничку прнмнће. .Мат. 10, 41;

где наши придеви одговараю блинскоие другомъ па-

дежу ед. безъ одређеиога чланка 6
,

и Немачкоме дру-

гомъ падежу ед. съ иеодређешшЂ чланкоиъ еш (*).
Будући да се подъ именомъ ствари на брой едне али

у мисли ничпмъ неразликоване одъ осталихъ нстога

имена разумею и оие све
,

а по томъ и у припаданю

едной ствари неразликованой одъ осталихъ истога име-

мена мора се разуметн и припаданЬ ньима свнма.усве-

му пакъ разумею се и деловп кои су у нЪиу, отуда

долази те се, прндевнма за припаданЬ едной таковой

ствари ложе казати и припаданЬ множнни, т. е. замени-

ти другой падежъ мн.:

Турско војевање на Беч. В. С. КарациКъ, нар. нес.

з, стр. 45;

На тужбе кнезовске и слаијнске. В. С. Караџнћт.,

дан. 2, 90 ;

Дои мој дом молитве нека се зове; а вн начинисте

од њега пећину хај дучну. Мат. 21, 13 (**);

Предаће се син човјечнј у руке људске. Мат. 11, 22 (***).

(*) ‘0 бе%6џагод пдосргјттјг еlд бгоџа пд осргј % о V риСдоР

пдосргј г о V Хгцретт. у.и\ 6 дехбџЕУод бСхсиог еlд оуоџм бl-

■/. иС о V [М(јsol’ 61х а Со V Хгјхрагси. \Уег етеп Рl>орћеlеп апГ-

ппшпИп еЈпез Рг о р Ь еI еп IЧашеп, сlег \л !гсl е!пеб Ргорће-
-Iеп Роћп етрГап§геп. Vl'ег ешеа СгегесЫеп апГштт( теlп е а

ОегесЫеп 1\Т ашеп. йег \лчгсl е 1 п еа <3 ег е с ћ I е п Роћп

(**) вп!]lсиог Л7ј 6 г ыV — вреЈипсат Iаlгопигп.

(***) еГд хеСдсед кУг^шлм) 1 ; ш тапиз ћотЈпиш.

СннтасЕа I. 3
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Осимъ придева съ наставкомъ ов (ев), ков заметою дру-

гш падежъ одређенимЂ речима самоставнимъ, такови су

Iошъ съ наставрима инъ, й, и съ наставкомъ саставлћ-

нимъ одъ й и ов (в, напредъ подъ б, в. за); а придези

съ осталимъ наставрима сви заметою другш падежъ нео-

дређенихЂ речи самоставнихъ
. а по томе и другш па-

дежъ множ.; тако н. п. према придеву човечгй, кон као

што се види изъ св!ю придева нЬгова реда заменюе дру-

гш над. самоставной речи кадъ е неодређена;

Дође снн човЈечиЈ, Мат. 11, 19,

где се не може мислпти да е синъ овога или оиога чо-

века, и кои по томе може заменнти друг!й падежъ мн.:

Син човјечнј треба да ее преда у руке човјечије.
Лук. 9, 44,

према томъ придеву яма и човековъ место другога пад.

самоставне речи кадъ е одређена;

Уђос.мо у човјекову. Д. апост. 11, 12.

Пр имери за друге придеве могу се видети напредъ на

— Штоу ньима мо;ке бытн противноречевой раз-

личи, то долази или отуда што се све ствари еднога

имена могу узети као една, а да бы се мислило да е

една, треба да се мисли као одређена (иначе се одмахъ

допушта да нхъ може быти внше), за то и. п. Соколова

перо ,
ноево яе итд. не значи салю сокола и ноя тога

и тога него и коега му драго ,
и зато су и. п. придевн

вуковъ н вучгй, лавовъ и лавстй, голубовъ и голубиный

често еднакога значеня (*) ; - или долази отуда што е

стварь собомъ само една, те е не треба разликовати

одъ другихъ нстога имена будући да другихъ и нема,

зато н. п. одъ богъ
,

Београдъ придеви су божт ,
Бео-

градсит итд. (**); - или долази отуда што се ствари

истога имена тако слабо разлиную една одъ друге да

се на разливу и не следа, него кадъ се говори о кршй

(*) Отуда и чивековъ у Д. Обрадовића и М. А. Релько-

вића у о в имъ примерима: Що су годь женске очи човеку то

су и човекове жени. Жив. ; Ни на ономъ свету душа

човекова одни смиромь не моя:е остатн. Жив. 65; Наравь
е одмахъ Iошъ у почетакъ постаниа човикова нЬму еданъ даръ

поклоннла. Прав, предгов.; Коя е човикова дужиость ира-

ма богу. Прав. з.

Само у еднон пословици знамъ да има и боговъ:

Тако ми богова дома!
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између ньихъ говори се као о свита иьнма, а да се башъ

о ньой
говори оставля се да се разуме изъ остале бе-

седе. тако и. п.

Кад у јутру јутро освануло

И градска се отворише врата.

Тад ншета царица Милица. 2
,

45 ;

овде се не мисле врата кое.га му драго града, него се

зна да су врата града Крушевца .

па опетъ стой при-

девъ као да бы самоставна речь
была неодређеиа , ■—

такове су све речи одъ коихъ придеви имаю наставакъ

и. Нанпосле само одъ обичая долази, те гдекоя само-

ставна речь има за припаданЪ само еданъ придевъ,кои

е заменюе и кадъ е одређена и кадъ е неодређена
,

тако

н. п. детинът стой кадъ се не зна коега детета:

Гласъ е да она одъ дЪтинЪ

М.гЬчне путч помао куха ,

И на
овну преко еинЬ

Ноћи лети врагодуха. И ГундулиЬъ, оси. 2, 30;

У тебя е оный стао

И дитиньш викъ провес

Кои свимъ е животъ дао

И на правый путъ довео. П. Кнежевийъ 180;

а стой и кадъ се то зна;

Узми дијете и матер његову и иди у зем.ъу Израиле-

ву; јер су изумрли којисутражили душу дјетињу. Мат. 2, 2о;

Устане, па разгрне ђетиње брашно у мучњаку, а Эс-

тету рече да доноси воду. Прип. 202. (*)

У песмама, да бы слогови изашли на брой, налази

се другш падежъ саиоставиихъ речи особито презиме-

на и оида кадъ су безъ додатка. Примера има иапредъ.

Одъ презимена другш е падежъ у обичаю и осимъ пе-

сама (в. В. С. Карацића
, нар. поел. ХХХУ) премда су

придеви много обичнш, н. п. кула ђуришића и чардак

Алексина (име кньизи П. Петровића). Узрокъ може бытн

да е у толю што се у мисли држи и додатакъ (кои Ј)у-

ришиЬъ и кои АлексиКъ), па се у беседи не помииЬ.

(*) Са свииъ е необично дететовъ, кое има I). Палмо-

тиЬъ и А. КачиЬъ:

СвЬтло лице дЪтетово. Крист. 98 ;

Майка дитетоеа. Кораб. 223;

тако и у М. ДобретиЬа дететгй: Сврху главе дитетгв (сШеllде).
Вогосл. 24.
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Подъ истимъ правйлима стое и ливне замените (я,
ты. онъ, ко). И оне показую припаданЬ другимъ паде-

жемъ само онда кадъ имаю додатакъ (в. стр. 22), н. п.

Жит!е мене Герасима Зелича. ЗелиЬъ 1 ;

СУд кннгд м и е 16 фр е и д Н и к о в н 6 д, гепнскопд пе-

тol|рквеискогд. Стары» заппсъ ков се спомин-Ь у С. Л/Ьто-

ПНСу 1831, 2, 17Ј (?)
Ово је нашега мене\ (**)

инмь жвп» протнвд вот н прдвдн н прошил
пнсомв поутснндь негосидь сгдртдк к иегд сдм о гд.

Спом. 233 ;

За здравље свијех нас! Ковч. то;

Волю свгю насъ сЬдини. П. КнежевнКъ 31. (***)

Кадъ е лампа заменила безъ додатка, онда юн дру-

гш падежъ за припадай!', заиенюю придеви:

за прво лице ед. мой:

Давор’ Шаре, давор’ добро моје. 2, 1 4;

за прво лице ин. нашъ:

Наша дода бога моли. 1, 185;

за друго лице ед. твой:

Сна Ье твоЈа нзгинути војска. 2, 4б ;

за друго лице мн. вашъ :

Шта је ваша црква Димитрнја ? 2
, ЗТ;

за треде лице ед. мушкога и среднЬгъ рода нЬгоеъ,

кое се писало и безъ и:

Дд пнкто пе поткорнть егокл првдлпТл. Св. Сава, жит.

ев. Сим. г, 11 ; его к оу дырерь. Ист. г, ю; •

КрЛТОу б Г О I! 01' ЕблТбМОу КНббОу. Ист. 13, т;

7
3
л ге го к л рддн келнкдго мриклетькьсхкл. Шэф. хри-

сов. ю, 38 ;

Дл мо у рлсотлмь его к оу поуьстк. Шяф. хри-

СОВ, I'l
,

2 1 ;

Кон клдстелниь нмдтк д®ти)оу ,
или не нмдть, н оу-

мреть ,
н по и№г о к е смрьтн вдфнид ноустд остднеть,

лцlб се мкртфеть «тк ншг о к д родя до третТего врлтоу-

усдд, ть дд нмдть е г о к оу кдцтноу. Душам, зак. 4о ;

(■г') Многи се налазе оваки записи на старимъ кньигаиа.

( 4Ч:) Говори иародъ у шали, као што пом ии Г В. С. Ка-

раџићЋ у нар. поел. XXXV.

(■'■**) Мможи се .ьубав свакога вас. 2 Сол. 1, з. Овде е

евпкогп друпй падежъ за припадаиЬ а вас му едодатакъ. ГТр-
вый падежъ одъ свакога у овомъ примеру ноже быти сеатко

,

као што показую оверечи: кто ник др-Екиыдь люконоудры|Ь.

ШаФ. лЬт. 03, 9. По томе и оваа примеръ ноже нћн међу горнЬ.
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й)дь н ге г о в д господства. Спом. 96;

По (обнулю и № г о къ д ь прьвьдь. Спом. (52;

вданъ одъ нЪгова ко.шна. Дукл. крон. 271;

И кадъ дође смрть нЪеовп

ДЬца твоя кра.гкваће. И. Гундуликъ, оси. 57, П2 ;

Да у тай начинъ ласно море

Подъ нЪгово доћ’ владанЬ. ђ. Палмотнкъ, крист. 141;

Снид кнеговд неднкогд. М. ДивковиЬъ, 324 ;

Пне« дошли нодложнтн се и * г о в 8 нлстдвлиню. I. Ра-

икъ, свешт. нет. 32 ;

Кадъ вы не у панн н * г о к о г I живота
,

иегове нлв-

ке, нвг о к н у«десл н игг о в д стрлдлпл. I. Раикъ, поуч. 1
, зз;

За нЪгову и цнлога вилаета хасну. М. А. Релькозикъ,

сат. 6! ;

Не стре.вајте по гори јунака

Док је гласа Кра.љевића .Марка
И његова видовита Шарца
11 гьегоеп шестопера златка. 2, зз;

за треће лице ед. женскога рода н%нъ (кое се у ста-

ро врете писало ненпь) и нЪзинъ-.

Кь веемо; н ген н оу. Рукопись I 4-тога века у Шэф. Iе-

век. 84 :

госпокомь деспотl!l)ol,lь слепом н ш и е н н (о м ь де-

УНI(OМЬ. Писпо краля Стефана Томашевића у Шйф. 1е

век. 1 32;

Штоке реки уд прошлый пень жнвотъ. I. Раикъ,

поуч. 1
,

23 ;

II -ь % и и о сякршепство. I. РаиЬъ, поуч. 1, зз ;

Одъ све пЪзине войске поглавица. А. КачиЬъ ,
ко-

раб. 3 18;

НЬзипъ л:ивотъ не валя. М, Добретикъ, богосл. 94;

Залуд њојзи сва лепота пена. 1, 384 ;

Съ собомъ узми варошь Подгорицу
И нЪзиие околине люте. Оглед. 465;

за треће лице мн. свакога рода нъиховъ и нъиханъ (*):

Дд соу норотl|н половнил срызлн, л коловннл нннл (**)

дроужннд. Душаи. зак. 155;

Теръ ньхоеомъ брзо крви

(*) У 1-вомъ пад. ед. иушк. ниоамь до садъ могао наЬи пьи-

ханъ, чему е узрокъ што овде за едну стварь имамо две ре-

чи, између коихъ е обичшя нъиховъ. Позиато е да се х не го-

вори по свему народу; зато н. п. шесто иьмжио има и ньино,

према чему и за 1-вый пад, ед. иушк. има ньимъ: П нN ’Ь жнвотъ

нлн е нрекрдтнлл клккд годе волесть нлн бвуелд непрТдтелсид

р«кд. I. Раикъ, поуч. 2, 11,

(**) Оно е изъ рукописа позшега у коему и место иль

има Н (чл. 159, 161, 165).
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Сву омасти землю црну. И. Гундулнкъ, оси. 5, 44;
Обла к ъ густый нкга оплете

Н пьиховихъ днгну съ очи. ђ. Палиотикъ, крист. 1 34:

Исае доке к 1> п н л о к дом. М. ДивковиЬъ зэ:

II одно ухЋШ еПI е. 1. Раи къ, катих. зоз;

Лко бы о м у о к а неверность прнкрывеннд остид. При
дат. 31;

По умиоженТю ни ,х о в о мъ. 1. Раикъ, поуч. з, 54:

Стддо н н у н о некд прТнмдю нднке. I. Раикъ, поуч. г, 13;

ЛоКю й оуТю и ннн л ъ сднъ н мысли и н и е

ЮЕB?НМД ТДМIIO у'ДМЫШД'ЕНЕ. 1. РаиЬъ, поуч. !, 13;

Нъихово иле. !Т. СолариЬъ, предг. къ мезим. 1 л :

Слднд и н у о к д. Л. МилетнЬъ, в-Ьчн. 6.1. 68;

Одъ Турака и ньихна оружя. С. Милутиновикъ .
ист.

срб. 4о;

За нъихово мирно живованк. С. МилутиновиЬъ, дика 11;

Еиануелъ увр!едн ВенецУяне и пъиховгетъ нагово-

ромъ одрече Неманя цару свою покорность. Цет. букв. )з;

И повео ньихове кадуые. Пкв. I з3;

Ньихъ и пъихно рухо и оружк. Пкв. 129;

И ньихова дружина остала. Оглед. 126;

И на пъихне шестдесеть пандурахъ. Оглед. 196;

И гьиова сва изгибе војска. 2, 46;

Све то јесу њипе задужблне. 2, 35.

Прпдеве за прво и друго лице ила савъ народъ Сло-

венскш, за то саыь за ньихъ ставно само по еданъ при-

мерь. Придева за треће . ице ост.али Словенн или пемаго

или кои ниаю имаю само неке (*), за то самь за ньихъ ста-

(*) У староме Словенскомъ език}' нма гегокъ (Ф. Микло-

шнћа Iех!с. Blоу.) . али само изъ кньига кое су Срби пи-

сали ; по томе п у данашнкму Новомъ завету
на едномъ ме-

сту еговъ быке остало одъ Срба: дфе кто Д,\д Хрстовд не нмать,

С6Н 11ЪСТЬ е ГШВЪ. Рим. 8, 9. Руси и Поляцп немаю нн еднога.

Чеси ииаю само ј еј l (нкнъ). Словари (и то само гдекои) нмаю

јећоу (нЬговъ) и јеј Гп (нкнъ; Л. Штура панка гее! 81оуепзкеј

164)- Словени Орбита найближи: Словенцн »маю пје§ОУ и пјеп

(А. 1. Мурко у речнику иыа и пјЊоу ,
али Копитаръ §татт.

290 изрекомъ каже да тога у Словенаца нема); Бугари пегое

и нееп (нејен) нейна (и'Ьиъ, нЬна; место пъиховъ имаго одъ

другога падежа ян. речи тай придевъ техен , техна\ Цанковъ

драгам. 61: Шяф. Iевек. 9з); а Хрвати нЪговъ и пъиховъ [нткпъ
не быхъ могао прнмеромъ нотврдити), у ньихъ место пъиховъ

ИванишевиЬъ нма и ньихъ, ньиха, чьих о:

Да бн брзо юре иии

Ньихо мпсто уздржали. 112.

Ньихихъ отацъ злобе и зледи

Немой боже покривати. 115.



39БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

вио внше примера да бы се могио видети двое; а) да

се свакш налази у найстаршмъ кньигама, /?) изиеђу ньихъ

кои се одъ кога ваше налази. Али е место овнхъ прн-

дева за треће лице другой падежъ личне замените не

само у найстаршмъ кньигама обичнш, него се доста ме-

сто налази и у позншмъ а гдешто и у живоме народ-

помъ говору:

место нЪговъ:

Сыпь его, стефдпь. Св. Сава, жит. св. Сим. Iз, 25;

Дко
прости ен о у клдстедняь млн женя его ндн сыпь

его. Душам, зак. 135;

се вогомь жнкнмь н кснмн н е г д оугоднн!|н.

Спом. 131;

Грядоу доувровпнкоу н и егд влястелемь. Спом. ]Ае;

Ход’мо у нЪга величине, ђ. Па.шотиЬъ, крист. Ао;

место нЪзинъ:

®ть оусть е ж нсдоднть прдкдд. Св. Сава
,

жит. св.

Сил. 5, 12;

вгдя нтсть ыоужд ее кь дом оу. Душам, зак, 92;

С ЛНСТОМЬ 1116 КТрОБДПТМЬ. Спом. 1 Г7;

Лете за ньомъ а не теку

И пЪ друге нагле и хитре. И. ГундулиЬъ, оси. 9, 51;
И Ъ II е ВТрОЕН. М. ДивковнКъ 389;

И пЪ сина да прослави. П. КнежевићЋ 184;

Да ће быти саран-Ьнъ животъ нЪ и све н4зине род-

бине. А. КачнЬъ, кораб. Ю5;

Да су иЪ днла наравна. ДГ. Добретићг, богосл. 93;

Нег' потроши оиръ, яя и масло

Што годъ се е за нй реда нашло. М. А. РельковиКъ,

сат, то ;

Сви возимо погинути

Но нЪ име изгубити. П. ПетровиЬъ, слобод. 15;

Полоз боже гье големом јаду. Б. РадичевиЬъ 2, зо;

Зету милу и п'Ь Подгорицу. Оглед. 433;

С бјела двора гье прочора. I, 212;

Из гье танка бјела грла. 1, 224;

Да ј’ поштено храни

Ље господар драги. 1, 4 09;

И остале гье сестре. Пар. песм. 1, стр. 81;

Па сам дошло к тебе као гье најбо.љему пријатељу.
Ковч. АА ;

Нге се .ьепота била разгласила по свијету. Пр ип. гое;

место нъгсосовъ :

Сьдряннть вьсе којстн и у ь. Сн. Сава, жит. св. Сим. 13, 1а;

ПроуТнмь ндь дроужнпя дя соу пороты)н. Душан. зак. 1 зо;
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Прнде сопеть ид и н * ь Душан. зав. дзт;
По ОБНУЛЮ II II ,Х Ь. Спои. 154:

Доброта пъихъ господина. Дук-1, крон, ютг;

Свнони су ньихъ шаторн. И. Гундулийъ ,
оси. 1, 52;

И ньихъ славу каже отоле. ђ. ПалиотиЬъ, крист. 136;

фо (1 и н у пест крякдесгко невеско. М. ДиввовиЬъ 391 ;
Да се на ньи не

расрди

И ньи молбе не погрди. П. КнежевиЬъ 77;

Насели ихъ на ньихъ отачаство. Оглед. 6;

И планина едва другой

Ньихъ гласове предавайте. Л. ПетровиЬъ, слобод, п;

Но их сестру сунце проси. 1, 229.

За треће лице непознато (ко) придевъ е чгй (коп

нмаю и други Словени):

Чија с’ љуба, чија ли си сеја? 1, I Т S .

Отуда су и сложени ничт
, нечгй, свачш. Место чгй

има и чиговъ :

Чlе су жене, чигови синовн и чш момци. А. КачнЬъ,
кораб. зз;

чиговъ има и у речннцима Я. МикалЬ, I. Белостенца (кодъ

чlй) II В. С. Карацпћа. (*) И одъ рент тай, онай, гита

место другога падежа за припаданћ налазе се у ста-

рпиъ кпьигама Србскимъ прндеви тогокь
,

оноговь
,

уеговь:

кон есть сы ргшиль, тог о в б н домь дд пддтнть. Душан. зак.

48; IIбкою яоу оумрьшо!,', яш те кь снуь лште кь оняуь, оного-

к оу гг. еп о у врать воднтк. Мнкл. сћгевБ 51; пегокь помннЬсе

изъ типика ев. Саве у Шат>. IеBек. 83. Али данасъ тога

нема. (**)

Има гошъ еданъ придевъ кои заменюе лишишь за-

меннцама другш падежъ;то е: свой, своя
,

свое. Као годъ

што лична заменица се заменюе,подметь,6ыокоему драго

лице и стаяо у мн. или у ед. (и, п. пйемъ се, м!ешъ се, м!е

('*') У Хрвата нм а не само чиговъ: чиеова е прилика она?

Мат. 22, 20 у пист. 84, него и чи.товъ: ки ни паотнръ, чихо-

ве властнте нису овце. Iов. !о, 12 у пнет, бб;

Твоя ниси, дан се оному,

Душо моя, чихова си. И. Пванишевнћн 66.

(■у.а-.ј Истина има чесовъ одъ чеса 2-гога пад. одъ гита
,

и

сложено ничесовъ, нечесовъ, или не знача припадан).:
Штета ће ме печесоеа иаћи. П. ПетровиЬъ, ш'ен 31;

Ту кривице ничесове нејма. I], ПетровиКъ, шКеп. I55;

Бн ли икад Отмановић силни

Онолику силу оторавио

На чесову лажу и сннтача? П. ПетровнЬъ, шћеп. 93.
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се. мlемо се, мЈете се. пп'ю се), тако и оваи придевъ, кон

е одъ нЬ постао и по томе управо ньойзи заменюе дру-

гих падежъ за прнпаданК. тимъ га заменюе подмету, бью

подметъ кое му драго лице и стало у инож, или у едн.

Н. п. кадъ е подметъ;

прво лице ед.;

Леле мене до Бога једнога

ђе погубих свога сипа Марка, г, 34;

С себе среЬу изгубила писан

Ни са себе ни са своје мојке

Ни са свога стара роднте.ьа. а, 69;

Твога дору водим своме двору

А од двора своме суђенику. 1, 751;

Кад ја видим свога драга очи. 1, ззх;

прво лице мн.:

Већ што ћемо од живота свога. 3,7 1;

Што хоћемо одъ живота свога. Оглед. 13;

Да ми свое конК одморимо. Бос. пр!ят. 2, 112;

друго лице ед.:

Вндиш ђе ћеш данас погинути

Погйнути од свог родите.ьа. 2, 34;
Своје мртве све спомени. х. 2 15;

Јер ћеш свпју изгубити главу. 1, 26;

Пак тн иди своме белом двору, 2, 69;

друго лице мн.;

Брзо своје кохье опремајте. 3, 28 (182з);
Те молите свог мила ујака. 2, 26;

Н!(з ли ви зазоръ и срамота

Да вы браћу свою не светите. Оглед. 55;

треће лице ед.:

Славп Марко свога светите.ъа. 2, 68;

Виђе Иван своје б’јеле дворе. 2,' 89;

А свака је мајка милостива

И иа своје чедо жалостива. 2, 18;

треће лице мн.:

Нек се свога боје старјешине. 2, 44

И двораху своје господаре. 2, 44;

Те сретоше мила зета свога. 2, 89;

Кад ме својој мајци усказују. 1, 528.

И у народнимъ песмама и у найстаршмъ кньигама има

примера са другимъ придевпиа место свой
,

али према

свакоме има истихъ онакихъ са свой, а да е свой правил-

нlе, показуе само зиаченТ. нКгово. кое е напредъ казано.

Изъ ове службе у коюй придевъ свой заменюе под-

метъ долази му и друга. Као што са речю се глаголи



42 ДРУПЙ плдкжъ

могу быти безличии а по томе и реченице безъ подме-

ти (н. п. заръ се тако иде2), у коима нема онога о чему

се каже оно што прирокъ значи, тако се и придевомъ

свой може казатн прнпаданЬ у коме нема онога чему

што припада:

Не ва.ьа своје звоно за туђег овна везати. Поел.;

Своја кућица своја елободмца. Поел.;

Није шала своја стара мајка. 2, 15. (*)

С' 1') Овде иислимъ да е почетакъ н значеню речи свой за

родбину, у коему се нзоетавля не само оно чему што припа-

да него и оно што припада. и кое по томе —■ стоећи у самойре-
чи а не долазећи изъ свезе нЬзнне съ другимъ речима не

иде у сннтаксу него само у речникъ, н. п.

Свој својега украј воде вода,

57

њу тура а.Г га не упушта. Поел.;

Тешко свуда своме без својегз. 2, 29:

И свој своме био у нево.ьн. 2. 'l3,

Кадъ у реченици стой речь за кою се далЬ каже да шй што

припада, онда, будућн да нема овога прнпаданя у коему сене

зна онай коме етварь припада, не ложе се ни свой по овомъ

правилу употребит». По томе нив место придеву свой у ова-

кимъ примерила:

Милији Мари свекар своЈ
Пег’ у род мили бабо своЈ. 1, 126;

Питала је своЈп мила мијка. 1, 645;

Да га кори своЈп стара мајка. 1, 154;

Да ј у момка своја мајка. 1, 598;

ђе нам таио своје вјере нема. 2, 89;

връ Iотг не’ма свогъ единогъ сына. 31. СветпЬъ 2 о;

Милиј ми је него своја душа. П. ПетровнКъ, шћеп 15 2;

Своја ће му вјера омрзнути. 2, 95;

Којој овцн своје руно смета

Омђе није ни овце ни руна. 2, 29.

Безъ броя бы со могло изнети нстихъ овакнхъ примера , у

коима или бы место свой стаяло мой, твой итд., или не бы

было ни едиога ни другога. Ево само два; у првонъ
ће быти

мой а еа свимъ е наликъ на првый са свой'.

Милнј’ ми је ђевер мој
Но рођепи братац моЈ. 1, 203;

у другоме ево не Ке бытн ннкакве речи коя бы значила при-

пэдаиЬ а са свимъ е наликъ на последньш са свой'.

Уморној лисици п реп доеађује. Поел.

Опоменнмо се Iошъ какое у говору обичио
н. п. „боли ме

глава
11
, па ни мнелитп не ћемо да свой у горньимъ примери-

ма може имати особито значенЬ н съ тога да му е онде место.

О речи свой ниа у С. ЛЬтопису 1 853
, 1, I—-зз1 —-зз знатанъ

чланакъ I. Суботића. Али „сво!ость“ Суботићева не може дру-
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Налази се али врло редко придевъ место другога

падежа самоставне речи и онда кадъ узъ ню стой до-

датакъ, кои остае у другоиъ падежу, н. п.

Д1 ак с, Теламапов, Саламинскога цара они. С. Жив-

ковнКъ, течем, SДД;

Сии ЈоеиФа сина Илијна, сини Мататова. Лук. з. 23:

го бытн него што е овде у мене просто прнпаданЬ безъ о-

нога чему стварь припада; што шшъ више I. СуботнКъ у ню

узима, оно су друге ствари, та с о н. н. обе Суботићеве рече-

нице: „можешъ ты тражнти по цЬломъ св!;ту, твога отца не

Кешъ иигдЬ наћи“, и „можешъ тражити по ц-Ьломъ св’Ьту, сво-

ей отца неЬешъ нигд!; наћи“ ове
, велимъ, обе речепице

иду подъ едно правило, у иьияа обема синтакса нанази само

припадап-Ь подмету ты, и за то и у првой треба да стон сво-

ей место твога као и у другой; а што Т. СуботиКъ вели да

она прва (са твога) знача да „рпвпога отца неће нигд!; на-

ћи“ а друга (са свога) да „отца нигд!; на свЬту нема“, та раз

лика не долази ни одъ твой ни одъ свой', „отца“ было „сво

га“ или ~твога“ заменимо едномъ речю, рецнмо н. п. Душана,

па ћемо се увернти да се не ноже на ино него у оба значеня

валя еднако казахи, а разлнка између ньнхъ, коя е само у то-

ме што се исте речи еданъ путь узимаго у правомъ зиаченю

а друпй путъ у Фигурномъ, нде у реторику а не у синтаксу. ■—-

ОдъовогаемногознатшбштоЕ.СуботиЬъ Iошъ спомин!; речей ице

као н. п. „я нисамь пр!ятель нздаицы свога народа
11

, и вели

да овде „народъ“ припада „издаицы“ ,
а кэдъ бы припадао

ономе кои говори, онда бы, вели, место свога валяло казахи

мога. Али разлнка ова нити има у уму разлога нити у гово

ру темеля. У поменутомъ примеру у оба значеня имамо рече-

ницу сложену (в. напредъ стр. а) , у кошй е една одъ онихъ

одъ коихъ е сложена у другу уметнута и тако скраћена да е

истина изгубила облич'Ь реченицама потребно (т. е. са-

ставакъ, глаго леку промену; в. напредъ стр. г), али sой е

остало све ода шта реченице бываю (подметъ л прирокъ);
овако е уметнута реченица у горнЬмъ примеру речь издай-

никъ\ у ньой имамо подметъ, о коме се мисли да е нешто из-

дао, а имамо и прирокъ, шта се о иЬму мисли, т. е. да е не-

што издао. Уметнута реченица може имати свое додатке (в.

стр. з), тако у свой може додатакъ быти иародъ, кои опетъ

може имати свой додатакъ ,
коимъ бы се зань казало чш е.

По томе ако треба казахи да е омога о коме се каже да е

издайникъ, а то в подметъ уметнуге реченице, ништа друго

неиамо него просто припадав!; подмету, а припадан гЬ подмету

казув се речю свой, кое и I. СуботиКъ допушта у горн-Ьмъ

примеру кадъ в овога значеня. Али ни онда кадъ бы требало
казахи да што припада не подмету реченице уметнуте него

подмету главне у ко!ой е она уметнута, ни онда не бысмо
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С.ювача Дивалдовима, повласт. кнъиготисца. На

ваше кньига штампанихъу Дивалдовой штампарш у Осе-

ку, н. п. А. Матпћа Касзпн га регги 1 е)ги§4l ё'осНпи бЬкиl-

- 1827; С. Акнмовика Ушс! Ш рпрјмка !трегаlоги ап-

-s[гпBкоти 18зо;

имали иншта друго него прнпаданк подмету. За оба дакле.

значеня сложене реченице о коюй е говоръ, т. е. на оба ме-

ста едне помиели
, умъ доноси и едну речь: свой. Истина у

народннмъ песмама има:

Волим битв морским рибам’ рана

Него льуба люг брата крвнику, !, ч2г;

алн се не ноже реки да овде стон могъ место свогъ за то

да не бы было сумнк чш е братъ, и тога ради да се одступа

одъ правила, ерь као што е напредъ казано и у наро-

днимъ песмама и у другимъ кньигама место придева свой на-

лази се другш где сумнк не бы могло бытн. Оснмъ тога ево

ке се за свой и примерииа потврдитн да се у сложеннмъ ре-

чевнцама казуе ньнмъ и прнпаданк главномъ подмету:

Кад би знао домаћин у које ће вријеме доћн лупеж.

чувао би и не би дао поткопати куће своје. Мат. 2А, Аз;

Не да зм!ям' блнзу приступитй

Ни на тике свое ударити. А. Качнкъ, разг. 21 о;

Ако га нађе послушна своие.пъ законитиемъ заповие-

дима. И. ђорђикт», оалт. 125;

да су овн
примера добри, о томе не ноже бытн сумнк, еръ

се са другимъ придевомъ а не са свой ни мислнти не могу, а

свой у ньима показуе да н. п. кућа у првомъ прппада оыоме

за кога се кал;е да не бн дао, т. е. подмету главне реченице.

а не ономе за кога се мпсли да бп подкопао, т. е. подмету

реченице уметнуте. Кадъ бы прндевъ свой у овакимъ прнме-

рима показивао прнпаданк само подмету уметнуте реченице,

као што 1. Суботнкъ доказуе, оида бы у примеру:

Удостоивши ме служите.шемъ свои.!17, бытн У. Ми-

лутиновйкъ, бесед. 21,

служитель быо самъ свой а не онога кои га е удостоио ;

онда бы у примеру:

Имгшн господи скоюго скехлго скорлго помОфьпнкл

С К О 1С г О. СтеФант, Нрвовенчанын, жит. сп. Сим. 19, 23,

господъ быо помокиикъ самъ себи а не ономе коме се говори

да га има; и онда бы у примеру:

кь сесг. ско 1е Стеоанъ Прво-
венчаный, жит. св. Сим. 12, 11,

значило да земля прппада кнезовима а не ономе за кога се

каже да нхъ 6 сазвао. Кадъ дакле у овакимъ сложеннмъ

реченицама свой не показуе само прнпаданк подмету уметну-

те реченице него и главне, настав сумня кадъ е кое. Алн узрокъ

томе ние
прндевъ Свой, кон са свимъ верно чини службу свою,

него су узрокъ целе реченице сложене у конма уметнуте до-

датцнма своими, долазе више самосталне него што бы тре-
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овакш е и овай примерь у коему додатакъ стой предъ

речю коlо й е доданъ:

С помоћу кнеза Аксентијни Срба. В. С. КарацнКъ,

грађа 80;

тако и кадь е додатакъ цела речении,а привезана ре-

чю когг.

Око Ъе внтн по воЪдн во ж нон, ком« пне пнеднд

ствдр М. ДмвковнЬъ ззз;

Мндосдрднд божием, кои се достой прнннтн днла

I.ЮНД. П. Прси.ювиЬъ, наел. 123;

Ко СДОВB П 1 Г Д О КB, кон веди. I. РанЬъ, поуч. 2, 28;

Овај је антихристов, за којега чуете да ће доћн. 1

Iов. 4, з;

овакихъ примера има много нише у старимъ кньигаиа:

!\юдье светого тн «(лрьстнл нлн петров п к п со к ого

севд с т о к рд х о р д. Шзф. хрисов. 18, 1в; Спои. 19;

Кв скетого тн цдрьсхвд ипетроведь секдсто-

Крдторд. ШаФ. хрисов. 18, 25; Спои. 19;

Почете славити нме Исусово пропетога. Дукл.

Крон 388;

Донь фнднповь геудньгеднетд. Д. апоет.21, 8,

Шишат.;

Кь домоу сн м опок* о у сидр и. Д. апост. ю, 32,
Шяшат.;

Кб домб идрп н н б мдт ер е нюдноеп, нже пдрнl|деть
се Мдрькь. Д. апост 12, 12, Шяшат,;

тако и у садашнКму Новомъ завету, у коему су на

ба.ю, те пмъ се подметъ изедкачуе съ подметомъ главнвмъ.

Коме су дакле угодне речевице овако сложено, н-Ьму треба

да е угодно и оно све што оне собомъ носе, и по томе су-

мню помепуту треба да остави да се нзъ смисла разабере.
Тако и у староме Словенскомъ;

Модндше н къннтн въ домт. свои. Лук. 8,41, Остром.,
само се изъ синела може знати да свой показуе припаданЬ
ономе кои моляте, подмету главне речевице, а не ономе кои

треба да уђе, подмету речеинце уметнуте; напротивъ:

Остдвн нрътвъш погретн с к о 1Д МрЪТЕЫ|Д. Мат. 8, 22,

Остром.,

само се изъ смисла може разуметн да свой показуе припада-
н"Ь онима кон треба да погребу, подмету речевице уметну-

те, а не ономе коему се каже да остави, подмету главне

речевице.

Изъ овога свега ласно ће се разуметн за што е болћ и.

п. покупи све штапове па да свакоме које је чији (В. С. Ка-

рацнКъ, речи, банати се) пего и. п. изнесе их (пушке) пуне

и да свакоме своју (В. С. КарацнКъ, ковч. п )
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овимъ местииа придевн изменЬни другимъ падежемъ са-

моставиихъ речи, опетъ има:

Кингя родствд Iнсд Х’рстд, сп д Дявндовд с бяЛв р д

дмовд. Мат. I, I;

Дворь ярд ,lереов’Ь гяяг о я е ия г ю к я Т я ф ы.
Мат. 26, з;

тако и у Сугграсалскомъ рукопису:

Помошть ПДШД ВТ. НМД господь не, сътворьшд-

д г о песо н 59.

Исто имаю и други Словени у старимъ кньигама, н. п.

Руси; летя oяьг о в я
, роусьс к я г о км и и. Несторъ у

Миклот. 49: Чеси: гёс Ева I е рго г о к о \у а; зlоууа

Еl l аBо V? а ргогока; в. ШаФарика росаlкоятё аlаго-

Севке ткихтсе 116.

И
додатку узъ оваке придеве другш падежъ нала-

зи се у старимъ Србскимъ кньигама замен’Ьнъ приде-

вомъ: ере мн сте пнсдлн т, д соль кдлоугеровоу ?д и н в о-

по в оу.
Спом. 12. Тако и у Чеха; па сёваГ-олтё О Iо-

кlесгаполуё йууогё; в. Шзф. роса!к. вlагос. шlпууп. 116.

Тако се и у старимъ и у новнмъ кньигама налази

придевъ и место личнихъ заменила и онда кадъ имаю

уза се додатакъ:

Теве рлдн господь си прнидъ твои рдвд'

Супр. 3 55;

Дя вьсн сляветь тле твое, штцд н сыня н светяго

доудя. Жит. ев. Нонет. 24, 26;

Дрыг.нте мое, оть р д вашего. Св. Сава
,

жит. св, Сии. 5, зз;

I|lо № вило ия ш е господи и я воеводе рядосявд.

Спои. 17 1;

Повеле нише господний воеводе рддосдвд

Спом. 112;

Роте п ?дпнсе мое господи и л воеводе рлдосл-

вя. Спои. I я7;

Чlи ће дакле быти спахилукъ него твой нашего

единого сипа. М. А. РельковиЬъ, свашта 79;

Све за .ьубав велике царице

Иза твоју њеног посланика. П. ПетровиЬъ, шћеп. 136;

То е дужность, као млађе, твоя. С. МнлутиновиЬъ,

обил. 9'»;

Последуй моими стопямя, коп гкнвнмт. ?ярядн дрв-

ГИД'Ь 1 РаиЬъ, поуч. 2, 32;

На н-Ьиу су главарстй потписн,

На нЬиу су и печати ньихиы
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ГТакъ и наши, кои гођ смо овђе. С. Милутиновикъ,

дика 260;

Него се дивим глупости нашој , који и нем о кадри

виднти. 11. Вернкъ у В. С. Караџнћа дан. ъ, 63.

И узъ замените овако придевомъ заменЬне налази

се придевъ место додатка у другомъ падежу:

llл мою вярв ид крдд 8 в з. Спом. 37;

llд мою втри ид вдьк о к в. Спом. 87;

Дд КЂрЗ коюкодя рдднуь ск о 10 рДДIIV 8 В 8. Спом, юз;

Иоздрав мојом рукой Павловом. Колош. 4, 18;

2 Сол. з, П;

последньш е примерь тако съ придевима не само у

старимъ кньигама, н. п. у Шишатовамкомъ апостолу; I|ело-

кдннге м о№ ю роукою пдвл гею, него и у садашнКмъ Но-

вомъ завету: 1)-е докдиТе мо е ю рвкою Пдгд ею: Тако и у

Рускомъ преводу: привЬтствlе моею рукою Павловою, и у

Чешкомъ: роге! галет'ш а и шкап Р а у1 ота и, иуПольскомъ:

рогйгоулчеше ш о ј р РаллЧохтгр

Кадь е овакш додатакъ заменили речь самъ
, онда

или остае по правилу у другомъ падежу и додатакъ и

речь коl о й е доданъ (в. примерь напредъ на стр. 36),

или место другога падежа речи коя има додатакъ стой

придевъ а додатакъ престане быти додатакъ другомъ

падежу па припадне ономе чему е самъ другш падежъ

додатакъ, т. е. одъ додатка ономе чему што припада

постапе додатакъ ономе што припада, н. п.

Које се одъ овијех разлика слажу с језиком њихо-

внјех сусједа Кражаца, ксје ли су салlв њихове. В С.

КарапиЬъ, ковч. 22;

Или была нЪгова сама или циле опћине хасна. М. А.

РельковиЬъ, сат. 62;

Што се нЬму по нЪговолгъ самому уму чини да 6

онако. М. А. РельковиЬъ, прав. 2;

овако е и оно што се у шали на питанЬ нш си? одго-

вори; сатъ своп. Тако им а и у Чеха: пеј§lе натг зсојг.
1 Кор. 6

;
19; тако говоре и Словении: пат зг>ој је

}

в. у Муркову речи, кодъ речи вуо]. - Ово быва и кадъ

6 Додатакъ речь нстога значеня истый:

Знашъ, вйревикъ твой люблЬный

Да твой животъ веће веле

Нес свой истый люби и спненн.Л. ГуидулиКъ, осм. 6,57;

Предобита I свака сама

Не одъ противне силе и снаге

Ну одъ истога свога срама. И. Гуидуликъ, оси. 9, 120;
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Тако ли те, ахъ , погуби

Твой пукъ милый безъ разлога,
Кога жельно ты облюби

Врхъ живота твога истога. Н. ђорђпћЂ, манд, з1 ;

исто тоже быти и кадъ е речь друггй додатакъ замени-

ли ко заменЬной придевомъ чгй:

Ключе одъ кралЪства небеекога оетавн у руку са-

ми мисника сврху землЬ, а ни у чги други. М. ДобретиКъ,
богосл. тг 1;

отуда долази те придеву чт тоже быти додатакъ при-

девъ туђг:

Нити 4170 год туђу правнцу увређуе, М. А. РельковнЬъ,

прав. 28;

Ако я упитанъ не говорнмъ вада чгя туђп хасна

мое говорен Ь одъ потребе има. М. А. РельковпЬъ, прав. 25.

У другой ће се кньизн показали како се одъ две

речи одъ коихъ е едва додатакъ другой само една ме-

ня по падежима а друга остае у првомъ падежу, н. п.

Браней', го с по, свога господара

Господара, славног кнез-У/азпра. 2, 45;

Милош згубн Турског цпр-Шурата. г, 45;

/Док погубим Бирчанин-Нлију. з, 26 (182з);

овакове по две речи узимаю се као една, и за то у дру-

гомъ падежу за припаданЪ остаю истомъ онда кадъ

имаю шшъ какавъ додатакъ:

Да л’ је кула славног кнез-Лазара. 2, 4б;

Брат капетпн-паше из дворника. В. С. КарациКъ,

дан. 3, 14а;

ако ли немаю другога додатка. заменюе ииъ се друггй

падежъ придевомъ;

Окромъ давучяпяня ннез’Аксентгвва. С. Милутино-
вяйъ, ист. ерб. 357;

Чича-Срекковъ лвстъ. Нм с новпнама кое в у Вео-

граду издавао А. Николийъ године 1847;

Чича-Томина колиба. Иие кньнзи коя е штампаиа

у Веограду 1854;

овако се и у староме Словеискомъ Нсусъ Христосъ ме-

сто узима као една речь: елдгоддтв же и ист иил Iнсъ X р с-

томъ еысте. Iов. 1, 17; за то у Словеискомъ има и прп-

девъ одъ овога овако саставлЬногъ имена: I и соу от Xр н-

стоко рождьство сш|е не. Мат. 1, 18.

Осимъ самоставнихъ речи и заменила остале речи

немаю оваковихъ прндева, него ииъ за припаданЪ остае

другой падежъ, н. п.
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Ал' драэогп двори затворени. 1, 588;

по томе ни презимена коя су придеви н. п. Мушицкш,

Добровскш, Востоковъ, Петровъ птд., не могу се за при-

падая Ь заменити придевомъ, као што пишу неки кньн-

жевннци, него имъ остае другш падежъ, н. п.

Одъ храбрене Крунославе

Кореескога веренице. И. ГундулиЬъ, оси. 2, 106.

2. Узъ речи самоставне у коимъ има глаголске раднЬ

стой као додатакъ у другомъ падежу речь на кою радня

она прелазн. Ова се радня нанвећма показуе у онимъ

самоставннмъ речима кое су постале одъ глагола, али е

имаю и друге; будући да е радня у глагола наняча кадъ

прелазн на четвртый падежъ, за то самоставне речи одъ

свакога овакогъ глагола могу имати у другомъ падежу

речь коя бы узъ глаголъ стаяла у четвртомъ ,
а према

ньима врло редко долазе съ другнмъ падежемъ само-

ставне речи одъ глагола коихъ радня не прелазн на че-

твртый него на кои другш падежъ.

а) другш падежъ узъ речь самоставну место четвр-

тога узъ глаголъ:

Сткореня с к е хкдрн. 1. РаиЬъ, катих. 20;

Обретеније главе кнеза Лазара. В. С. КарациЬъ, нар.

пес. г стр. 324;

Зидање Раванице. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 2 стр. 1 98;

Почетак опнсаннја Српски намастира. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 1,1;

И писању приповиједака. В. С. КарациЬъ,нар.прип. IV;
- У превођењу сване књиге. В. С. КарациЬъ,нов.зав. I;

О даваню лица вшу. П. ВолиЬъ г, 144;

К овоме изданнју нашијех народииј ех пјесама. В.

С. КарациЬъ, нар. пес. I, V;

Иофе ме опетк врдхнше оу доуоддкк кондкдоскн ... н

оужнкднье г, е и а д и оу кондкдгауь. Спом. 190;

Да се окани термииологије и свакога нзмиш.ъаваььа

новијех ријечи. В. (У КарациЬъ, пнем. 15;

О прошењу дјевојке. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1 стр. з;

Дд питко не с-е е оупросд црковиогя о 1| а. Пи-

сио Ивана Црноевића у С. Мизутиновића ист. црн. 6;

Вез питања цара и везира. П. ПетровиЬъ , куз а 24;

С помоћу знања Турски обичаја и политике, В. €.

КарациКъ, грађа а;

Што је најважније и нвјнуиније за познање дапа-

шњега стања Србије. В, С. Караџићт., грађа 134;

Никад не могу да дођу к познању истине. 2 Тим. з, 4;

Свитакса I.
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Да би се учење писмп у народу нашему облакша.ю

В, (
. КарацнЬъ, дан. 2, 4;

Ваша .ьепота да не буде спо.ьа у плетељу косе и у

ударању злата и у облачсњу хољина. 1 Петр, з, 3;

Проповиједајући крштење покајања за оороште'ье

еријеха. Мар. 1. 4;

Вјера је тврдо чекање опогп чему се надамо и дока-

зпванье опогп што не видимо, ввр. 11, г;

СЬдннЬн-Ь нкга съ нами и насъ ш ньиме. М. Добре-

тиКъ, богосл. 4 1 о;

На спасенЬ себе истого. М. ДобретнКъ, богосл. 372:

Безъ уфаня зоре драге. И, ђорђнћт., манд. 12;

У једно се вече састанули

На просидби лијепе ђевојке. 2, 82;

По угеЪю X о т н и д. I. РаиЬъ, бон зм. е;

То коштовд

OхlК ОВД грядя. I. РанКъ, бой зм. 19;

Кои су се ту населили по узећу Л’ерпче (Херцего -

вине) Турцыма. С. МилутиновиЬъ, ист. црн. 28;

По разбићу Турака. П. ПетровиЬъ. шћеп. 83;

Без про.ьева крви од Србина. з, 32 (1823);
И с пролнћеи крви освоише. Грлица 1, 119;

Просуће крви хришћанске. Грлица з, 88;

Безмерно пиће вг'на и ранге. П. БолиЬъ 2, 4з;

——■— Куга п мачь не уб!яю то.тнко людш колико уб!я пиће

вгнп и рпкг'е. П. БолиЬъ 2, 41;

За пецыво ранге потребно посудье. П. БолнЬъ 2, 367;

За јело идолскијех жртава. I Кор. з, 0;

Јер .ъубави истине не примите. 2 Сол. 2, ю;

У любави богп свога. П. КнежевиЬъ 18;

А за .ьубав Доре сестре сво/е. 1, 7'18:

Него 1 и е морао енонако преварнти, и то ове за лю-

бавь Русса. С. МнлутиновиЬъ, ист. срб. 36;

За любовь овога правила или овы туђи лгислгй р-Ьч-
ма (Ср бек им а друго значенЪ подмеће. >l. СветиКъ, утукъ з, 79;

Любавь похвале и разумна желя славе и лепа илгена.

Д. ОбрадовнЬъ, бас. 126;

Не била вас вашег брата же.ьа

Како мене и брата мојега. 2, 16;
Још те твога брата же.ьа била, г, 1 6;

Мину мене же.ьа брата люга. г, 97;

Нитъ богъ сладакъ ономъ быва

Тко у гке.'Ьи блага олива- В. Дошенъ, ажд. 53;

ВЪчпе славе у пожудп. И. ГумдулиЬъ, оси. 5, 20;

Коега безм Ьрна жећа злата жеже. Д. ОбрадовиКъ, сов. 84;

бръ су живогъ за поштенЬ дали

И освету браке в плелгена. Оглед. 4бз;

Добра коња и добра јунака
У одмјени Старца ћеивана! з, 4о;



б) другш падежъ узъ речь самоставну место друго-

га падежа узъ глаголъ:

Да не могох сербес вечерати

Све од страха малое Радоице. з, 51;

Зло се трпн одъ страха еорега. П. ПетровнЬъ, в!ен. 21;

Одъ нЪ страха и нЬ ђенерала
Сви ми зуби царе аспадоше. П. ПетровнЬъ у п"Ьв. 55;

Стра праведны богоеа. С. ЖивковиЬъ. телем. 92;

А ми побре да се веселимо

Све у страху бога великога. А. КачиЬъ, разг. 50;

Обично се говори у игрању прстена. В. С. КарациЬъ,

поел. 321;

в) Другш падежъ узъ речь самоставну место треће-

га (йаl.) узъ глаголъ:

Сви оватови ником поникоше

И у црну земљу погледагае

Ја од чуда лнlепе ђееојке. з. 78;

За над вјечнога живота, Тит. 12;

г) Другш падежъ узъ речь самоставну место шесто-

га (ш§!г.) узъ глаголъ:

Господар мој узила од мене управ.кање нуће. Лук, 16, 3

И съ предлогомъ шестый падежъ кадъ стой узъ глаголъ;

налази се место ньихъ уза самоставну речь другш падежъ:

С договором куАана продаје (старешнна) што је за

продају. В. С. КарациЬъ, дан. 2, юо;

Они с договором Јакова и Црнога ђорђија опет

одвоје Јадар и Рађеаину од Бијоградскога пашалука. В,

С. КарациЬъ, дан. з, 215;

(Песме) најдостојније друштва осталијех нашијех

народиијех пјеса.па. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, стр 629;

У пометку рата био је у друштву Јована Новакови-

ћа и г.Кивка Миленкавића
, којн су у Земуиу уговорили

о Немачком господом да отворе Београдски град. В. С

КарациЬъ, дан. А, 11.

Као што се види ретки су прииери съ другимъ па-

дежемъ уза самоставну речь место другога коега осимъ

четвртога узъ глаголъ. Много чешће узъ оваке само-

ставне речи стое падежи они кои стое узъ глаголъ. као

што ће се кодъ ньихъ видети, н, п.

За владаша Кирннова Сиријолг. Лук. 2, 2;

у томъ сМислу ложе быти да стой друг!» надежъ и у

примерила подъ б. По томе у последмышъ примерима

подъ г, ако е договоръ само међу куканима , добгр

друг!й падежъ, као и у овоиъ прн»lеру:
'

51БЕЗЪ ПРЕДЛОГА



52 ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ

3 договоромъ едне
н друге стране. М. ДобретиКъ,

богосл. 453;

али он да не иде овамо, него стойпо припаданю (г, стр. 18);

ако ли е у томъ договору и старейшин,
као што у гор-

нЬмъ примеру допета есть, онда е место другога паде-

жа обичши шестым съ предлогомъ, као што е и узъ

глаголъ
,

дакле : у договору съ куканима место : съ

договоромъ кукана. Тако „у друштву Новаковића и Ми-

ленковића“ ако су ньихъ двоица были цело друштво.

болЬ бы у горнЬмъ примеру стаяло: у друштву съ ньима-,

ако ли 6 осимъ ньихъ было какво друштво коему су они

были старейшие, онда е добаръ друпй падежъ и стой

по припаданю (д, стр. 20).
Кое самоставне речи не значе само глаголску радню,

него осимъ нЬ шште што (н. п. да ко евршуе ту радню).
оне по овоме другомъ значеню

,
кое е яче одъ првога

(еръ ние онако абстрактно), имаю уза се друпй падежъ

по припаданю (д, стр. 20), и тако не иду овамо:

5' правители зидања. В.С.КарациЬъ,нар.пес.2,стр. 205;

* Учитель незнабожаца. 2 Тим. 1, 11;

Л>убнте.ь отачанстеа свога. В. С. КарацнКъ, дан. 1, зо;

У бонда себе истова. И. ђорђићг, манд. 25;

Лупеж украдене ствари. В. С. КарацнКъ, речи, сок;

Споменнкъ е вашего юнагитва

Гора Црна и н-Ьна свобода. П. ПетровнЬъ. Вlен. 109;

Намастнрн су овн јединн остацн и споменнци старе

Српске силе и господства. В. С. КарацнЬъ, дан, 2, по;

врбо душе ликар!я
Иие сладко есть Мар!я, П. КнежевиКъ 66;

Вн сте были ньихъ обрана. И. ГундулиЬъ, осм. и, 156;

Овде се показује знак народнога лшшљења, В. С.

КарацнКъ, нар. пес. 2, стр. 316;

За залогу .ноЈееа братинстеа. 1, 751.

Овай се друпй падежъ може заменит придевима као

и онай кон показуе припаданК; то се налази у овакимъ

примернма:

клдднкоу скогего прнтн нд н ид

оутъш 6l1 Н№ Ско №. ГтеФанъ Пр воввнчавый у жнт. св.

Сим. 5, 2;

Нека свати не буде планине

Безъ пытаия твога алъ Лилова. П ПетровиКъ, в!ен. 73;

Безъ питаня султанова. 11. ПетровиКъ, олоб. 37;

О боляма вшекима и о ньговолlЪ леченю. П. Бо-

ли Ьъ 2, 258;

За што бывши
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сну гнагу изгубили

К|)озъ дуго искана, ђ. Па.шотнЬъ, крпот. 11о;

Па любовь бо ж Тю распалие се. Шэф. лЬт. sг. 14;

Христова любы. Шэф. хрнс. 4, 12;

1^а две I)еле године со снемв сноне трошкв любовь

бож Тю и свое д е Vн 1| е прндргкн ме. С. РаиЬъ, вое. 44;

,Ьубав братннска да остане међу вама. бвр. 13, 1;

Служба божГя.

Ксако оуеии ство уловную. Спои. 191;

О крваво свита благо!

Лудомъ ти си слипцу драго,

Кадъ даръ мира н покоя

НЬму не да желя твоя. В. Дошенъ, ажд. 53;

Ово чините за моЈ споиен. Лук. 22, 19;

Пнате наметь наш о у вллгоу вьсегда Шишат. 1 Сол. з, о;

Да "е ссуде по страдоу >| а ре в оу. Душан. зав. то;

За страхъ нЪговъ. Дукл. крон, тэз;

Да л је како лудо и манито

Које јоште за мој страх не знаде. 2, 66;

Цијел Стамбол јесте позатворан

Од мојега страха великога. 2. 66;

Од њ егова страха великога

Ми се тако рано затворамо. 2, 66;

Од Имброва страха не смијаше. I, 64т;

Ко гледаше очи обраћаше
Одъ велика страха ЛИятова. ПКв. Ј оз;

Нисамь тако плаха, да одлучакъ светый

Од ъ твое га страха натрагъ Куузети. КанижлнЬъ,рож. I 11 ;

Од страха иегова уздркташе се стражари. Мат. 28, 4;

И садъ дрктнмъ одъ пЪгова страха. П. ПетровиЬъ, в!ен. 53;

Што су се изиакли
,

него одъ ньихова страха. С.

МилутиновиЬъ, ист. срб. 264;

Нико не говораше јавно зањ од страха Чивутскога.
Гов. ч, 13;

Лаже одъ страха Турскога. С. МилутиновиЬъ, ист.

срб. 235;

Оно ти је полоЬ ћесарова. з, 8

3. У другомъ падежу речь показуе какво е друго

што, чему припада стварь коl о й е она иие. Такова речь

треба уза се као додатакъ (в. стр. 5) да нма другу, коя

показуе каква е она, а по тоиъ е ова друга найвише

прндевъ. Н. п.

Красна ти си стасп и узраста. г, 69

Јер је такое струна и узраста
И танога ода

и погледа. 2, п;

Ве.ько је био танка и высока струна, смеђе косе и
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врио лгали бркова, дугуљасти суви образа , широки

уста и подугачка мало покучпста носа. В. С. Кара-

циЬъ, дан. \, 88;

Архимандрит је Стеван био врио прккладан човек:

раста танка и висока. лица бела и весела, косе смеђе,

образа дугуљасти. В. €. КарапиЬъ, дан. 4,5;

Висок јунак, танак у појасу,

Бела лица
,

црни наусница. 2, 81;

Ледан јунак лица ђевојачка. з, 4т;

А видимъ те лица господскога. П-Ьв. 16 7;

А напријед јунак на вранчићу

Необична ока и
тгогледа.

Необичне слике н прилике, з, 24;

Бы овыи младиЬъ лица льилп

И поельда сладка и драга. И. ГундулиЬъ, оси. 18, Юб;

Што е зре.пе гроздье и што е манЬ водено ,
тимъ

угагитгегъ лица быва вшо. П. БолиЬъ 2, 176;

Ларко сукце седа.

Травка њега гледа

Оборена лица

А пуна сузица. Б. РаднчевићЋ 1, 48;

Вели Мара бијглогп врата. 1, 45о;

Ако и јест крива врата,

Ама лијеп мирис дава. 1, 320;

На вранчг.ћу врата Широкова, з, 27;

Гдјекоји иду и гола врата. В. С. КарациЬъ, ковч. 41;

Да не оде толнко одкривени прса. М. Добретићт.,

богосл. 98;

Трећа, јело, црнијех очију. 1, 367;

Дива;: та је челебија Рамо!

Црна ока а бијела лица,

Црна бриа , гојајли перчина. 1, 636;

Ледан, мајко, понајвиши
Танка брка, црна ока. 1, 61 з;

Дође момче црна ока

На коњнцу лака скока. Б. РадичевиКъ 1,5;

Не гледај ме избијена ока, већ пуна бока. Поел.;

Таиких ребара. Поел.;

Рутава носа. Поел.;

Дугих руку. Поел.;
И съ ньнма е Бориловнћв Вучс

Нрвавгехъ до раменахъ рукахъ. Оглед. 22:

Они воде Лкчког Муетај бега

Свезанијех руку наопако. з, 24;

Изађе из гроба чоек средовлјечан ,
но громорадна

стаса, онако прекрштениЈех рука и нога као што су га

кад је умръо у гроб вргли. Прип. 123;

Нађе брата саога Дурмнш-бега

Осјечених руку до рамена, з, 68.
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Човјек добре руке .
зле руке. В, С. Караџићг,

речн. рука;

Са мегдана б"Ьжат’ стиданъ

Рпзбгена чела, главе,

Пололглкнихъ, попалЪнихъ

Хитролетнихъ крилахъ , перахъ. П. ПетровнЬъ,
слоб. 1 т5;

Тако ме гјутра отегнутиј ех пета не нашли. Поел.;

Родићу тп сина до године

Златних руку и златнпЈех коса. 735;

Угледа крнлата коња и на њеиу крилата чоека злат-

нијех коса дугијех до пета. Прнп. 192:

Изићн ћу млада гологлава

Гологлава, косе расплетене. 1, 588;

Онђе ћеш наћи једну ђевојку сјајау како сунце про-

сутијех коса ннз плећн Прип. 154;

Једно бјеше тај делвја

Сједе браде до појаса,

Друго бјеше тај делија

Црна брка до рамена. Ковч. 89;

Старац бијеле косе и браде. Прип. 120:

Не вјерује девет везирима

Бијелијех брада до појаса. г, зо;

А напријед јунак на алату

Риђих, Мујо, до ра.меиа брка. з, 24;

Над ћеш виђет’ Шандића Јована

Каквога је намрчена брка. з, 47;

Шћепан надиурен н објешенијех брка пита књиго-

ношу. П. ПетровиКъ, шћеп. зз;

Б-Ьше вео.ма црно.паннсте льасти. С. М члутиновиКъ,

ист. цри. г;

Кад стеку мужа ,
а оне постану слпбодног

Јвзика.

Д. ПоповиЬъ, осв. 41;

Ево Омера одрезана взгска. Ф. ЮкиЬъ, у Колу 6, 19;

Здраво Ьу те кући отправнти

Под оружјем, капе накривљене. П. НетровнКъ, шКеп. 35:

И јеленче злпћени рогова. 4зз;

Ој дорате гриве позлакене. 1, 407;

Кума швраку дугачкогп репа. 1, 7 18;

Крсташъ орле велиниј ех крилахъ. Оглед. 42в;

Крвпвије кљуна до очнју
И крвави ногу до ко.-ьена. з, 27 (1823);
Кон. лијепе длпке. В. С. КарацнЬъ, речи, длака;

Сошица једнаки и округли рачава. В С. КарацнКъ.

дан. 1, 15;

Њега је (Смедеревски град) еазидао ђорђнје Браико-
виЬ на три угла пеједнаки страна. В. С. КарацнЬъ,

дан. 2, 44;

(Градъ) в тивсанъ и слабихъ зидова. Ф, ЮкиЬъ, земл. 22;
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Конд!еръ на подоб-Ь пут!ера мачнн-Ьнъ, само краћега

држка. С, МилутиновиЬъ, дика 102;

Кошу.ьу везени рукава н колијера. В. С. КарацнЬъ,

дан. з, юз;

Кеце.ьице, лепе тн си стреке. В. С- Караџ. речи, стрека.

До вде е у найвнше примера другш падежъ покази-

вао какве су стваря теломъ своимъ. а у примерила кои

ће садъ доћи найвише ће се показати какве су у уму:

Благо оннма којн су чистота срца. Мат. 5,8;

БЬше царе срца милостива. П-Ьв. 138;

Он је човјок милостива срца. П. ПетровнЬъ, шћеп. 95;

Ал је сестра срца жалостива. 2, 25;

И ту мајка тврда срца бнла. 2, '18:

Дпјете је срца жестокого. 2,8;

Ал је Раде срца Јуиачкога. 2, 51;

Ал је дете срца јуначкога,
Јуначкога срца слободнога. 3,7:

Не будите срца удовичка,
Но будите срца јуначкога. з, sо;

Да муж не огјети да је она слаба вида. В. С. Кара-

циЬъ, поел. 178;

Быяше мало зривоокъ, и по све кратка вида. Г.

ЗелиЬъ 252;

ЛатиФъ веома слаба здравая бывши. С. Милутвно-
виЬъ, ист. срб. 158;

Выо е врло слаба здравля. Г. ЗелиЬъ 318;

НаодеЬи се слаба здравля. Д. ОбрадовнЬъ, бас. 19;

Милан као богат господар н меке нарави човек, В.

С. КарациЬъ, грађа 45;

Блажепе душе човек. Поел.;

ЗнадуЬи да е у смртпому грнху, не море га добре душе

одришити. М. ДобретнЬъ, богосл. 74;

Сад су .ьудн чудновате Куда. 2, 56;

Разу.пна је ума и помета. 2, 8;

Найвишееа улга човЬкъ

Може ласно погрћшити. П. ПетровнЬъ, слоб. з4;

Ја виђу да си тн хитре помети. Прип. гот;

Колнко я умеиь погцоватн люде вашега разулю. Писмо

С. ЗориЬа у Д. ОбрадовиЬа сов. 27;

Кад сам показао кра.ьево писмо, из ког су се уве-

рили да је мој годишњи ужитак већн него што њиова

сувача за три године донетн може, онда буду друге по-

мети. Д. ПоповиЬъ, осв. 127;

Добар сам јунак и добре воље. 1, 4зз;

Да будете добре воле. Д. апост. 27, 22;

Можемо ли ноЬити овде? Драге воле. Прнп. 80;

Кадъ е другш добре волЪ

Онда н'Ьга туга ио.гЬ. В. Дошенъ, ажд. 114;
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Да подносе добре волА даћу и харачъ кои се е на ньи

метао. А. ТомнковиЬъ IА7;

бедно г роста а једног последа,
Једпе Ауди а једне поми сли. з, 27 (|B2з);
Ноте мысли башъ н я самъ твое. С. 7*l плотин, дика 159;

Ниједнога нема,и једнаке миели са собой. Фнлиб. 2, го:

Они кете желА и мышлАпн бывши. С. Милутино-

внЬъ, ист. срб. 117;'

Брат је мио, које вјере био. Поел.;

Срби закона Гурскога у Вогни. В. С. КарациЬъ, пос. 67;

Већ јеси ли море вјере тврде

Да Ьеш мене узет’ за льубовцу. 3, 25;

Ннјеси Цареве ријечи. Носа.;

Зле је плетве а добре молитве. Поел.;

Да бог да да нзаазн међу другарице оглавља бијела,

образа лијепа, гласа поштена. Ковч. 7з;

И отле се натраг повратш

Гласа добра, евгетла образа. ПЪв. 2А;

КралЪвиЬу гласа многа. И. ГундулиЬъ, оси. 9, 167;

Откле књмга, каква ли је гласа? з, 8;

Кньига лоша, а лоша је гласа. 9, Аз ( 1 Bзз};

Д о в р о г л оу с п о н е и оу т и и господина Стсфднд.Спом. эз;

Кюре слдк и о г д поыеиоу т ь га господина кне?д

Лд?дрд. Сном. П7;

Уб на рјечици истова илlвна. В. €. КарациЬъ, дан. 2, А8;

Костантипъ петый тога илгена. А. КачиЬъ, кораб. А1 з;

Ако војно добре среАе буде. 1, 36;

Јао јадна уде тн сам среке. 2, 51;

Ако вранац буде среке старе,

Под тобой ће вранац испливати. г, 9А;

Еј љељенче једне ти смо среке. 1, 369;

Панкрацш е трговацъ великогъ кредита. Е. Лнковићт..

тргов. ээ;

бръ поштен'Ь велике е цине,

Ал видите шта одъ н-Ьга чине. М. А. РельковиКъ, сат. 23;

Арар и врећа једнаке су величине. В. С. КарациЬъ,

речи, врећа;

Цвијет лијепога лгириса. В. €. Караџ. речи, слаткогрм;

Сидавши под липу лададебелого. 11. КатанчнЬъ, Гги сГ.Ао;

У руци му двойннца купнца слаткога куса. П. Ка-

чиЬъ, ГгисГ. 75;

Док сам и ја твога доба бво

Аlогао сам тако ударит», з, 2;

Сваке доби .-ьуди; ми смо једне доби. В. С. Ка-

рациЬъ, речи, доб;

Човјек кратна вијека. В. С. КарациЬъ, речи, вијек;

връ премъ 6 дногъ да смо вика,
Нне едка другой слика. В. Дошенъ, ажд. 125:

Он быяше мои година. С. ЖивковиЬъ
,

телек. 18;
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Строга је нова. Поел,;

Црне капе кроја Буеарскоеа,
ЏеФердаре лова Млетачкога. з, 44;

Човјек славе грађе. В. С. КарацнЬъ, речи, грађа;
У њу су ти црне очи Соколова чина. 1, 12;

Пази рпбу ердп чина. ђ. ПалиотиЬъ, крист. 199;

Свештеннк макар коеа чина. В. С. КарацнЬъ, грађа 192;

Но пнтају лига сам зпната. П. ПетровнЬъ. шЬеп. 19;

Вијаху Аилимарскога заната. Д. апост. 18, з;

О ђевојко не много лијепа
Ни лнјепа ни рода велика. 1, ззо;

Крдсноу н вогдтоу н родддоврд к келнкд. Жнт.

св. Конст. з, 38;

ТреЬн вене нељупка је рода, 1, зтз;

Јер су јадне рода урокљива. з, тз;

Тко си јунак и чијег си рода. *, 16;

Когођ буде рода еосподскога

При.маЬе ми ките за дарове. 1, 66;

Ја нијесам рода хорјатскога. 2, 56;

А .l девојка рода јуначкоеа. з, 26;

Ко је Србин и Српскога рода. 2, 4 т.

Откуд год је, он је рода мога. г, 16;

За шт да стрелам сивога сокола.

Кад сам и сам рода Соколова. 2, 85;

Не нмаю душевше пастира своей взика н рода. Г.

ЗелиЬъ 124;

Непостоянство свакогарода у писању различии речи.

В. С. КарацнЬъ у Л. Милов. сличи. ж;

Кад међу се цара видвјесмо
Нате креп, пашееа језика. П. ПетровнЬъ, шћеп. *о;

Кољепа је еосподскога, 1,9;

Лко би се ндшдо синь оу господина когеводе Степана

нлн веке сннонь правота натрашка. Спом. гп;

Зар не знадеш од Сибиња Јанко

Да ми јесмо енјезда Соколова. 2, 86;

Добре пасмине овца. В. С. КарацнЬъ, речи, пасмина;

Он је твоје багре. В. С. КарацнЬъ, речи, багра;
К о ж годь врьсте удоебкь. Спом. юэ;

Сваке караиФп.ш врсти. А. КанижлиЬъ, рож. юз;

Осям пјесама овогареди. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. I,ХI\7 ;
Иеколико овога реда ријечи.В. С. КарацнЬъ, дан. 1,44;

И печена сваке струпе. I. СуботиЬъ, бос. (16;

И немири сваке струпе. I. СуботиЬъ, бос. 89;

Съ дванес тисуЬа козака а съ осамъ тисуЬа друге

руке войника. А. ЕМарковиЬъ у Гуяд. осм. разд. 1, 138;

Овога е значеня другш падежъ и у овимъ лрнмерима,

у коима се радньомъ сво!омъ или станЬмъ живлышъ

него у горньиыа описуе нешто какво е:
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Иђавши сврмена посла. С. МилутиновнЬъ, нет. срб. 1 50;

Ту је Което почииуо сайка трудаосна,
А када се разабрао санка весела. Ковч. 55:

Таман бите вина највишега. 2, 35: (*)

Овамо иду и оваки примери:

Те напија красну славу божју

Сретна пута и крстп часнога. -г, 4т;

Сребна уранка а бољег еазданка ! В. С. КарациЬъ.

речи, вазданак;

они се одъ осталихъ разлиную тимъ што у ньииа нема

онога о чему се другимъ падежемъ самоставне речи и

придева каже какво е
,

и по томъ остае имъ само зна-

ченЬ: да буде оно што значе речи кое стое у другомъ

падежу.

Према горньнмъ примеркма у конма се речю коя стой

у другомъ падежу изриче родъ, налазе се у песмаиа и

ови, у коима се казуе постонбнна:

П итаће те тко си и откуд си,

Та се кажи земле Каравлашке. г, 29;

Имам киете села Корав.ьице. 4, 42 (|взз).

Додатакъ самоставной речи коя стой у другомъ па-

дежу овога зкаченя ево шшъ другчш него што е у гор-

ньимъ примерима:

Яребица танка и плашпва,

Ма тГела ппко ватра жива. П. НетровиЬъ, в!ен. 14;

....
стой дива у кипу внсока

Лица како жива, а витешка ока. Каннжлићт., рож. 11.

Самоставна
речь безъ додатка у другомъ падежу

овога значеня може быти да стой у овомъ примеру:
Нив

ствари,

чимъ се казуе да што не валя, и онда бы овде „ствари"
бью другш пад. мя.

4. У другомъ падежу речь пока уе ода шта е не-

тто начинТно. Али се то садъ налази само у песмаиа.

Врло е редакъ другш падежъ овога значеня одъ само-

ставне речи саме безъ додатка;

И на травя ибришима серџаза. 1, 536;

БЬше даница сбавила

Юръ свануће дана биела

(’'■) Т. е. у найвишемъ пиЬу = кадъ наивећма пияху. Вино

по метоннмт стой место пиће (радия).
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и истекла зора мила

Съ вЬнцомъ руса око чела. И. ГундулнЬъ, осм. 7, в;
На глав» Iой звиезда коло. ђ. ПалмотиКъ, крист. 84:

На главк му грожђа вннчацъ, око боку листа ланчацъ.

П, Натамчнћт., Сгисl. 75;

иного га чешће имамо съ додаткомъ, кои е придевъ:

Што су в рата суха злата,

На
њнх вила сина жени;

Што су врата од бисера.
На н>их вила кћер удава. 1, 226;

Корен ј ој је од сувога злата.

Гране су јој дробно га бисера. I, в53;

На долами токе сува злата. 2, 81;

Сува злата Смедеревски к.ьучи. г, 81;

Друга совра од сребра чистота,

Трећа совра дрва шимширова. 2, 19;

Кад дотета соври сува злата. 2, 19;

Док дошета соври сребра чиста. 2, 19;

Док дошета соври најпоследњој

Најпоследњој дрва шимширова. 2, 19;

И вретено дрва шимширова. з, го;

На војводп калпак свиле беле. 2, 81;

Откуда ти клобук свиле беле. 2, 47;

Дај ми секо клобук свиле беле. 2, 4т;

А на коњу бојно седло рога јелена (*ј
А за седлом мала узда зуба змијина. Ковч. зо;

Маца носи сукњу од паргала

И мараму жута газимира

А кеце.ьу бела л(ушулина. 1, 766;

Пакъ узила одъ памука роклю

И оплеЬакъ одъ Кенара билогъ,

Наруквице куповнихъ чипака. ГГ, КатанчиКъ. ГгисД. 66;

Да што носи малогъ раме,

Одъ лагане крижъ е сламе;

А што носи великога,

Крнжъ е злата притешкое .
В. Дошенъ, ажд. 25;

Држак му е дрва шилпаирова. С. МилутнновиЬъ, обил. 55;

Грло Iой е чиста филдиша. П. ПетровнГъ, в!ен. 74.

Негда е другш падежъ овога значеня бы о внше

у обичаю:

Клоквнь еддиь 1| р к е н д гр нм н % д. Спои. гэ4;

тако и
у Г. Зелнћа има: Стубцыиа различна мар.пора. бо.

5. Речи кое значе време у другомъ падежу показую

да што быва докле трае оно што оне само собоиъ

(*) Ово ложе быти да е штампарска погрешка место јелења.
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значе, тако да време кое се показуе овимъ падежемъ

долази као део онога кое речи саме собомъ значе, Оне

свагда уза се имаю юшъ какву речь ,
коя време ньима

изречено разликуе одъ другога времена истогъ имена.

У другомъ падежу овога значеня налазе се ове речи:

дань, ноВь, имена данима:

Зар сн ти један од црквара у Јерусалнму који нијеси

чуо шта је у њему било овијех дана? Лук. 2Ц, 18;

Који бијаше у Јерусалиму онијех дана. Лук. 23, 7;

Првога марта; (*)
Када до два кнеза погибоше

Једног дана а једнога часа. 2, 26 (1823);
Те задоби тог крвавог дана

Седамдесет они тешки рана. Б. РаднчевнЬъ 1, 93;

Риечн кое дневи данашнЪга ниесу обичне. А. Мар-
ковиКъ у Гунд. оси. разд. I, 8;

Ти он се родио сиротињске ноћи
,

ти Ьеш бити си-

ромах до века. А теој се брат родио срећне ноЬи, он

ће бити срећан до века. Прип, 96;

Оне ноћи кадъ смо се разсталн

Дао ми е златанъ прстенъ съ руке. I. СуботиКъ, дабр. 26;

Бог не плаћа сваке суботе. Поел.;

Гласове пророчке који се читају сваке суботе осу-

дивши га извршише. Д. апост. 13, 27;

Я бы му служlо сваке неделЪ и празника литурпю.
Г. ЗелиЬъ 118;

За то јој често шаље црев.ье, а она њему н ъьего-

вој к}ћн сванога свецп и неделе по позлаћен цвнјет.
В. С. Караџићт., ковч. 46;

Свпке младе неђеље долази на ту воду из околнн

села млоштво народа. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, з6;

Ниједне неделе не ложе доћи у крчму да коју чашу

вина попнје. Д. ПоповиКъ, осв. з;
Једне педеле после предике скупи се цела општи-

на. Д. ПоповиКъ, осв. 12;

неделя, месецъ:

Ми ћемо те често походити

У години свакога мјесеца,
У мјесецу сваке неђелице. 2, 9;
И водицу кашто носе по селима око Вогојављениј а

и чаете неђеле. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 112;
Дуни јун;е по Вожићу чете,

(*}
г

Гако за свакт данъ. Ту се или изоставля речь данъ>

по чему цело быва; првога дана
месеца марта, или се на

дане преносн нме кое управо припада месецу ,
н. п.

првыи
май. по томе и првога мая.
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Н ехвала ти над буде девете. Поел.;

Онђе се кисля да је супце Марта мјесеца врло не-

здраво. В. С. КарацчКъ, поел. 2з;

Пр-Естдвн се I|дрь Оуроиь декемврТд нссе ц д.

ШаФ. .Ијт. 11;

лето. зима, пролеће, есень;

Свега лета једка репа и та црвљива. Поел.;
Овога лети у бојевииа око Дрине изиђу на глас нове

војводе и јунаци. В. С. Караџићт., грађа у;

Преида се оя тога лета састајао и немирно с Цр-
ннм ђорђијем. В. С. Карацн’пъ, дан. I, 80;

Прошавусега лета ја сам у намастиру Бешеновн слу-

шао. В. С. КарациЬъ, дан. !, 58;

Те зиме између налога и великог ВожиКа дође са своја
неколика мойка у Смедерево. В. С. КарациЬъ, дан. дуг;

бръ пенџери ннсу затворити

( Нег онако отое одязени

Циле зиме н циле есеии. М. А. Рельковнпъ. сат. 52;

Волове и краве свакога пролета купе Бошњаци. В.

С. КарациЬъ, дан. 2, ЮТ;

Кад Турцн те јесени дођу на Мораву. В. С. Кара-

џићт>, дан. 1, ю;

година:

Редом ћемо у планину сваке године. Поел. 280;

Како не Ье бнти жалосно кад нас туча туче сваке

године. Прип. 1 1 2;

Оне године удари град те побије оно село. В. С.

КарациЬъ, дан. 1. То;

ВудуКн поглавар свештеннчкп оне године. Гов. и, 51;

КьГД ОДЬ НДСЬ ПОМОКН ПО порог н по-

демо ти нл помокк, дд нн простишь тогд ля т д все тто

пмдмо ддвдтн. Шяф. хрипов, 12;

Како је мир протаете године начнњен, онако је и

трајао. В. С. КарациЬъ, дан. 5, 25;

Дару.) куме за седам година,

Осме нодај мојему Урошу. 2, зз;

За годину не састадоше се

А за другу не насмијаше се

А греке се они састадоше. 1, 358;

Па их вјенча, и прве године роди млада царица ок-

на Прип. 1-13;

Прве године Србске буне био је прост војник. В, С.

КарациЬъ, дан. Т, 28;

Првије година само су по ворошима муселиии с кне-

зовима судили Србима. Б. С. КарациЬъ, грађа 190;

Добје:вао протавши година у Србнју са свомкуЬом.

В. С. КарациЬъ, дан. 1, 22;
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Сутнијех година стане (вода) у вирове. В, С. Кара-

циЬъ, речи. Сушкца;

време. векъ, часъ, пут-ь:

Шта е овога времена радила нах!я Пожешка. С. Ми-

лутиновнЬъ, ист. ( рб. 155;

Какое было истога временя. С. Ми лутиновнћв, ист.

ср б. зг, 5 ;

Да с’ нггледам млада века

Тн чарнн очица. Б. РадичевнЬъ I, 45;

Тогай часа свате купит’ пође. ПЪв. 119;

Кита цсећа дан до подне.

Кондиј) вина тога часа,

Млада мома дс вијека. х, 454;

Шта е Ужичка нах!я овога пута чинила. С. Милути-

новийъ, ист. срб. 158;

Ненадах се овог пута томе. С МнлутиновиКъ, дика 50;

Овогъ су пута Французи нзаслалн око 4оо момака.

Д. МилаковиЬъ, ист. 256;

6’дны пута пошлю га само на вр!еме (у сургунъ), па

га пос.пе опетъ на престолъ поврате. Г. Зелић 219;

животъ, ратъ, светъ, кое траянЬмъ заменюю време:

А мой прстенъ себн е узео ,

Нос!о га цЪлога живота. I. СуботиЬъ, дабр. 26;

Онде се врло млад покалуђерио, и млад архимандрит

постао још Турскога и Нелючкога рата. В. С. КарахдиКъ,

дан. 4, г;

Страданя коя сам претршо ове рати. Грлпца з, 91;

Витешки свееа Бечкога рата воеваше. А. КачнЬъ,

разгов. 161;

Юнакъ смртный бише рата Бечкога. А. Качићт., ко-

раб. 49з;

Еда 6и вам добро било

Овог света и онога. I, гхз;

Да се њему поје летурђија
Оног света као и овога г, 23;

Еогъ е кн свдко довро ддтн и со ко г дн со ио г д св е-

тд. Писмо патр!ярха Арсегмя 111 у В. С. Караџића прим. 65;

(\ко делите н идзтнте се н тако сдтворите, доћете вы-

ти овогъ светд елдгополвуин д ид ононъ свет» влдже-

lIН. I РаиЬъ, катих. б;

Иекаддпи дюдн н опогх света каштнгв трпе. I. Ра-

иКъ, појч. 1, \И;

овако е и

Сваке лужње. В. С. КарацнЬъ, речи, лужша.

6. У друх-омъ падежу речь показуе део одъ света

што знача салха соболх-ь.



а) коликш е део, гоже се узъ овай падежъ исказа-

ти особитомъ ревю, као:

колико, толико, оволико, онолико,неколико, николико:

Колико људи толико куда. Поел.;
Колико је на мэрами грана

Толико му на ердашцу рана. 1, 365;

■Та саи миолио, мене зову у Бнјоград да ие пнтају колнко

сам рана .ъетос претрпио и колнко ми је момака поки-

нуло, колнко ли сакати остало и колнко ми је кулгбара
више главе пукло и колнко је коња пода мной погинудо.

В. С. КарациЬъ, дан. 1, 78;

Колнко најамника у оца мојега нмају х.ьеба в суви-

ше. Лук. 15, 17; ,

Колнко е нд скетк во л е с ныдъ Д д % д р е в д, колнкш

несреЪныуъ ! ю с н ф о в л. I. РаиКъ, поуч. з, 72;

Купи војске колнко ти драго 2, 84;

Је л’ колнко војске у Јакова. 3, 27 (182з);
Колнко леба појела
Толико једа нмала,

Колнко воде попила

Толико суза пролила. 1, зег;

Гуска колнко леда ноже прождријетн онолико ће и

одбити. Поел.;

Колнко е мора и приморя,
Равне Босне и Херцеговине ,

Сае е облакъ притиска еднако. П. ПетровиЬъ, вlен. 6;

Нуће коливо те ноже покрити, а баютине колнко ти

око »иди- Поел.:

Пружи ноге колико је бијеља. Поел.;

Колико ноћце ноћас би. 1, з»е;

Колмко пма времена какому се то доводило? Мар. 9, 21;

Дд 7,Л ОНОЛНКЮ Ер* Мб МД, КОЛНКО БН рДТЬ ТрЬП-ЕЛД, ...

дд толнко врвменд н*св дкжнн длкдтн. Спои. 14а;

Ја саи у ту јаиу упао прије толико времена. Прип. 183;

Толико ми јада н зле среће! Поел.;

Па повика неколико слугу. 2, 94;
Позове неколико еостију. В. С. Караџићж, поел. 264;

Узбуни се за неколико дана готово сва Шумадија.

В. С. КарациЬъ, дан. з, 159;

Ево тебе неколико блага. 2, 4з;

Нек ми вратн неколико воЈске .
з, »4;

Пош.гЬ му неколико храпе на ЦетпнЬ за войску. Д.

МилаковиЬъ, ист. по;

Поедије неколико времена оретоше се ова два бра-

та. Прнп. 135;

Пошто паса неколико вре.пена, цар се на њу раж-

љути. Прип. 135;

За то иемај бриге николико. 2, 56;
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много, веле
, пуно, големо

, добре, туште, изобила,

сила, чудо, ваше
,

веће:

ђе је много маја ту је мало јаја. Поел.;

Између планнна поред вода и ријека има много лука
и палучака. В. С. Ка раџићт., дан. 2, зз;

У млого кука нема собе. В. С. КараииКъ, дан. г, юо;

Много чељади у кући особито ситне ђеце. В. С. Ка-

раџићт., поел. 196;

За њим нђаше народа много. Мар. 5, 24;

Добра овца иного не блејн, али много вуне даје. Поел.;

Али му се учинн да је гвожђа много, па га сакрије

готово пола. Прип. з;

Што не носе по млого оружа. 2, 44;

Млого дара носи. 1, 18з;

Зна на једноме месту млого краљевске грађе сакри-

вене. В. С. Караџнћт., дан. 4, 36;

Која је гр.м.ъавнна и не би много кише. Поел,;

Али иште млого љекприне. I, 591;

Па ћу млого чуда учинити. 1, 124;

Много збора а никаква створа. Поел.;
Жетве је много а посленика мало. Мат. 9, 31;

А я зебеиъ одъ много мишлЪня. П. ПетровнКъ, в!ен. 20;

Над ко ружно сједе, те много мјеста заузие. В. С.

КарациЬъ, поел. 21о;

После много времена. Прип. 215;

Кажу да је овај намастир био пуст много времена.
В. С. КарациЬъ, дан. 1, 35;

Она у мало скупи дана

Веле злата, веле блага

И калгенл изибрана, И. ГундулиЬъ, оси. 6, 64;

Да велика риека ние

Ка се у веле диелн трака. И. Гундулнћт., оси. 2, 55;

Мени најма пуно вал»а,

У мен’ има пуно дјеце. 1, 699;

Ти пуно цвјета ћетала

А
мало рода имала. 1, 456;

Ту ће бнтн големо по.ноки. П. ПотровиКъ, шћеп. 1 зг;

Скупи големо войске по Херцеговини. Грлица 2, 52;

Нас има добре; добре пута. В. С. Караџићт.,

речи, добре:

Зубовахъ е туште изострила

А роговахъ туште зашнльила. П. ПетровнКъ, в!ен. 94;

ђено роди изобила вина, 2, 89;

Његова два брата имају за то сила писменијех свје-
дочанства. В. С. КарациКъ, нар. пес. з, стр. 111;

Сила пута оно што би се у почетку ласно могло учн-

нити буде послије тешко. В. С. КарациЬъ, поел. 259;

Сила се народа сабрало. П. ПетровнЬъ, шћеп. 35;

Сннтавса I. 5



66 ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ

Маџурана говорила:

Силу мене наберите, 1, 256;

Јер си тако сила

Видела красоте. Б. Радичевићж 1, ю;

Бывала аалазило се одпре силес!я уХоландш.Препр, 31;

Чудо паса уједоше вука. Поел.;

Које чудо имаде кључева

Који скачу у вис к небесима. П. Петровићт., шћеп. 68;

Више је дана него година. Поел.;

Јер је њи мл ого више него нас. В. С. КарациЬъ, дан. 1,16;

ВеКа глава више главобоље. Поел.;

Више б’ Вуче јада учинио. 2, 93;

И два паса, нек је више гласа. 1, 618;

Више злата него лута гвожђа. з, 21;

5’ туђој вози више лоја. Поел.;

Нико не погоди у више зелгле него у онолико коли-

ки је динар. В. С. Караџпћт., поел. 250;

Да остане код ньих више врелгена. Д. апост. 18, 2о;

С ким ила нанвеће посла. Д. ОбрадовнЬъ, жив. 1;

Највише нашијех књижевника пишу. В. С. Караџнћт.,

пи си. 37;

На иајвише мјеста. В. С. КарациЬъ, вар. пес. 1, IX;

А највише цвјећа љубидрага. 1, зз4;

мало, слабо, трошшде, манК, поле:

Помал о је такијех јунака
Ка’ што бјеше Страхинићу бане. 2, 44;

Нас је мало а много Маџара. 2, 81;

Ово се у мало дана разгласи по свему свијету. Прнп. 1 зо;

У врло мало ријечи остало је онако. В. С. КарациКъ,

дан. 1, 85;

И то му ее чини мало војске. з, 8;

бдвд с шдо войске. Шэф. .гЬт. 86, ю;

Што не двапутъ повратпше

Су по мало люе войске. П. ПетровнЬъ, слоб. 153;

Пмао сам вешто мало блага. 2, 44;

Мало ми је господского дара,
А у мене бела платна нема. 2, 101;

Додајде ми мало воде ладне. 2, 82;

Мало сам им парићала дара. I, 67;

Држи га као мало воде на длаиу. Поел.;

Сркне мало вина из чаше. В. €. КарациЬъ, ковч. 76;

Мокрој зем.ьи мало дамеда ва.ьа. Поел.;
Киша нде и помало снјега. 1. б4о;
На зло просо мало с' слане хоће. Поел.;

Мало пљеве доста вјетра. Поел.;
Мало квасца укиселн све тијесто. Гал. 5,9;

Ту попало хлЪба заложите. Оглед. 32;

С мало хране а јошт мање праха. П. Петров, шћеп. 128
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Ил’ ти мало свиле и кадифе
Или злата ил’ бијела платна. 2, 65;

С шло с р е ер я. Спом. 294;

И још земле мало заватио. з, 2;

Мало л’
ти је твоје кралевине. 2, 34;

Мало рыбице. Мат. 15, 34;

Закопавши мало шанчиАа■ В. С. Караџићв, грађа 1 оо;

Још сам мало времена с вама, па идем к ономе који

ме посла. Iов. 7, з3;

И до мало премъ времена

У Цариградъ дође биелыи. И. ГундулиЬъ, оси. 6, 66;

Мало јој је рока оставила. 1, 345;

Мало је праве мјере и тврде вјере. Поел.;

Ама слабо очију беаше

Што днвоту ову еагледаше. В. Радичевићв 2, 41;

Слабо знаду јуначкијех пјесалlп. В. С. КарациЬъ,нар.
пес. 1, стр. 127;

Само је узео трошнце воде. В. С.Карац., речи.трошнце;

Што ваше грми мање дажда находи. Поел.;
Свега је мање до во.ье божје. Поел.;
Козе аио наиман-Ь тисоеа дрвета окусе, цркаваю. А.

МразовиЬъ, руков. 49;

Како бя му се о мање сралюте и штете опростило.

В. С. Караџнћт., грађа 48;

Шта је највише онога ће бити најмање. Поел.;

Да има иоле памети. В. С. Караџићт,, речи, иоле;

доста, юшъ;

Кад се кола сломе, путова доста. Поел.;

Има Марко доста узаеница. 2, 68;

Дуга Восна, мене слугу доста. 1. 583;

Доста луди добар јунак. Поел.;

Доста ће дотле пустих капа остати. Поел.;

Имам доста вина и ракије. 2, 93;

Доста ће дотле воде Дунавом протећи. Поел.;

Ко је јунак има доста праха. Поел.;
Свега доста у двору твојему. 2, 32;

Доста је гвога. Поел.;
И ја, Маре, доста рода имам. I, 29;

Она има својте доста. 1, 229;

Има доста горе несјечене. 522;
Доста сам тн страха подпнјела. 1, 651;
Доста ми је и .пуке и руге. 2, 89;

Доста ми је лова јада и жалости. В. С. Караџнћт.,
дан. х, 94;

Пајмилијег госта три дана је доста. Поел.;

Док још браке у походе дође. 2, 9;

пола, четврть и други оваки делови:
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Да мо у ддге скидоке подовнноу с р ь в а ь а поаовнпоу а а-

т м и ь. Спои, аз;

Ком домаћину половица чељади не моли Бога за смрт

а половица за живот, ннје добар домаћин. Поел.;

Кад у јутру јутро освануло

Половику нептало му друста. 3. 26;

Пола их је сабљом иејекао
А пола их цару опремпо. 2, 52;

Да ћеш сатрт' пола цару воЈске. 2, 4К

Пола је посла говово. Поел.;

Свака је шала пола истине. Поел.;

Колик’ јагње од пола године. 2, 8т;

Кад је било око пола дана. 1, 253;

Ев’ се бише половину дана, з, 20;

Докле дође, пола ноћи прође. I, з1 а;

Камо да !ой сване у по и,рне ноћи. А. КанижлиЬъ рож 20;

Око по сата више Нико.ье. В. С. КарациКъ, дан, 1, 18;

Поклонн му цар пола царства своей. Прип. 185;

Реуеноу Поль ж оу пе. Спом. ш;

Сустиже га у по поља равна. 2, 31;

Даћу њему полак пашалука. 1, 750;

Но кад бјеху на пола планине. 3, 4б;

Има у по брда ударен у зем.ьу један камен. В. С. Ка-

раџићт>, дан. 4, 32;

Дала бнх ти пола СараЈева
II по блага брата теФтедара. 1. 650;

Пола су ми Беча освојили. з, з;

А камо ли да купи Цариград или половину пега. В. С.

КарациЬъ, дан. 5, 91;

Да потурчи пребијелу цркву

Да у по пе огради џамију
А у по пе пандурницу кулу. з, 18;
Али Мара на пола Дунава. 1, 75о;

Кад ти дође ова чашнца и ова здравица, по пе попнј

сједећи а по пе етојећн. Ковч. 124;

Пола нопља у зем.ьу вагнао

А пола се одломпло било. 2, 78;

Наковпп је пола пресјекао. 2, 67;
II он носи пушку шеншану,
По пе му је крвљу заливено

А од по пе вуком зашивеио. з, 37;

Трећина мора поста крв. Откр 8,8;

што, нетто, ништа, оно, оно, то

Штогођ било и цара и краља
Сваки себе задужбину гради. з, зб;

Штогод има у Сењу јунака. з, 60;
Шта их лаје. да сваки уједа. Поел.;

Што доведем кићенијех свата
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И у Млетку што биде Латина. 2, 89;

Шта вас је ; шта је дрва\ В. С. Караџ. речи, шта;

фо годе е % ем ль р я в о т н ы е у ь. Писмо Ивана Цр-

ноевића у С. Милутииоввћа ист. црн. 6;

Што бпјаше ришканске господе,

Иосједаше те пијаху вино. 2, 44;

Госпоштине што ]е у Крушевцу

Досадите јутром и вечером, 2, 44;

Што је који робља заробво. 2, 59;

Што ј’ у цара војске државине,

Чини ми се сва царева војска

Као мравн по зеленој трави. 2, 44;

Што ]е силне под Биоград војске. 2, 95;

И он узе што имаде блага, з, 19;

Штогод биде дара зетовскоеа. г, 89;

Што је рухп на менн је, што је пруха у пени је. Поел.;

Што је вјере у бога

Све ће доћн пред бога. 21 о;

Што је који учинпо квара. 2, 49;

Што би снаге, камену предаде. 2, 81;

Што је земље на четири стране,

Бутун Босне и Бруменлије,
Што је Шама и што је Мисира,

Аћолије и Анадолије. 2, 4о;

Што I)етета у вече омркне

Још толико ујутру осване. 2, зо;

Потужи се да е ланъ слабо род!о, и што га е, да в вр-

ио кратакъ. Цет. букв. 14;

А шта ћу ти дати халвалука. 3, 19;

Кажи менн што је свадбарине. 2, 69;

Прикупи још нетто бекара и самовољаца. В. Г. Ка-

рациЬъ, дан. 1, 45;

За ньима пошал'Ь се Петаръ Молеръ съ нешто бе-

Караа и другее войске. С. МилутиновиЬъ, ист. срб.2sl;
С инфо внееринуь ј; ри я. Спои. 294;

Кои е посланъ быо съ нешто войске. С. Пнлутино-

виЬъ, ист. црн. зз;

Чуе даеуврхъ горн’Ьга края села Липолиста Срданъ
И.пя съ нешто дружине. С. МилутиновиКъ, ист. срб. зоэ;

Такому даде по непlтоуздарјп. В. €. КарацнЬъ, ков, 45;
И ја илам нешто буздована. 2, 64;

Не да прида няшта. Прип. 21 з;

II ннфо кеке п* и ез н ия ш иу ь не остя оу комоунь.

Спои. 221;

Юришъ на оно Србаля. Г. МилутиноввЬъ, ист. срб. 169;

Он с оно своје војске што је могао извести из шан-

чева нзиђе пред Турке. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 84;

На ово пруха. Прип. 114;

Да] ми мало х.ъоба да поједем ово сира. Поел.;
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Не једе ништа за то дана. Лук. 4, I;

С ово брата дочекаЬу Турке, з, 21 (1823);

дуто, често, кадъ е речь о времену:

Потто је дуго времена кино из бачке точила, стане

се чудити како вино једнако тече. В. С. КарациЬъ, ковч. 1 25;

Идући по свету дуго времена. Прип. 35;

Посади виноград и даде га внноградарниа, па отиде

на подуго времена. Лук. го, 9;

Неке зеил'Ь одъ створеня сайта до данасъ остале су

не населйне, а неке опетъ, кое су за дуго времена быле

наеелйне разселиле су се. Препр. 13;

Да е дуго времена матерь свою с великомъ дворн-

ла нйжностю. Супр. сов. 21;

Она њеиу обрече и за дуже мира. В, С. КарациЬъ,

нар. пес. з, 84;

Још су се дуго дана гостили. Прип. 114;

Да одмах умре или дуго година до смрти остане

болестан. В. С. КарациЬъ, речи, сјеновит;
Често пута и дистови светијех књига за Фишеке еу

се употреб.ьавали. П. ПетровиЬъ, шЬеп. I;

Често путахъ е бывао пазаръ покрыть мртвима тй-

лесима. Оглед. 51 о;

ниже у овой лословици:

Слово иже, али сирца ниже

многе самоставне речи овако показую колико:

пасмо, клупко, низъ
, венацъ, грпня, сколь, хомутъ,

багля, дизlя;

И замрсн шест пасама злата. 1, 345;

Болье би било да сам родила клупко пређе. Поел.;

Низ бисера , дуката
,
јагода. В. С. КарациЬъ, речи, низ;

Внјенац лука, слюкава, паприка. В. С. КарациЬъ,
речи, вијенац;

Гршьа слюкава, ораха. В. С. КарациЬъ, речи, гриња;

Коњу дадох снопак ђетелиие. 1, 432;

Под главом јој снопак ђетелине. 1, 4зг;

У бакарный котао метне се еданъ омутъ сла.не. А.

МразоопЬъ, руков. 97;

Баг.ьа сијена пли слалге. В. С. КарациЬъ, речи, баг.ьа;
Дај ми боже дизнју дуката. 1, 354;

бокоръ , цбуиъ
,

кита
,

ираменъ
,

труба , кргха . бубла.

руно, мотовило, вптлийъ. пуделя, точакъ, музга:

П у башчи бокор руже рулгене. I, 555;

Џбун сите или шаша. В. С. КарациЬъ, речи, цомба;
Виш главе јој кондвр вина

А у руци кита цвека. I, 454;

Ја му дадох киту босиока. |, 388;
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Носи киту ситнога босиљка. 1, з4з;

На ти киту ружице. I, 166;

Једну киту невенп цвијећа,

Другу киту траторп цвијеАа. 1, 534;

Донијеше домаћину кату маслине. 1, 13;

За клобуком бела кита перја. 2, 41;

Носи киту злата

Да позлати врата. 1, 194;

А у руке двије ките мира. 1, 26;

Е ћеш тамо добра наћи:

Дивну киту својте твоје. 1, 153;

Кад будете на вијећу, дико брате.

ВиЬе кита Соколова, соко роде. Ковч. юв;

ђе се прамен магле запођеде. 2, 62;

Ал се прамен запођеде таме. з, 21;

Труба платно. В. С. КарациЬъ, речи, труба;

Донеси мп једну крпу платно. 2, ТВ;

Бубну масла,

Рунце вуне. В. С. КарациЬа речи, прпоруше;

Мотовило пређе ; витлић клободана или злата. В.

С. КарациЬъ, речи, мотивило, витлиЬ;

Дај ми једну кудјељу вуне. В. С. КарациЬъ, речи, кудјеља;

У та часъ изъ зуба удари точакъ воде. А. КачиЬъ,

кораб. 135;

Падају музге книге из неба; теку му музге зноја
низ лице. В. С. КарациЬъ, речи, ыузга;

груда, груменъ, гука, шипка, сирацъ, колачъ:

Зими би се грудале ђевојке,

Пробаце ми по груду снијега ,

По том знадем да је дошла зима, 2, 64;

И у чаши једиа груда снијега. 1, 554;

Груда сира. В. С. КарациЬъ, речи, груда;

Како си? Као и грум земле. Поел.;

Гука труда, злата. В С. КарациЬъ, речи, гука;

Шипка олова
,

злата. В. С. КарациЬъ, речи, шипка;

Баба му донесевелики скрац воска. В. С. Карац. поел.з;

Похођани носе велики колач круха. В. €. КарациЬъ,
ковч. 95;

Колач обруча. С. В. КарациЬъ, речи, колач;

комадъ, парче, крушацъ, кришка. дионшца, честшта:
.

еф е прнложнуь па I|ЕТнпю конать т, ем а к пряд I)рквомь

Писмо Ивана Црноевића у С. Милутиновића нет. црн. 1 ;

Дау ми мајко комад леба бабов. 2, зз;

Паша бн му комад леба дао

Комад љеба четрдесет села, 1, 75 1;

Сад јој је поклонно воденнцу и око гье лијепо парче

земле. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 4;

Она нађе један комат сабле. 2, 44;
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Крушац соли. В. С. Караџићт., речи, крушац;

Кришна сланине н коиад средине. Поел.;

Кришна јабуке , лубенице, сира, хљебп. В. С. Ка-

рациЬъ, речи, кришка;

Дионица земле. В. С. КарациЬъ, речи, дноница;

Вгшд н нькя уестш|я ? ем и. Т. РаиЬъ, поуч. 2, 71;

капь, зрно, струкъ, грана, листъ. перо, корень, чесно,

травка, пахуль, жшда, кора, край:

А у двору капи воде нема. 1, 745;

И дв је кап.ье воде искочише. 2, 67:

Па их свабим све на једно зрно проје. Прип. 17;

Да му узайнекое зрно жита. Д. ОбрадовиКъ, бас. юо;

Бисер се рони у чашу пада.

Свако га зрно по дукат ва.ьа. 1, 133;

Ја њој дадо струн румене руже,
Она мене струн бела босиљка. 2, зо;

Ано увеие струн рузмарина. 1, 55;

Тад убрах стручак ружице. 1, з 1 6;

Е се на ме раердно .ъуто,

Да је за што, не бвх ни жалила,

Већ за једну грану рузмарина. 1, з1 з;

Гдјекоји запа.ьену грану ловорике или лопату жера-

вице баце на по.ье. В. С. КарациКъ, речи, град;

Паде листав дрењине.
Дее’ видео лист артије. 1, 44б;

Донеси ми три листа артије. 2, 90;

Пош.-ьнте ми лист књиге бијеле. 2, 29;

Пнсаћу му листан књиге танке. 1, 361;

Да удари росна киша

Да пороси наша по.-ьа

И шеницу ознмицу

И два пера кукуруза. 1, 184;

Перо лука. Б. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, стр. 42;

Пак довати једно перо карте. В. С. Карацића речи, перо;

Десет коријена маслина. Б. С. КарациКъ, речи, коријен;

Чесно бијелога лука. В.С. КарациНъ, речи, благовијест;

Метнувши травку кунице у нос. В. С. Карац. поел. 226;

Није укосио ни пау.ьа једног сијена. В. С. КарациКъ,

речи, пау.ь;

Ал’ ђевојче савезано

Танком жицом ибритима. 1, зоо;

Сива перя трептп кита

Танкомъ жнцомъ чиста злата

У драгъ начимъ лиепо свита. И. ГундулиЬъ, осм.2. 2з;

Да по кору хљеба заложило. В. С. Караџића речи,

заложити;

Тако на туђа врата не долазио да кору круха питам !
Поел.;
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И нзнесе Јелена

Окорео крај леба. 1, 20";

удо, глава, грло, рамо, плеће, табакъ, каменъ, зубля:

Удо леса и чанак ораха. В. С. Е'ЕарацчЬъ, речи, воднчар:

Триста главахъ ноняхъ и еоведы. ПЬв. газ;

Глава круха, шекера. В. €. ЕчарацнЬъ, речи, глава;

Главица купуса , лука. В. С. КарапиЬъ, речн. главица;

Ына десет грла еоведа. В. С. КарациЬъ, речн. грло;

Топова е двадестъ удееш

И ку.пбара деветеро грлаа. С. МялутнновнЬъ,троебр. 27;

Рамо печенога леса. В. С. КарациЬъ, ковч. эо;

И плеЬе сам леса оставно. 2, е;

Па довати један табак књиге. 2, 89;

У бунару један качен лерлера. 1. 555;

Зуб.ьа луча. В. С. КарациЬъ, речн. зуб.ьа;

ято, стадо, крдъ, булюкъ, чопоръ, коло, чета, войска,

облакъ, градъ, река, гора, томила:

И по рпи пало јато голубоеа. ], 167;

Отуд лети јато Соколова. I, 238;

Лјдук Вељко .ьути вуја,
г

Ј'урцн стадо јагањаца. В. РаднчевиЬъ I, юг;

Докле нађе еданъ крдъ овацахъ. ПГв. 16;

И займите три крда овацахъ. Оглед. Й27;

По бријегу паспјаше велики крд свиња. Мар, 5, и;

Поплатио би бу.ьук еоведа. Поел.;

Чопор свитка. В. С. КарациЬъ, речн. чопор,

Ал’ ето ти бу.ьук ђевојака. 2, йо;

ВеЬ сакупих коло ђееојака. 1, 599;

Да ја прођем и проведем

Дивно коло дјевојака
Дјевојака и ломака. 1, sоl;

Сазвавшн чету војника. Мар. 15, 16;
Чета бегунаца и ајдука. В. С, КарациЬъ, дан. з. 158;

Одоауда гачуЬъ врана облакъ грне,

Отудъ на ню скачућ войска зеба срне. КанижлиЬъ, рож. в;

Облаци се мрачное ди.па

Над слободном горой шире. П. ЕЕетровиЬъ, шћеп. юг;
Облаци се стриела дин,у,

Градъ огнЪнихъ пада зрна. И. ГундулиЬъ, оси. 11,117;
Платит' риекомъ Турске креи. И. ГундулиЬъ, оси. 6, Й9;
Мртаца в подъ ньи.иъ гора. И, ГундулиЬъ, оси, 11, 122;

Ој еупашце жића мог убэво,

Када зађеш, о зађи крваво

Сред копа.ьа, звене и мачева

Зађ' за гору душ.пписки лешева. В. РадичевиЬъ 1, 8й;

Насред собе
велика томила мртвих мишева. Прмп. sз;
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ов ки су и оби примери ,
у коима се казуе колико

речииа стогъ, камара, калупъ, чомъ, шаторъ . чакшире:

Два остожя сламе запалише. Оглед.

Камара жита, сијена, сламе. В. С. КарацнЬъ, речи

камара;

Калуп дувана. В. С. КарациЬъ, речи, калуп;

Чом дувана, лула окована. В. С. Караџића речи, чом;

Даћемо тн три шатора плата. 2, 85;

У з'о час се Кокан погодио

За два гроша и чакшире сукна. В, С, Караџића речи,

чакшире;

иножина, малина, брой, а и Фамилия, кућа, друштво,

по том и врста:

Иђаше с њим мпоштво нлройя. Лук. IА, 25;

Снлд легки ©колю, л кдсъ е мялннд,

Слнн вы то кдгкете, д и нут. е многкннд. I. РанЬ, бой зм. й9;

Колика је брча воЈске. В. С. КарацнЬъ, речи, брча;
Пас је јака, В. С. КарациЬъ, речи, јака;
Ал’ си ютрось, брате, погииуо

Ка’ на яку ударн Туракахъ. Оглед. 237;

М ножаше се врло број ученика. Д. апоог. 6. 7;

Фамилија се Карапанџића готово затрла. В. С. Ка-

рацнЬъ, дан. г, 97;

Добро стоји кућа Петроеића. з, 71;

Племенито друштво властела Которскијех . В. С. Ка-

рациЬъ, ковч. 37;

Он за собом три разлпке

Витезова врете води. И. ГундулнЬъ, осм, 11, 63;

залогам, растегляй , подпрашляй , хитацъ ,
вешалнца,

мешня. насадъ, сплетъ, гонъ:

Номада до врата а хљеба ни залогаја. Пос.ь;

Свега чесп по залога). Пос.ь;

Дај ми један растег.ьа) конца ; потпраш.ьа) барута-,

један хптац барута. В. С. КарацнЬъ, речи, р астег.ъа),
потпраш.ьа], хитац;

Вјешалица леса. В. С. КарацнЬъ, речи, вјешалнца;

Мешня брашна.

За вурунои два насада Јаја. В. (’. КарациЬъ, речи, насад;

Сплет з.пија. В. С. КарациЬъ, речи, сплет;

Три га гона земље понијела. В. С. КарациЬъ, речи, гон;

шака, лрегршти, иаручай, ручица:

Заграбивши шаку Шенице. В. Г. КарациЬъ, поел. 253;

Шака люди. ■—

Нит је шака дана ни врећа година. Поел;

Дај ми шаку вина, круха. В. С. КараииЬъ, речи, шака;

Да] ми једне прегршти браиша. В. С. КарациЬъ, речи,

прегршти;
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Донесе два наручаја дрва у кућу В. С. КарацнКъ,

речи, наручај;

Ручица куђеље или лана. В. С. КарацнКъ. речи, ручица;

бреме, товаръ, возъ, страна, кола, лађа, маска:

Упртп се на леђа као бреме дрва. В. С. КарацнКъ,

речи, бари.ю;
И даде му шест товара блага, г, 28;
Па ћу од сад харач дават’ цркви

На годину све по три товара,

Један воска а другй тимјана,

Трећп товар бистра зеитина. з, 14;
ђе ћерају шездесет товара

Све на голо вина и гиенице. 2, 8;

И око гье дванаест товара

Лијепога руха ђевојачког. г, 66;

Не би га оразумио товар ораха. Поел.;

Воз дрва. сијена. В. С. КарацнКъ, речи, воз;

Једна страна брашна , вуне. В.С. КарациКъ.речн. страна;

Послао би страну пшенице и страну сира,
масла.

С. Д. Магаз. 1853, 1 1 6:

Набра гьему страну смиља. 1, 4оl;

Давала је свака пореска глава по једна кола сијена
и по једна дрва. В. С. КарацнКъ , речи, предгов.;

Су двоя кола чжебане крене се отале. С. Милути-

новнКъ, ист. срб. 251;

ђе су кола мудрости ту су двоја лудости. Поел.;

Пошаљу ыу једну лађу топовски танета. В. С. Кара-

циКъ, дан. 1, 86;

И он Кора девет мазги блага, з, 4з;

Гоне блага педесетъ масакахъ. ПКв. 29;

За кочијам’ девет сеисана

Све лиЈепа руха ђевоЈачког. з, з4;

куда, пебь, катъ, софэ, кеса, бисаге. Кемеръ, чизма:

Седам кула гроша и дуката. 2, 23;

Во печен, пећка хлеба и аков вина. Прип. 36;

И фуруну љеба бијелога. 2, 66;

Те облачи дивно одијело:

Саиур калпак и чекрк челенку

А на себе три ката хаљина. 2, 4о;

У бостању три соФе садиле:

Једну софу црвен-гарофиља,

Другу софу ситна босиока,

Трећу соФу румеие ружице. 1, 549;

Која ва.ьа тридест ћеса блага, г, 89;

Она носи у десницн руци

Баш бисаге жутијех дуката, з, 19;

Код Марка су три ћемера блага,
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'Канва блага ? све жута дуката, г, 74;

Да отпашем три Ьемера злата, г, 58;

Продаде не Земљнћу Стјепане

Дунч-ду куму за три чизме блага. 2, 56;

врећа, котарица, мехъ, тулумъ, чаша, купа, кондиръ.

пехаръ, бода, чабаръ. ћупт», котао, казанъ и другисудови;

Док чоек с чоеком врећу брашна не изнје, не ноже

га познати. Поел.;

Херцеговац донио на пазар да прода врећу чаете ше-

нице. В. С. Караџићт», поел. 253;

Котарица шлъива, грожђа, ябука, итд.

Па донесе еданъ м'ЬшчиЬъ вина. ПЬв. 94;

А пред њиме стой тулум вина. 2, 42:

И чашицу рпниЈе. I, 263;

Прву чашу ракије и прву чашу вина њина да даш,

Прнп. 98;

У лијевој носи купу вина. 3, 18;

Пред њима је кондир вина, х, 364;

Цар узима златан пехар вина. 2, 50;

Под пазухо боцу трусовине. 2, 95;

И донесе једну кову вина. 3, 21;

До два чабра црвенога вина. 2, 4о;

Да ти понесем један ћуп масла. В. С. Караџ. поел. 61;

И три котла урде и сурутке. 1, 1и;

Нег узаврела казан линсије. I, Ю2;

Закнселила жена лонац млијека. В. С. Карац. поел. 134;

И барјело вина из Вндина. В. С. КарацнКа речи, барјело;

Кад може барно вина купитн стар жита
, ннје зла го-

дина. Поел.;

По што је ведро вина. В. С. КарацнЬъ, речи, ведро;

Опригам му шиник приганица. х, 711;

Квасац који узле жена и метне у три копање брашна.

Мат. 13, зз;

С туђе њиве и чанак прге. Поел.;
Поставила кума г: уми чанак граха. В. С Карац. поел. 95;

Бадан» меса а кашика јухе. Поел.;

Да може попио бн га у кашнци воде. Поел.:

Још иије лула дувана погинула. Поел.;
И сто суда чела пријесј еда. В. Г. Караџића речи,

прнјесјед;
И шкатулу грожђа од Деванта. 1, 539;

ока, литра, аршинъ, педь, стопа, и друге оваке мере:

У мом внше буздован у нема,

Четрдесет ока ладна гвожђа,

Дваеот ока лепа чиста сребра
П шест ока жеженога злата. 2, 72;

А куд!е удараше Иво

По тры литре по.бећс лгеса. ЈП»в. 124;
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Свако пуце по од литру злата. 3, 21;

Боља је унча памети него сто литара снаге. Поел.;

Опред' меня сто аршина плата. I, 2^l;

Неком дукат, неко.м свите лакат. В. С. КарациКа речи.

лакат;

Оноу?н петь десеть ддкыь скрипт я.lШф. хрисов. ю;

II три лакта вела од Млетака. I, 539;

% ем л е мое дд не покрнгете ни гедьпе педн. Спом. з;

Не валя му са мегдана

Стопу земл% уступити. П. ПетровиКъ, слоб. 83;

Не даде му нашљедства ни стопе. Д. апост. 7,5;

Но му .ьуто пусник поскочио.

По три коп.ьа у небо скочно.

По четири земље прескочно. 2, 89;

По три коп.ъа у небеса скаче.

По четири равна пола прима, з, зз;

Ланац земле. В. С. КарациКъ, речи, ланац;

Дуж њива. В. С. КарациКъ, речи, дуж;

Плуг земле. В. С. КарациКъ, речи, плуг;

Погодитн у динар земле. Поел.;

Нема га ни у по тигања земле. Поел.;

мера се заменюе ценомъ у овакимъ примерила:

Увезла си три дуката злата

И четири свиле Цариерадске. 1, 4зэ;

Увезла сам три дуката

Три дуката чиста злата

И четири сване свиле. 1, 7И;

ярамъ, синциръ, плугъ:

Купих пет јариова волова. Лук. И, 19;

Пет стотина яра,на волова. А. КачнКъ, кораб, 56.

И проезде три синцира робла :

Један синцир Турака молгака,

Други синцир лјепих ђевојака,
ТреКи синцир лгладијех певјеста. з, 22;

Који немају читавога плуга волова. В. С. КарациКъ,
речи, спрега;

година, месецъ, неделя, дань, сахатъ, конакъ:

По том прође три године дана. 2, 101;

Кано јелен од године дана, г, 56;
Ал за дуго свадбу одгодио

До годину дана бијелијех. г, 94;

Нма, бабо, читав месец дана. 2, зо;
Па и рани читав мееец дана, г, 55;
Куд су ошли три месеца дана. з. 4з;
Жао му је чеда у кол јевци
ђе остаде од мјесеца дана. 2, 26;
А не бјеше ни неђеља дана. 1, 289;

Није прошло ни недјељу дана. 2, 651?
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Отидоше дан хода. Лук. г, 44;

Три дни хода преко пола равна. 1, ив;

Мала два дана хода. В. С. Нараџићт», ковч. 31;

Дан орања. В. С. Караџићт., речи, дан;

Осам му је дана назатка. В. С. Карацийъ, речи.главор;

Један конак хода. В, С. КарациКъ, речи, конак;

Има брате хода по сахата. з, зз;

Гоштъ трндесетъ година рока. М. ОветиЬъ, утукъ з, 73;

Кн нфете термина пд петидесть ддпл,

Термина ндмь и не ддмъ едшъ пн дед дднд. 1

Раийъ, бой зм. зт;

А она њему да ће као уздарје датн мира за триде-

сет година. В. С. КарациКъ, нар. пес. з, стр. 83;

и у овакимъ се примерила катке особитимъ ремима

колико :

Даћемо тн коња још бо.ьега

И још придп стотину дуката. 2. 29;

Да два новца прида. Прнп. 213;

Давали су порезе на пореску главу по седам гроша.

В. С. Караџић-в, речи, предг.;

Дд се плдкгд петь пд десеть тнсккь дккдть

Д Др Д V Д ИД Г«ЮДИНЕ. СпОМ. 3 13;

Владика узима димнице на кућу по 1 грош и 4 паре. В.

С. КарациКъ, грађа 202;

Чибука се плаћа по 2 паре на козу в на овцу. В. С.

КарациЬъ, грађа 2(>2;

Спаија узима по 2 гроша главнице. В. С. Караџнћт,,

грађа 202;

Ималн су по десет дуката плате. В. С. Карац. ков. зт;

Да ии е одредю на годину пензге юоо франака. Г.

ЗелнЬъ 61 о;

Возарине пет стотин' дуката. В. С. Караџића речи,

возарина;

А мајстору по дукат наднице. 2, 36;

Подајте му од зем.ъе хараче
II опкладе хи.ьаду дуката. 2, 37;

Кума куму свнлену кошуљу.

Кум уздарја куми ни динара. В. С. Караџића речи,

уздарје;

Купно гаће за марјаш а попно Форинту алвалука. Поел.;

По једну пару исписне. В. С. Караџићт., грађа 202;

Ја бнх бега муштулука дала

За делију Коичић-Пвана. з, 81;

Али да је менн на поврате,

Ја би тебе а војводу Јанка

За Милоша .пуштулука дала. 1, 615;

Он му даје пуну купу вина

Ожђелдије и д обродошлице. з, гз;
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безъ предлога

Дайте меня перо старкшинства. ПЬв. юв;

Двјеста ћеса рекох срарЈ ешинства. П. ПетровиЬъ,

шЬеп. пэ;

На виданЬ .тЬкарнма

Подмирише голомъ паромъ,

Што имъ войска б-Ьше дала

Витешкога старЪшинства. П. ПетровиЬъ, слоб. 94;

Дадемъ свакоме по еданъ (ценит.) добре руке. Г.

ЗелиЬъ

Скочи съ мЪста четрнаестъ ногахъ

А изъ трке двадестъ и четири

По три коня загона прескочи. П. ПетровиЬъ, в!ен. во;

Намастири им а]у по неколико села нурије. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 2, 111;

Кад си лудо рока оставила

Од године опет до године. 2, 82;

Не остаде крота одъ три прста. П. ПетровиЬъ, в!ен. 11;

Кумимо вас од неба до зем.ье

Па у накрст земле и свијета. П. ПетровиЬъ, шЬеп. 15;

Имамо вотовихъ новаца юоо дуката.

БыЬе чиста добитка 500 гроша.

Свега беше люди и жена и деце толико и толико. —-

броеви коима се казуе колико оспмъ онихъ кои знаке

манЬ одъ петъ и сто е или сами или у брою сложеиомъ са и;

Пошетало је пет ђевојака. 1, юг;

Имам пет браке. Лук. 16, 28;

Сала плоча шест литара дође. 3, 4т;
Њи је седам а седам сокака. 2, 101;

У нас бјеше седам браке. Мат. 22, 25;

Збор зборнло осам везирова. 2, зо;

С Лугом пође девет Југовика. 2, 32;

И виђе га девет милих гиура. 2, 44;

Дочека га девет лтле браке. 2, 25;

С девет браке с девет војевода. з, ю;

Кад чуше осталијех десет ученика. Мат. го, г4;
Вели њему дванаест владика. г, 19;

Да] ти мени дванаест војвода. 2, 81;

На њему је рана седамнаест. 2, 89;

Те обали двадесет Турака. з, 4 V,

Ла кад пуче тридесет топова. г, 89;

Арап йма четрдесет слугу. 2, 69;

И шездесет деце Караелаа. 2, 81;
И прати га стотина Латина г, 89;

За њим трчп двјеста јаиичара. 2, 52;
И даде му триста пратилаца. г, 90;

Четири ста витезова

ИзлеЬеше изъ затвора. П. ПетровиЬъ, слобод, 14;
Натаче се свата шест стотинах. 1, 232;



80 ДРУПЙ ПАДЕЖЪ

Погибе ти хн.ъада сватова. 2, 92;

ТисуКа их мртзн лежи. П. ПетровиКъ, шКеп. Ю8;

Стаде свата дванаест хн.ъада. 2, 29;

За њим војске четръест хвљада. 2, 95;

Под број сине на теФтере кажу

Но у цара сто хн.ъада војске. 2, 44;

ТнсоуЂл Т Н С оу 11 К. Спои. 229;

Ксерсе славный, к.ч пода се

Ставн истокъ васъ пКкада

Кадъ съ тисуКу тисуКа се

ВоЈске даже путь запада. И. ГундулиКъ, оси. 5, 1;

овамо иду и броеви десётакъ, десетина и други такови,

коима се управо изриче колико
,

али опет значе само

одъ прилике онолико:

Десетак људи. В. €. КарациКъ, грађа 16;

Десетак друга. В. С. КарациКъ, дан. 5, 151;

С'а десетак одбране момчади. Грлпца, г, 108;

И скупив десетину друга, г, 89;

Са десетину томана. С. МилутиновнКъ, пст.срб. 323;

Прије дваестпну година. В. С. КарациКъ, дан. 1, 35;

Съ тр!естнну кметова. С. МнлутиновиКъ, ист. срб. 4оо;

Б!юКш се међу собомъ

И с' петиньомъ воеводахъ. П. ПетровиКъ, слобод. 142;

свн броеви као што су двоица и двое (*):

Нас Кемо двојица гледати. В. С. КарациКъ, дан. 1,92;

Нас четвернца да старешујемо. В. С. Караџ. грађа B9;

Пођу њих двојица. Прнп. 44;

Тако се њ и двојица сваде. В. С. КарациКъ, дан. з, гоз;

Пак ихъ нде узъ плугъ четверида, М. А. Редько-

виКъ, сат. 55;

ОКераше тројица хајдука
Оћераше тридесет Турака. з, за;

Петорнцу згодјо Туракахъ. Оглед. 146;

Ал' не има друга седмерице. з, 21;

Убн ньему друга седиернцу. з, 21;

(0 д кон ц е люди. I. РаиКъ, поуч. I, п;

Ја сам се на Цетињу разговарао с двојнцом људи

из Дибре. В. С. КарациКъ, ковч. 1;

Да је свједочанство двојице људи нстннито. Тов. 8, П;

Посла двојицу ученика својијех. Лlат. 11, 2;

Да се јавн Кифи , по том једанаесторицп апостола.

I Кор. 15, 5;

Тројицн везира и Реџепу дате у новцима и у занрн.

В. С. КарациКъ, дан. 5, 31;

Другой двоицы нЪгове властеле. Д. МилаковнКъ, ист. 64:

Отцеви оне ноте троице младића. Грлпца, 5, 64;

(*) О разлици између овнхъ броева нне место овде говорнти.
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Д’Ьдъ осмерице кралЪва и двоице имперптора. С. Д.
Магаз. 1853, 55;

Да не бы допустили двоице муштерГя у исто доба

просит' нету удадбеницу. А. МилетнКъ, наред. 13;

Подај оиој двојицн волова века лижу соли. В. С. Ка-

ралнКъ, речи, 1818 ХГЛ'П;

Вјенчају се њих двојз. Прип. 24;

Од куда су њих двоје. Прип. 176;

Одъ нъи двога. М. ЗоричиКъ, упр. 97;

Кад е (богъ) прво двое лт>уди благословю. Супр. сов. 35:

Што говоре двоје младенаца. 1, 753;

Да пробуди двоје младенаца. 1, з4з;

Двоје мили у милости расло

Оиер-момче с Меримом дјевојком. I, зАS;
Већ то било двоје мили и драги. I, 535:

Што ће двоје деце говорити. 1, тзз;

Обоје се деце посветило. 2, зо;

Па заспаиlе ђеце обадвоје. з, 19;

Внкну Јуже ђеце деветоро. 2, 44;

Двадесет и петер о дјеце. В. С. Караџ, нар. пес. I, стр.
5 1 з;

Ев’ остаде двоје сирочпди. 2, 27,

Ту ја нађох двоје ппсторчади. 2,4;

На оно двоје пасторчпди мрзила. Прип. П2;

Срете њега двоје Латинчади. г, 79:

И пос јече двоје Арапчади. 2, 97;

Откуда је то двоје Туради. П. ПетровиКъ, шћоп. з^;

Живи он и двоје ђачади. В. 0. КарациКъ, дан. I, гг;

Триестеро чељади; шездесет и двоје чељади. Е.

С. КарациКъ, речи, задруга;

И четворо паунчади. I, 598;

Домаћин му поклони петоро говеда. Прип. 98;

Ова овца ојагњи сваке године по двоје Јагањаца. 3.

С. КарациКъ, речи, јагњитн;

Двоје телпца. М. А. РельРОлиКъ, окашта 36;

Уведемо све тридесетеро коња. Прип. 8;
И он води даоје коња. 1, 69У,

Не би ганадлајало деветеро паса. Поел.;

ТаруКн двоје липово дрвљади докле се не упале. В.

С. КарациКъ, речи, живи оган>;

Троје дрслади. В. С. КарацчЬъ. речи, к.'.ато;

Помишлю кои може се изъ накве иножиче одваятишто,

кое опда долази !:ао део мйожини: по томе узъ другш над.

овога здачепяналазе се речи: кои, свакш, еданъ, ниеданъ:

Која вас је оно говорила? 1, 634;

Кнја Ке вас стати у зажањ? Б. С. КарациЬъ, речи, зажать;

Који оно јуиака најприђе дође? В. С. КарациКъ,

речи, пирнватра;

7, дзврокннкимь нда с коннь н с. л с ь. Спом. П5;

Сннтаксе I.
®



Оу КОГЛ ГОДН II ЯС Ь. Спои. 258;

Кон БН II И ,М Ь (ОСТДЮ. Спом. 292;

Кто нII ь дрввны;сь лювомоуд р Ы) ь. Шэф. .гЬт. ез, э;

Кон васъ вЬруе бога и светца. М. СветиЬъ но;

Има лъ васъ кои ту? Е. ЯнковиЬъ, тргов. 39;

Куд ће који удрит’ поелпвара. з, зг (182з);

I|дрнПЛ ДД е простд ВСДКOМB ВДСЬ. Спои. 18;

Свакш насъ то зна. С. МилутнновиЬъ, ист. срб. 215;

И свакш васъ двойно ми е мш. С. МилутнновиЬъ, дика бо;

Најпри тебн куКа не валяде,

То васъ свакши одъ себззнаде. М. А. РельковиЬъ, сат.s2;

Свакога вас као отац дјецу молнсмо. \ Сол. 2, 1 1;

Доклд 1.1 н стое всдкн и н ь внше реуепгедь оу по-

слоудоу. Спои. 262;

Кдко едногд и н дь. Слом. 190;

Кој и је једнога нас поздравно. В. С, КарациЬъ, дав. 2, 125;

Пойн (пођи) в д с неддп. М. ДнвковнЬъ 67;

Рече ми вдапъ нъи по руеки. Г. Зе.шЬъ 90;

вдэнъ мои кредитора може ыи кредитъ покварнти.

Е. ЯнковиЬъ, тргов. 95;

Упнтанъ одъ еднога иЪговихъ ученика. ЈН. А. Рель-

ковнЬъ, свашта т;

Докъ гй еданъ трае, С. МилутнновиЬъ, ист. срб. 324;

А тн узе једно сирочпди. 2, бл;

Ниедно ньи ние врсно. М. ДобретиЬъ, богоел. 518;

ово зваченЪ може имати другш падежъ н у овакимъ

прилтерима:

Првый данъ божиКа; другш данъ ускрса; — дру

ги дан свадбе. В. С. КарациЬъ, речи, мала снадба;

према речи еданъ у овимъ прнмернма,где се не г.те да то-

лико на брой кои она значи него се внше одвая нетто

између осталихъ ствари истога имена, налазе се и про-

сти броеви два , три и четири узъ друг!» падежъ от,

али само одъ личнихъ заменила:

Гледаукако Ьемо се насъ два разминути. Г. ЗелнЬъ 139;

тры шћасмо едмо младо Туре у едкой

думами живо уфатнтк. С. МилутнновиЬъ, ист. срб, 24з;

Насъ два се лично не виђали. С. МилутнновиЬъ, дика,поев;

Вас четири душой поднесите

А четири криво сведочите. 2, зо;

Пошто њих двнје отиду у цркву. Ирин. 61;

овога е значеня другш падежъ и у овомъ примеру, где

узань стой иста речь коя и у нћму:

Послушайте боголюбни, и сву скупите

Наметь
, теръ ш ньомъ свию чуда чудо видите. П.

КиежевнЬъ 159;
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б) може овай падежъ стаяти безъ и какве речи ноя

бы показивала коликш е део. Да бы се примера лакше

прегледали, разделићс ее на двое:

аа) кадъ на речь у овомъ падежу прелази глагол-

ска радия као да е у четвртомъ (в. 4-тый пад.). Глаго-

ли узъ овакш падежъ могу значити шта му драго, само

треба да су прелазни (кое се и по себя разуме), н. п.

имати, узямати итд.:

Ила Лазо коња и сокола,

Лазо има пера и кплпакп. 2, 32;

И май браАе и остале својте. Ковч, 44;

Кад узимам деце
Ув ему ми цвоће. 1, 412;

Имам рода. В. С. КарациЬъ, поел. 2п;

Ииаш данас пуну кулу блага.

5 подруме трољетнога вина,

У амбаре бијеле вшенице. г, 89;

Свега имаш у бијелу двору,
Још да плат рыбе од Орида. г, 68;

Вино пије ко има новаца. Поел.;

Кад с лукавил чоекои посла имаш, пази на себе. Поел;

Ја пољп имадем, стадо да напасем,

А и в оде имам, стадо да вапојам. I, 252;
Имаш ли тн палгети ? —-

Те ти узми жутије дуката,
Даји бакшиш младим (Јарајлвјам’. з, г;

Као да си дошао вптре узети. Поел.;
Узми куио и грпхп. В. С. КарациЬъ, поел. 95;

Можемо ти воде зааатити.

Али није здрава по јунаке. г, 97;

Да ладне воде заитиш. 1, 74т;

Стаде братн цвјећа свпкоЈега. 1, 66;

Бнрај платно каквога ти драго. 2, юI;

Да набере костоло.па. 1, 480;

Да наберем по Мирочу била. 2, 38;

И
накупи жутијех дуката, з, 19;

Пак да пуста блага награбимо. 3, 25;

Купила је ђерђеФ од мерџана,
И лијепу иглу од бижура,
Тапка бега од града Мостара,
Сваке свиле баш од Сарајева,
И лијепп Млетачкога злата. I, 647;

Накупова сваке трговине,

Понајвише сјајни огледала. 2, 101;
Те у лице крвце задобно. з, 22;

Ко се често сели и жени
, мучно ће оермије запа-

тити. Поел.;
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Уточила у конднјер вина, 1, 577;

Уточио бв ти и крви испод грла. Поел.-,

Наточи јој воде у судове. Ј, 745;
Ако бих ти и усуо вина. г. 29;

Метнувши у тигањ гвоздей клин, налије воде и ме

тне над ватру. В. С. КарациЬъ, поел, 135;

Насу јој злата у њедра. 1, 568;

Хоћу л ићи, мајко,
За град на ливаду,

Траве накосити. 1
, 537;

На које јој (руке) натрпају малијех путана и но-

жева. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, ХК;

Натрти коме хрена под нос. Поел.;

Нико не ноже цвјелом свијету калача намнјесити. Поел.;

Не могу им ватре надавати,

Ја како ћу љеба намјеспти.

Бако ли ћу воде навијети? з, 27 (18гз);

дати. носити, слати итд.:

Снашо Маро дај нам тедовине. з, 7;

Већ ип додај воде у маштрави. 2, 93;

Зоби му дајите. 1, 54з;

Подај вуку сочице

Да не колье овчице. 1, 688;

Да јој бог да од срца порода. 1, 64т;

Д яј мн боже вјетра са планнне. 1, 517;

Здрава била и гаће дерала

А и меня халвалука дала, з, 19;

Већ дај мене канва обиљежЈа. 2, 77;
Нека топе пуне па препуне,

Нека прида праха и олова. 2, 89:

Нримакни ми вина и ракије
13 дебела меса овнујскога. 2, 67;

Лева носим а гладан сам. 1. ззв;
Те донесе вина и ракије,
11 донесе леба бијелогп
II дебела лгеса овнујскога. з, т,

Хоћу ли му воде изннјетн. 1
,

577:

Да му носим понуде:

Од комарца ребарца
Од мушице душице. 1, 2бз:

Нек донесе свећицу,
Нек донесе тамјана. I, 678;

Дај трговче, нанеси «и плата, г, 101;

Нзнесе у зубила пијеска морского. В. С. КарациЬъ,

нар. пес. а, сто. 84;

Донеси ми суве дреновине. 2. 67;

Донеси мп дивит и артије. I. з4з;

Да донесе сунца у кедрима
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У рукав’ма сјпјне лгесечине. 1, 24;

Како ће докератн сивуља из Тамнавеи из Посавине,

или котлова и осталога плијенп. В. С. КарацнЬъ, дан. 1
,

169:

Нек нам пти.ье у ломол ајдуна
,!а л ајдукауллв мушкатира. Ь. С. Карацића дак. 1, 118:

Спречише му господину вечеру,

И спремише црвенога вина. 2. 66;

Спремн својој кћери калача и аечења. Прнп. т;

Поставн трга свакога,

Највнше евнле зелепе. 1, 580;

Оглешће ти јасле јапорове,

МетаЬе ти с.пиља и босиља. 23;

връ в коньицъ трудапъ и уморанъ,

Положи му зоби и сгена. Грлица 4, 115;

Иа имъ закла одъ овацахъ меса. ПЪв. 82;

ести, пити итд.:

И што једу хљебп царевога. г, 44;

Да почине и да воде пнје. з, 21;

Од’ јуначе да пијеио вина. 2, 69;

И ја сам соли зобао. Поел.;

Ко вина вечера, воде руча. Поел.;

Сједе .Марко с мај ком вечерати

Сува леба и црвена вина. 1, 62:

Па еједоше аге вечерати

Сира, љеба, ракије и вина

И дебела меса овнујскога. з, 24;

Сркнувшн вруба Јела тако се ожеже да иу сузе ударе.

В. С. КарациКъ, поел. 154;

Воде нише, лЪба заложите. ПЬв. 16;

Окупили дара небескога. ввр. 6, 4;

Славе рајске ужявала. 1, а1 э;

Чкала твоей што они благују,
Мислиш да је и за .ъуде добро. Б. РадичевиЬъ 1, 126;

тражити, искати, хтети . желети, требати . чекати,

гледати, знати, итд.:

Они траже слитке лгедовине. з, т;

Тражи хлеба преко погаче. Поел.;

Трговац који тражи добра бисера. Мат. 13, 45;

Пођу жене у планиду да траже дивлег а броћа.ТХ ряп. 1;

Тражи ватре на лањском ватришту. Поел.:

Већ добар јунак тражи дјееојак. 1, з;

Тражи Симо рода и племена. 2, 14;

Коноши је двије паре у глави па зарана тражи ка-

нака. Поел.;

Тражи лада ђе ће лэдовати. 1, 436;

Да ђе гођи боле службе тражни. г, 29;

Тражи кирије на суху путу. Поел.;

Јао мужу! леле мужу! тражи ми лека, 1, 696;
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Онда се днгне у свет да тражи занпта. Прип. 45;

Тражаше згоднп времена да он га ореда. Дук. 2г. 6;

Него нште ерожђа бимберова. I, звэ;

Ако те она] пре којн тп и суди онда од бога ва.ьа

суда искати. Поел.;

Свака јаја масла ишту. Поел.;

Онај штојеимао маховину занште прида. Прип. 213;

Пштите најпрнје царства божијега н правде ие-

гове. Мат. 6, зз;

взыкъ нзискуе ведега и дублЪга мышлЪня. М. Све

тићт>, утукъ з,. 53;

Просе не сало вуне и него друеоеа свашта
,

в. п

жита, соли. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. !, стр. 501;

Мене веле да ожене, блашко ли си мене.

Али жена хљебп хоће, тешко ли он мене. Поел.;

Отац хоће тпковијех богомољаца. Iов. 4, аз:

Милости хоћу а не
прнлога. Мат. 9, Iз;

И ко му добра хоће. Нар. пес. |, стр. П;

Бн ли, мајко . каквијех попуда? г, в; (*)
Да свиььче волн снијега него меће. В. С. КарациЬъ,

поел. 159;

Ко тражп хљеба преко погаче, жели и овсенице. Поел.;

ђе је зем.ъа крви поже.ьела.

Гаврановн од јунака леса, з, 20;

Пожелићеш неге Јчатерине. г, 18;

А када се ]а ожеиих.

Сваког добра поже.ъех, 1, 693;

Ако ко владичанства жели, добру ствар жели. 1 Тим. з, 1;

Јако е богом, тело сапка жудн. Б. РаднчевиЬъ 1, 68;

Требате млијека а не јаке хране. ввр. 5, 12;

Пецјељиваше који требаху исцјеливања . Дук. 8, 11;

Тешко лонцу из села зачине чека]уЬи. Поел.;
г

Гешко Марку у злу добра чекајући. Поел.;

Свекрови тн редом сједе, дара чекају. I. 111;

Тежак чека племепитога рода из зем.ъе. Як. 5,7;

Ко]и чекаху спасенија. Дук. 2, 38;

Који и сам чекаше царства божијега. ,'lук. 23, 51;

Чекај ђевојко времена, не изгуби имена. Поел.;

Кпд тн станет гледат’ девојака. 1, 5(6;

Ту моици гледају ђевоЈака. В С. Караџнћт,, дан. 2, 109;

Него ты гледан своееа посла. С. МилутиновиКъ, нет.

срб. 241;

Ту ћеш виђет’ сваког лова. 1, 2 72;

Знаш ли Марко воде ]а механе'l

Тешко ме ]е освоила жеђа. 2, 08;

Зна ли која какова лијека'? 2, 12;

(*) У овой е кривой реченицн нзоста вл4но пола прирока;

глаголъ коимъ бы се показала желя.
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оваковн су и овн пример». особнто съ глаголима: пазити,

жалит», питати, слушати:

Можешь зовнут’ и женского, уха,

бръ е безъ ньнхъ пнръ и гозба глуха. М. А. Рель-

ковиЬь, сат. 4з;

ЖелЬла му куКа ,пушке главе. П. ПетровиЬъ, в!ен. 99;

А ја јадна тајке желим. 1, 27о;

Пек се жени, желнла га мајка
Њега мајка, а он девојака. 1, 356;

Ево пуне трп године дана

Како тражии за себе ђееојке, 3, 33; (*)
Чека као озебао сунца. Поел.;

Погледа као озебао сунца. Поел.;

Пази мене драге сестре моје. г, 96;

А некъ човикъ землЪ пазн

И високо не узлази. В. Дошенъ, ажд. 17; (**)
Жалећн сеоји воденица и Брзе Паланке. В. С. Ка-

раџићт,, грађа з4;

И.Г тн жалиш брата Мустај-бега
Ил’ гьегоеа блага голелюга. з, 21;

Пита мајка Дпмјанове љубе. г,
г

lз;

Ма ћу питат’ лшле моје лшјке. I, зйг;

Сви голуби гучу.

Голубица не ће,

Питао је голуб

Своје голубице. 1, 1 6т;

Ко људи пита, не залази с пута. Ковч. 67;

ПоЬемъ упытати и.нператрице. Г. ЗелиКъ 190;

Упитан’ оше кнезова ели плит’ кон съ иьима дошао.

Г. Зелийъ 567;

Пытао сама онге попова ће (ђе) е тЪло нстога еве-

тнтеля. Г. Зелићж 502;

Него е пытао некге елгепаца у манаетиру Саввини.

Г. Зелийъ 582;

Не в'Ьруешъ, пытай Златиборке,
Коя му еж лицу привезала. С. МилутииовиЬъ, обил. 27,

Пакъупита свое снпше Неке. М. А.РельковиКъ, сат. 29;

Отацъ,матн нека питадице. М. А. Рельковийъ, сат-

Да младинацъ пита родителя

Да му они свое виће даду. М. А. Рельковийъ, сат. 41;

Или питамъ виштихъ посленика. I. С. Рельковикъ;

кућн. зз;

(*) Тако и у староме Словенскомъ: проси тв лесе I н-

С оу С О В Ј. Мат. 27, 58.

(**) И у староме Словенскомъ узъ глаголъ любитн може

быти да е Г
и евнтактички) друпн падежъ а не четвртый: иже

любить оть I) д или мдт е ре. Мат. ю, зт. Остром,
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Запвтао некакав путник млпде пред ьуком, а она му од

говорила. В. €. Караџ! Ьъ, поел. 162;

Да питам парода. В. С. Карацнкъ, дан. з, 237;

Ако ја успитам свијетп. В. С. КараыпЬъ, дан. з, 23 7;

За кньиге питао сам ђака, па ми хазаше. В. С. Кара

циЬъ, дан. 1, 35;

Запита Молера и остали нгезова. В. С. Карапвкъ,

дан. 4, 15;

За то сам питао многијех. В. С. Карапикъ, речн.

прясла лљатн;

Своз кћери запитуе майка. Вое. прият. 2, I то; (*)
Тс је Мапко пос-лушао мпјке. 2, 72;

То је Марко послушао виле. 2, 74;

А слушајте моје Дппицзиње. з, а;

То је мајка цуре послушала. Бос. прият. 2, Iб9;(**)

у кошта се нзмеђу овихъ примера не може мпелити да

се допета дели оно што зяачи речь коя стой у дру-

гомъ падежу, у ньима мислимъ да се правый део заме-

нюе траянЪмъ делога дужииъ или краЬнмъ или ячиномъ

всЪомъ или маньомъ глаголске раднК коя нань прелази.

То се врло ясно показуе у окомъ примеру:

Не чезне ли очима за манком ?

Не гледа ли одкуд ће ј ој доћи ?

Откуд ли Ье елптке сисе дати ? ), 739;

и узъ безличнь глаголе може стаяти другш падежъ

по ономе што е казано мало напредъ кодт. аа; такш е

глаголъ нмати: (***)

Тамо има гора Романија

И у њојзн кошут и Јелена. з, 2;

(*) Узъ овакјц глаголъ има и старый Словенокш езпкъ

друпй падежъ: вгпрдшя Супр. 399.

(**) И слушати нма у староме Словеискомъ езику съ дру-

ги яъ пад.: сдоушдкп едоке о с мо в г оЛсв. 5, 2 '4
,

Остром.;

(Д*' 1') Безличность сама не меже узети глаголима актив

нести: Пол.чци узъ безличие глаголе, кои су са евнмъ као

Србски, имвю четзртый падежъ; гарга'.% 1а 81$ гуЬу 1у п. зро-

зсЬет; су Ь 1 ф Iут вровоЬет: I е ггесгу Iак

гоЫ; I в и' Iег в г е Iак в!« сауЬа;сгуlапо к8 1 хк е; роейута-
-Iопо о. Г. С. Ьаьтке ргашт/(824121о, 2 7 3, Д. Лазовсмй §татга.

205. Истина у Срба садъ (в. иапредъ стр. 4) нема четвртога

.падежа узъ безличие глаголе постале одъ личннхъ прелазнихъ,

алн томе ние узрокъ што су глаголи безличии
,

пего што се

безлична помиоао нзриче Фориокъ ко!омъ и паоивиа (н. п. види

ее, виде се цркса), па су ее узъ Форму изиешале и по,числи,

и паеивпа почисао надячала. За то се овде спомннЬ само свай

безличный глаголъ (нмати).



89
Б Е 3 Ъ ПРЕДЛОГА

Међер ни а у цара Турина.

Међер има силнијех јунакп.

Којн зета обранише йога 2, 44:

У мен има и лглађих војвода

Који бн се рчдч пог.грат». 2, 81;

У ђекојнм газдинсквм кућама готово овакн дан има

гостију. В. С. КарацнЬъ, дан, 2, ип;

Има луди кон бн пристали. В. С. КараииЬъ, поел. 21 ;

Има насъ свакоякихь. -

Да му кажз ђе има ноеаца у земли. В. С. КарацвЬъ,

поел, во;

Кад има хлеба нема соли; а над има соли нема хле-

ба. Поел.;

Да има сира и масла
,

н моја би мати знала гибати

гнбаницу. Поел.;

И ту нма гьегова лгаелп. Поел.;
У сваном жигу има кукоља. Поел.;

Више Смедерева има и паменое угла, В. С. Кара-
џићт., дан. 2, 29;

У евакој кући има дгша. Поел.;

ђе се гођ пуши онђе вптре има. Поел.;

ђе је срећа ту је и несрећа.

ђе несрећа ту и среће има. 2, 74;

ђе је много радости ту има и жалости. Поел.;

Ходи брате има и неволе, 2, 29;

Да и у занату има бриге и труда. Прип. 45.;

И имаше соли суторине. 2, 89;

!\Јеђу ко!ема е имало и людгйхъ юиакахъ. С. Милу-

тиновиЬъ, ист. црн. 107;

Имало е кодъ ньи шшъ и другге слугу. С. Милути-

новнћт., ист. срб. то;

У истоме Турчину !ошъ е имало живе Србсне креп.

С. МилутиновићЂ, ист. срб. зоз;

Гдино е и новца н.мати иорало. С. МилутиновиЬъ,

ист. срб. 7о;

бб) кадъ е оно подметь (субЬктъ) што знамя речь

коя стой у другомъ падежу. Али се так!я подметь не

налази уза езе глаголе него

кои значе быпанЬ:

Кад је лгасла, није брашна. Поел.;

Док је пени по (кадру јунпка>

Не бојик се твојнјех. Турака. 1, 751;

Док је међеду гњилијехкрутака не боји се глади. Поел.;

Да јз лини и стрина би пила. Поел.;
И моја би мајка знала гибаницу гибати. да је сира и

масла. Поел.;

Па ће бати вина и дувана, з, г;

Да је пута и правога суда г, 89;
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ђе је ђевојака бчКе и ђетића. Пос.к;
Било глава, бнће бпрета. Посл.;
Бићс кише. Посл.; Бмће насъ свуда

Хоће и н битн каква добитна или поклона. В. С. Ка-

раџпћЂ, пос.к з4г:

Можејада бити на весе.ьу, 2, 89;

Енће вала лада над ђерђевом, 1,624;

У радише свега бите, у штедише јоште више. Поел.;

Винце је текло, нала је рекло:

Пијте не, пнјте, добри јунацн I

Мене ће бити, а вас бити не ће. 1, 136;

у свима е овымъ примерима ласно разумети да се ми-

ели део одъ онога што знача речь коя стой у другомъ

падежу; такое и у колективннхъ речи ласно разумети

деобу онога што значе:

ђе је браће ту је и днјела. Поел.;

Нек су твоји докле тн је трагп. 2, П;

Рђом кап о док му је колена. 2, 4ч;

овамо иду и оваки прпиери. где место множине стой

еднина у колективпомъ смислу:

ђе го!)ъ бЬше лакца и бойника,

Све погибе, нншта не остаде. Оглед. 69;

узъ ньихъ пристаю и овн, у коима мислимъ да се мно-

жима за деобу потребна добил тимъ што се речю у дру-

гомъ падежу именуе стварь неодређена (в. стр. 32, 34):

Да е игђе брата у св!ету
Да пожали — ка’ да бы помог’а. П. ПетровиЬъ, в!ен. 2Т

Тек’ ако е у дружину друга
Да украде цеФердаръ Столпу. ПЪв. Сl5;

баи Влаха а.С Турчина овђе

Да угр а би хата ал’ Михаила? Оглед. 396;

у прииерима кои ће садъ доћн место правота дела

узима се траянЬ дуже или краће целога, као што се и

мало напредъ показало;

Од како је свијета ннје чувено да ко отвори очи ро-

ђенол слијепцу. Iов. 9, зг;

Док је Врдничке куле. Поол.;

Док је бога и добријех пријате.ка донде се нншта не

ва.ьа бојатн. Поел.;

Док ми је абе не бојим се аге. Поел.;

Певај брате, ти се ие бој вине

Док је мене, Краљевића Марка,

И моЈега аидовитп Шарцп,
И мојега шестопера златна. г, зэ;

Док је лгене и на лени главе, г. 94;
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Док је бзбо твоеа чеда Нее,

Не ћет Турком тн прест’и кошу.ьа. 3, 56;

Док је главе биће капа. Поел.;

Да се прпча и прпповиједа

Док је .ъуди и док је Косова. 2, 45;

Док је супца я док је мјесеца. г. з'т;

Брез промене докле је крајине. 2, 81;

Докле је вијека и свијета. В.С. КарацмЬъ, речи, вијек; (*)

узъ порицанЪ ложе юшъ чешће стаятн друтш падежъ

овога знавеня као што ће се мало далЬ впдети;

быванЬ знави и траяти,
тећп. узъ кое пристаю и сло-

зкени дотраяти, претећи. дотећн:

Беднгрддд га не ддмъ

Докъ мн деl) е трде. I. РаиЬъ, бой зч. з1;

ГЛ се теве не бонмъ

Докъ нн д еI) е трде- I, Ранйъ, бон зя. 13;

Снимай пену дотле докъ е трае. П. БолиЬъ г,

Кольн (воловеј, те еди, докъ гм е траяло. С. Милути-

новиКъ, ист. срб. '108;

Ти ћеш живјет’ док Турчина траје. П. Петровийъ,
шћеп. 55;

Докъ траяло неба и Србинства, М. СветиЬъ 156;

Докле д ь л д теуе. Писмо I 4-тога века у Д. Аврам.опис. 52;

Ал’ ты не Кешъ, нег’ докъ казанъ пече,

Дотле тебя и ранге тече. М. А. РельковнЬъ, сат. 55;

Докле супца, докле винца тече. Б. Радячевийъ 1, 95;

Дуто тн се и.ме спомињало:

Докле текло супца и месеца. з, 31 (182з);
И сореми му снћана вермана

А за ону Сре.мсну бановнну
У државу Зиај-Деспоту Буку

Докле тече супа,а ал мјесеца
И његовп ђела и колена, г, 43;
То ћу дават' док колена тече. 3, 1$;

Не ће сијена дотрајати до божнћа. В. С. КарацнКъ,

речи, дотрајати;
Пи капе вам тако претећ’ неће В. Радичевийъ г, 55;

(*) У овакимъ примерима говорећн о ствари мнсли се и

иаиманый део н'Ьзннъ. Тимъ значен-Ь глаголу быти долази мно-

го яче. По томе кадъ овака ячина пне одъ потребе, н. п. за

прошло време, место другога падежа у истимъ овакимъ при-

керима имамо првын:

А док бјеше војевода Мирно,
Ми Турчина ннгђе не чујасмо. 2, ю;

Докле бјеше еоЈеводп Мирно,

Бјеше тада много војевода. з, Ю„
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Хотио быхъ штогодъ рећч

Садъ одъ тебе, а.Г памети

Не Ье оа свнмъ мен’ дотеЬи. П. КнежевиЬъ 31;

нестати знача быванЬ прекннуто, а нань е на.шкъ и

манькати:

Ал’ је вама љеба нестануло,

Али љебп ал’ црвепа вина
,

Али злата а.;' бијела плата. 2, 78;

Песта вина
,

неста разговора;

Места блага, неста пријатељп. Поел.;

Нестаде ииъ праха н олова. Оглед. 123;

Ннјпоелчје му нестане цебапе, а оообнто танета и

тсповски и путчами. В. С. КараииЬъ, дан. I, 85;

Воде и злобе нигда не Ье нестати. Поел.;

Проја баје, купуса нестлје. 1, 7 18;

Или та је блага понестяло. 1, 64;
Ко доцне устаје, обојпка му нестаје. Поел.;

Не стануће овце и вшенице

И у по.ьу челе и и,вијета. 2, 32;

Ал’ нестаде когьа и јунака. 2, 21;

Кад нестане петка у години. Поел.;

И код нас је добра нестало. Поел.;
И сванога зла нестаде. П. КнежевиЬъ I;

Пите меня хальина манькало. Оглед. 380

Ты жнашъ , вонсцы бесЪде не манька. С. Милутнно-

виЬъ, дика 73;

Жнашъ
,

зле среће нала не манькае. С. Милутино-

виКъ, дика 150;

ђаволу пакла не манка. Поел.;

быванЬ значи и остати, достати, настатн како годъ

нестати, само што се у нестати быванЬ пориче, а у овихъ

се преиначуе према предлозима кои су у ньима:

Вожја од вас не остало трага. г, 27;

И од тебе не остало трага. Прип. 144;

Да гласника остануло н!в. Оглед. 48;

Не оста ииъ свата ђавол%га. ПЬв. !30;

Без ране нас не оста једнога. В. РадичевиЬъ 2, 4з:

Не остаде куле ни чардана
Кое ние Юрасъ освоно. А. КачиЬъ, разгов. г4о;

Ока од вас ве остало! Поел.;

Каде руча она не вечера,

Кад састави ручак н вечеру

Онда ј ој је руа недостало. 2, 41;

Ако коме од вас не достаје премудрости. Як. 1, 5;

Да јунака бољега сердара

Још у Црној гори ив настаде. П. ПетровнКъ, кула 16;

Сестру милу силна Мустан бега
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Да е таке иле настаяло

Ни у гору преб'юле виде. П-Ьв. 169;

узъ глаголе у пасивной Форми, али доста редко:

Моя:е бита да би се нашло и елани извора ,
адн се

со ннгђе не вадп нити се кува, него се добав.ъа из Кара-

влашке. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 29;

Кад се новца наће (нађе). Е. ЯивовнЬъ, тргов. прол.;

Може ли се наћп Црногорца

Ко ће поћи горе до Банянахъ? Оглед. 429;

Заиште да му се донесе меда. В. С. Караџићж, поел, тз;

Да с.е тражи коријења. В. С. КарацнЬъ, речи, коријење;

И масло је зачина, али му се хоће начина. Поел.;

Прибрало се жита, дрва\ претргло се вина;

измиче се хљеба; —премакломи се новаца. В. С. Кара-
џићж, речи, кодъ тихъ глагола;

Јели гроте и јели срамоте

Зачуло се од настања св’јета. В. С. Караџића речи,

настање;

И съ вьимъ была докле было света

И звезда се на небу видило. I. СуботнКъ, бос. во;

узъ непрелазно требати.-

Треба ян новаца;—т акових-ъ люди треба народу;

Друге нама нетреба помоћи. 11. ПетровиКъ, шћеп. 77;

Нити му у томе треба разута нн науке. М. Светийъ,

утукъ з, 4з; (*)

в) довде видесмо да узъ другш падежъ овога зна-

ченя или особита речь показуе коликш е део (подъ а),
или да такове речи нема него саиъ другш падежъ пока-

зуе да се мисли само део а не све оно што значиречь

коя у нћму стоя (подъ б). Садъ ћеио видети како се

за део опетъ не каже коликш е
,

али да се мисли део,

показуе не само другш падежъ него шшъ и речь коюй

е онъ додатакъ. Такове
су речи:

нахранити, напоити. и други глаголи тога значеня;

Да ј’ нараниш леба бијелога,
И напојнш вина црвенога. 2, во;

Ко би мене воде напорю. 2, 54;

У к.ьуну му воде доиосио

Па је Марка воде напојио. г, 54;

(*) Съ другимъ глаголомъ а безъ речи коя бы (по а
}

стр 64 82) показивала колйкш е део, има:

Ту изчнлЬ некаквога пука. П. ПетровнКъ, в!ен. ео;

али овако мислимъ да се могло казати само у нспрекнданой
беседи поетской, у ко!ой

се много коешта оставля слушачу

да допунн.
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Вала богу и честитом цару , који нас је наранио бе-

лога леба и напојио црвенога вина. В. С, КарациЬъ,

дан. 5, 92;

Ти си мене уфатно Марко,
И јунпчка меса наранко

II црвене нрви напојио. 2, sк;

Па поведе Шарца на ј озеро

Да га лпдне напојн водице. 2, 66;

Шго Лlе не кће напонти вина. ПЬв. мэ;

Догта саиъ е крви напоио

И юиачка напнтао меса. ПЬв. 81;

Црпе Ьу те крвце напојнти
А јуначка меса напнтатн. В. С. КарациЬъ , речи,

напитати;

М 1 И К Д ВЫ lIДНОII Д”Ь Д 116 Б р Л Ш II Д. Шптат. 1 Кор. 3, 2;

Нлпонкшд сыпи скош го своего

V е и и гд. До.мет|ппъ, жнт. св. Саве у Шзф. Iезек. 123;

Трипут га је зоби назо б о о

И трипут га напојио вина. 2. 82;

Наједе га пива \\ јестива. В. С. КарациЬъ, речи, најестн;

исти глаголи, кадъ су попратнн:

Љуцкога се нараннсмо меса. 2, 55;

Кад се царе напојио вина. 2, 28;

Ал се Марко вина напојно. 2, 4о;

А ПОПIТО се напојише вина. 2, 99;

Па прнлазн ня воду студену

Те се лпдне воде напојио. з, 26;

Кад се ладна напојише вина. 2, 9з;

Да се рујпп напојите вина. 2, 59;

Чије сте се крон напојили. з, 80;

II нрви се људске напојисмо. 2, 55;

Не бн л’ лье се драги напсјао. 2, 35о:

повратии глаголи сложени съ предлогомъ на . кон

могу быти одъ свакога прелазнога; узъ ньпхъ стой уг

другомъ падежу оно што прелазии имаю у четвртомъ:

Нупуса се ва.ьа најестн. В. С. КарациЬъ, поел, 2*9;

Одъ желЬ се садъ наедохъ меса. П. ПетровиЬъ, в!ен.

Као да се бунике најео. Поел.;

Као да се буна назобао. Поел.;

Ру жа еа се иазобала. 1, 619;

Иди Марко, напиј ми се вина, г, 9Т,

Изнеси ми да с’ напијен вина. 2, 9«;

Да с’ напијем студене водице. 2, 93;

Док се рујпп понапнше вина, а, 12;

Да с’ у здрав.ьу опет састанемо

И црвена напијемо вина, г, зэ;

Папаше се воде блатушине. 1, 99;
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Већ закољу коња ја сокола,

Напију се край од гръоца. 2, бй;

Кад бя знала мушка глава

Шго је никои воде с’ напит'. 1
, 223;

Нагулио се еинушине .
В. С. КарациЬъ , речи, нагу-

лнти се;

Ко ее иотикои не набуса та се крута не накуса. Поел.;

Тако се пасје крви не налокао! Поел.;

Стан’те мало кнћенк сватовн

Док се мало сестрице наследии, з, 25;

Наглед’о се бијела свијета
И жаркого супца и мјесеца. з, гг;

Не би гп се за дан наследала. I, 63^;

Да о' дивоте нагледамо ньихне. С. МилутнновиЬъ,
дика 192;

Чуда се нагледасио данас. Лук. 5, 26; (*)
Да с’ наслушам трупка од коњица

И јаука од добр их јунака. 2, 85;

Ја се напих жубер-коде

Намирисах жуте дуње. 501;

Но када се понаиише вина

И юначка зборп назборише. Грлица 1, 89;

Нек се моја навесели мајка

И сестрице кола наиграју

И у колу пес.пе папевају. 1, зЗз;

Ихивијех се мука намучио. з, 1з;

Да се санкп наспавамо 1, гтз;

И доста се понапатн глада. М. А. РельковиЬъ, сат. 67;
Мюги отиде у ајдуке само да се наноси лијепи аљина

и оружјп. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 91;

Лер се не ћеш наносити главе, г, за;
Нити би се наносила главе

Ни на глави зелепога венца, г. 41;

Срећице се наносили! I. 215;

Здрављица се наносили! \. 216;

Да се данас главах нас’јечете. П. ПетровиЬъ, куда з>;
Ниси ли се на.ьубно лица. I, 39^;

Вјерпе сам се љубе на.ьубио.

Турски сам се глава насјекао. з, 31 (|з2з);
Јесу ли се глава накидали. В С. Карацића речи,

накидатн се;

Чеда ћу се нањијати. I, зоз;

Ко се чуда не нагледа, та се бога не нахвали. Поел,;
Напсуј се царице иза главицр. Поел.;
Гдје га се не натукох! В С. КарациЬъ, речи, натуНи се;

(*) Д® се яггбяьскнго о) кряг, д. !,оиотlянъ,
жит. св. Саве у Шлф. Iебек. 123;
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Баш сам га се надеветао. В. С. КарацнЬъ, речи, на

деветати ее;

Наузети се зиме. В. С. КарацнЬъ, речн. наузети се;

Напртивши се блага. А. КачиЬъ, разг. 53;

Јунацн се понасуше блага, з, ез;

овамо иду и глаголи накитити се . катрошити се, кадъ

значе напити се:

Кад се Марко накитио вина, 2, 68;

Па се рујна накитиша вина. 2, 42;

Накнтили су се вина. Д. апост. г, 13;

Када су се натрошнлн вина. В. С. КарациЬа речн. на-

трошити се;

Ту се Сана натроипо вина. ПЬв. 89;

овако се палази и нагреяти се, надимити се
,

намладо-

вати се. наживети се, находнти се, коима се прелазни

или другч!е слажу него осталима или ихъ и нема:

Да се Јпрна сунца нагрејело. 1, 16:

Ко се дилга не ааднли

Он се огњп не нагрија. Поел.;

Младости се намладов’о. 1, 2 18;

СреЬнце се наносили,

Лепа житка наживили.

Добре среке наодилн.

Добре среће, лепог здравља. 1, 215;

врло су редни у овомъ значеню повратнц глаголи безъ

предлога на:

Да се вуци не прееду лгеса. П. ПетровиЬъ. в'ен. 42:

У напрел се веЬ срећице сладе. В. РаднчевиЬъ, г. 54;

Здрав.ьица се наносили.

Младости се младовали. 1, 2 16:

Да се браће нагледа, да се сунца огрпје. Ковч. 124;

А место се сунца огријао. 2, 44;

Па се луче лгунах жестонијех. 2, 4;

овако има у песми и прелазно мучити:

И лучи га лгунах пред Турцима. 2,2;

овамо иду и овн примери. кон се одъ горньихъ разли-

ную само тимъ 111то имаю глаголскш прндевъ (рагПс.)

место друге кое Форме глаголске:

Натучен Је приповиједака. В. С. Карац. речк. натуЬи;

НапрЬени робе сваконке. А. КачиЬъ, разг. 53;

Нађе да је мост зава.ъен с ко.шла натрнаним калгења.

В. С. КарациЬъ, еиан. 18;

Под 1ь ол света посте,ьа,

Сваког г(века настрта. 1, 209;

Надахнутъ духа света. Дукл. крон. 3 14;
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И нарешенъ сваке дике. ђ. Па.шотнЬъ, крист. 112;

Црев.ье јуначке прей нажнкане. В. С. КарациКъ, речи.

нажнкати;

У буџаку кожа биво.ьача.

Заливена Латинскиј ех рушпи. з, 6;

пунъ, напунити, испунити, иапунити се, испунити се:

Прва срећа пуна чаша цвећа.

Друга срећа пуна чаша вина,

Трећа срећа пуна чаша једа. 1, 614;

Ва.ьа му датн пун кондир вина. 1, 535;

Пуна кућа свашта, амбар жита, тор марве, подрум

вина и ракије. В. С. Караџнћт., поел, зоэ;

Пуне суха и скораишя хлЪба. С. Милутинов. обил. 11 з;

Пуна барка шенице

Н попове ђечице. 1, гвг;

Ал’ пивница пуна јаничара, г, 84;

Туђа коза пуна лоја. Поел.;

лЬубав је пуна и лгеда и једа. Поел.;

Парна горо, пуна ти сн лада
,

Срце моје пуно ти се јада. 1, sвт;

Пун рад ости спопадне кесу. В С. КараџићЂ, дан. 4, 39;

Пуно празнине. Поел.;

Чоек много сиромах и пунан ђеце. Прнп. 154;

Напуните судове воде. Iов. г, т,

Напунише сунђер оцта. Iов. 19, 29;

Да напунимо џепове пепела. Прип. пз;

Напуниио кулу цебехане,

Напунимо добријех јунака. П. Петровићт., кула 9;

Да намъ кућу напуни елпеха. 11. ПетровиКъ, вlои. 11 з;

Кућа ее напуни лтриса. Iов. 12, з;

Напунише се евн духа светога. Д. апост. 2,4;

Столови се напунише гостију. Мат. 22, ю;

Бог да испуни вас сваке радости. Рин. 15, 1з;

Напун-Ьнъ страха божЪга. Дукл. крон. 96, 4;

Седам чаша напуњенијех гњева. Откр. 15. Т, (*)

сига, гладанъ, жеданъ, ожеднети, желянъ, наситити,

зажелети се, ужелети се:

Кад сам сит шита нијесам гладан ништа. Поел.;

Нијесам те крвце напојио
Ни јуначка меса наситио. В. С.Караџића речи, наситити;

Вук не вије што је лгеса гладан. Поел.;
Ил’ је ашдно ил’ је љеба гладко. 1, 511;

(*) У старимъ кньигама и празанъ: ||рькны праздны с и е-

Ты д ь книг ь. Пиеио ђурђа Црноевића у С, Милутиновића
ист. црн. гг. Тако и пустъ, туђг ; оста тот д о-

вр та нд ъ поуста н аюд и и н скот ъ м ми *д ъ иаод о к ъ.

Миклош. сћгезl. 15; • №гоЯ! € ты штоушдь гесн. Супр. ь

Сантавса I. Ч
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Благо гладнима и жедвима правде. Мат. 5, е;

Ал' је гл адан шенице бјелице,
Али жедан воде са Звечана. 2, 48;

Жедан ти коњиц водице. 1, 4бб;
Колико му прей жедан бјеше. 2, 31;

Жедна 1' тебе душа моя. И. ђорђићтк, салт. юз;

Немиранъе тко I’ нъихъ жеданъ. I). ПалмотиЬъ,крист. 144;

Я гпесамь ожеднш вина. Оглед. 255;

Сабля му е крвце ожедн-Ьла. С. МилутиновиЬъ,обил. 61;

Жељви Турци вина приморского, з, зз;

Ја гам же.ьан бела света,

Бела данка, жарка сунца. 1. 215;

Већ је жељна твога неговања. 1, 739;

Већ сам же.ьан завичаја свога. В. С. Караџнћа речи,

же.ьан;

Ми
сыо же.ьни добријех еласова. П. ПетроввЬъ,

шЬеп. 125;

Моја Грозда врло брата же.ьна. 2, зо;

Веће сам се сестре зажелио. 1, 723;

Ал’ се млађаи зажелио мајке. 2, 16;

Колико ее брата уже.ьела. 2, 13;

Кад се сестре брата поужеле. 2, 86; (*)

достоянъ, вреданъ , врстанъ , удостоити , удостоити

се, достая та, достати се, стаяти. стати, вредити, валяти

и коштовати:

Да ми је ово од бога,

Овога н’јесам достојна. \, з»"7;

Радин је достојан своје плате. 1 Тим. 5, 18;

Скаке уястн н отнме достоннд господо. Писмо

владике Саве Петровпћа у арк, з, 1 з6;

бре сами увриедио твою невзм'Ьрнз 7 доброту достойну

сване любави. Наукъ кр. 10;

Лице јој је вредно Цариграда. з, 7;

У н>у су ти б’јеле руке града вриједне. 1, 72;

Вредно је вечного спомена. В. С. КарацнКъ, еман. 71;

Што је мило, све је пеелге вредно. Б. Радичевийъ 2, 24;

Я нисамъ те милости вреданъ. Е. ЯнковнЬъ, отацъ 1 о4;

Као да е равница, иду вридни фале. А. Каниж., рож. 93;

(■'’) Овако у квьижевника има и обиланъ и потребанъ и

жеђати н гладовати:

Срца зала свихъ обнлиа. I). ПалмотнКъ, крист. 135;

Нагъ, потребанъ свихъ добара. ђ. ПалмотиКъ, крист. 95;

Потребанъ храпе и покоя. 11. ђорђићЂ, салт. 'l7;

Да смо убози и потребно нЪгове полюКи. Наукъ

кршЬ. 190;

Блажени коп гладую и жеђак» правде. Наукъ кр. 129.
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Узми козу сь яриЬи ,
твое тогъ есть врндно пиван'Ь.

П. КатанчиЬъ, ГгисБ 'I 4;

Лице јој је врсно ЦариградаЉ. С.Караџића речи, в рстан ;

Знай, што вр.ю брзо гнне,

Нне врсно многе цине. В. Дошенъ, ажд. 22;

Да се удостојнте царства божијега. 2 Сол. 1, 5;

Ннсн раја достајала. 1, 208;

Чеса су достали се Далматини? П. Соларићг, пом. 52;

Доставши се мирноће. Г. Зелнкъ'г;

Но ето си прикладъ вндла сына,

Боголюбцы но и богослужцы

Над’ су правый, чег се доставаю. С. МилутиновнЬъ,

дика 165;

Садъ покажи, стоишь ли намъ тога

Што т’ мехтери свакш дань пЬваю. С. МилутиновиЬъ,

троебр. 26;

Кои е (градъ) стао Русса читаве армаде. Д. Мила-

ковийъ, нет. црн. 191;

Коя га е найвекегъ блага стала, ђ. МалетиЬъ, ритор. 94;

Вриједи царева града. Поел.;
Бело лице вреди Суботице

,

Обрвице вреде Каменице,

Чарне очи Пеште и Будима. 1, 789;

Свака му реч батине вреди. Поел.;

Вреди хитацъ царева войводства. I. СуботиКъ, бос. 14з;

Ако врнди тиквица пкня моега. П. КатанчиКъ, Ггпсl. 4б;

Не вала нншта ни вреди једне потуре. Л. Милова-

новъ 117;

Вала царева града. В. С. КарациЬъ, речи, ва.ъати;

Сваки ће му скок ва.ьати маџарије. Поел.;

Који вала кутије дуката. 3, 3 1 (1823);
Свакога глава дуката вала. Ковч. 83;

Свако ми зрнце дуката вала. 1, 97;

Да му е тан скокъ и б!егъ валяо главе и калпака.

С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 293;

Не валяду свиколицы шутгля
Ни лЪшника то л ораха здрава. С. НилутнновиКъ,

дика 25;

За що бы и мене и н'Ьга то коштовало живота. С.

Живковийъ, телеи. sз;

Новце, кои ме толикогъ зноя когцую. Е. Янковийъ,

тргов. 53;

Добра ријеч не коштује новаца. Поел.;

примити се, држати се:

г

Гако се Карађорђије прими старјешинства. В. С. Кара
цнЬъ, дан. з, 165;

Да се овога посла примим. В. С. Карацийъ, дан. 1, г;
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Па отиде на друго мјесто или се прими са сейм дру
гога посла. В. С. КарацнЬъ, дан, 2, ) 20;

Ты се прими створа

Найлепшег у свету. И. А. ДошеновиЬъ, .ир. пес. 79;

Добро учинисте што се примнете моЈе неволе. Фи-

либ. Ч, 14;

Примите се пола Ндбинскога

И врлетне Куноре планине. з, зз;

Ова уредба не остане само у Биоградском пашалуку,

него се прими и Босне. В. С. КарацнЬъ, дан. з, 1 4т; (*)
Држи се као пијан плота. Поел.;

Жиле се коријена држе. Поел.;

Ни коња се држатн не могу. 2, 61;

Држ’ се нова пута и стара пријатеља. Поел.;

Хвали море а држн се елавице. Поел.;

Кад се исцијељенн хроип држаше Петра и Јована.

Д. апост. 3, II;

Да се не држе уговора. В. Г. Караџнћт., грађа
Ко се држи правице тај не музе кравнце. Поел.;

Мрзећи на зло држите се добра, Рим. 12, 9; (**)

латити се, хватити се, дохватити се. прихватити се,

хитити се, дохитити се, машити се:

Па се весла мдађан /этим. Б. Раднчевийъ 1
. 12;

Латити се посла, коња. В. С. КарацнЬъ, речи, латити се;

Треће јој се вата

Скут' свил на зубуна. 1, 172;

Чиста се злата рђа не хвата. Пос.l.;

Шума ччl мати, ерма се хвати. Поел.;

Фатише се поЉа Призренснога. 2, 4о;

Па се ватн равна Драгачева. 2, 31;

Фатише се села Колагиина. 2, 4о;

ђевојке се руном дохватно. 2, 89;

Свакш 10Й се руке доваташе. ПЬв. 66;

Кад се ђаво сну та дохвати, откинн скут. Поел.;

Дохвати се језика њееова. Мар. зз;

Дохвати се очију њиховијех. Мат. 9, 29;

Нијесам га се ни дохватно. В. С. КарациКъ , речи,

дохватитн се;

Я се мога не доватнхъ блага. ПЬв. 106;

Младн Урош соја господснога

Довати се снаге и памети. 2, зз;

(*) Овако се у старимъ кньигама налазн овай глаголъ и

простъ, н. в. у жит. св. Комет.; иоу т н се геть. з, зе; Iег се

оу V е II I Д. 3, 15.

Г**) У кньнжевннка и прилепити се, привезати се: Ти

се првн њееа прилепе; прнвеже ее гьега. Л. ЛазаревиЬъ, вла-

дии. 65.
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Кад се Јован очих дофэтио. 2, б;

Кад се Марко довати Шарина. г, 79;

Доватн ее помамна вранчића. 2, 94;

Добријех се коња доФатише. 2, 94;

Могао бях живот откупити.

Тек да ми се двора доватнти,

Очевине и пак постојбине, г, 44;

Кад се Марко земле доватио

И на зем.ьи камене калдрме. г, 4о;

Довати се бијела сокака. з, 22;

Кад се коњ пола дохвати, прелеће као муња. Прип. 193;

Хајдуци се горе доватнше. з, 52;

Кунора се горе доватнше. з, 21;

ПриФатн се сабле оковане,

А кад впђе ђе му пусте нема. 3, 39;

Овоеа се посла приФате. С. МилутиновиЬъ, нет.

срб. 4ог;

ПриФате се свое браће. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 4о 1;

Ста се добра коња привататн,

Добра коња и светла оружја. 2, sо;

Добријех се когьа приватите. 2, 94;

Привати се коња и оружја. 2, 95;

Приват и се пола Јањочкога. з, 18;

Привати се Кунаре планине. 3, 2С;

Човек се у неволи хита дрели и камењи. Поел.

Па се добри доитнше когьа. 2, 81;

Док с’ доити Вршачке планине. 2, 81;

Ако ли се које друге машиш. г, 29;

Што се ниси јабуке машина.

Ил' Јабуке ил прстена златна. г, 41;

Он с’ не маша за ’ну чашу вина,

ВеЬ се маша руке и њедара. I, 738;

Да опереи ручнце

Да се машим ралгена

Христа бога рањена. 1, 212;

Машише со планине Трусине, з, 70;

Па се наших Босне калгените. з, I;

Још нису били наумили машати се други пашалука.
В. С. КарациНъ, дан. 5, 46;

дотаГш се, тицати се, додети се, задети се. дирнути се:

Дотаче се халине његове. Мар. 5, 27;

Да се ом новаца није ни дотакао. В. С. КарариЬъ,

дан. 4, 4о:

Оружл се не ће да дотакне. М. СветнЬъ, бе агl. роеС sз;

Моратћу се мало и у кратко обстолтелства ондаш-

времена дотаћи. М. СветиЬъ, утукъ 2, 21;

Оздрав.ьаху сви који га се дотицаху. Мар. 6, 56;
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Онда бих морао непово.ьно дотицати се лшогијех лица,

В. С. КараџићЋ, одгов. улаку ю;

Што се мене дотиче. С. ЖивковиЬъ, те.тем. то;

Што се дотиче закона. А. ТомиковиЬъ VI;

Да н XI се рвконъ тыуемо. П. СоларнНъ, обясн. 4;

Коза се ствар твче. В. С. КарацнНъ, поел. з4б;

Што се тиче мене самога, В. С. Каратдийъ, писыа 95;

Што се тиче части и дочека. 3. С. Караџићт., поел, 26;

Носам га се ни додела. ), 261;

Да се он новаца није ви додео. В. С. КарапиКъ дан. 4, 4о;

Свое се блага дужде не дод!о. ПЪв, Юб;

Тако се поплашн (вукъ) да се јарета и не дођене.
В. С. КарацкЬъ, поел. 295;

Не смнје те она се додити. М. А. РельковиКъ, сат. 19;

Ви рекао и би се заклео

Да се зеко зелгље не дод’јева.
Већ су подањ крила подметнута, з, зз;

Свакога се збора зађедоше. Оглед. з1;

Додирне се руном огня. Препр. 59;

Да се гроздье зелгл% не додируе. П. БолиЬъ 1, гое;

докопати се. дочепати се, домчати се, досинути се,

доймитн се, добавити се, додворити се:

Како се докопају шуме, окрене свакн својнм путем.
В. С. КарациЬъ, дан. з, 193;

Докопао се као ћелав капе. Поел.;

Дочепа се царске кАерй. Прип. 88;

Сваки ти се то онда понесе и погосподи кад се на-

квое звпнија дочепа. Д. ПоповиЬъ, осв. гг;

Доение ли се он чега, то већ ннје моје. В. С. Кара-
диКъ, реч. досинути се;

Домчати се чега; ■—- дојмнти се чега
,

нога. В. С. Ка-

раноЬъ, речи, кодъ тихъ глагола;

Не бн ли се добавно друга. В. С. КарацнКъ, речи,

добавит« се;

Једло младо јучерање дете

Како с’ лепа добра додворнло. г, зо;

доћи, пасти, допасти, запасти самоу овакнмъ прнмерима:

Јер ако му ђегођ руке дођем. з, 'l6; (*)

(*) У старимъ кньпгама нма и у простомъ значеню:

Дошьдьшв мн т, е м к н и о м о р в с к н ге. Сном, 81;

Донтн оного весмрьтпдго н светяго н сто-

у и и к д. СтеФгнъ Првовенчаный, жит. св. Сим. Iо, 29;

Доспи ВЛДДЫУI,СТКД СЫIIД IСГO П ЮБД IСН ДГО, н донде

к рд н н № № ВдД с т н IСГO. Стефанъ Првовенчаный, я;нт.

ев. Сии. 16, 5;

X ер ь с о и л дошьдь. Жвт. св. Конст. 8, 25;
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Они су по еданъ временнкъ, како имъ е руке дошао,

узимали и на н'Ьга се осннвали. М. СветиЬъ, ситн. 3;

Iошъ се слаба старость вртн.

Докъ и она руке дође смрти. В, Дошенъ, ажд. 182;

А сад им је ево руке пало. Я. Петровпйъ, шћвп. 18о;

А сада ми тако така паде. В. РадпчевпКъ 2, 54;

Ако ми паднеш ушка, знам шта ћу с тобом чинити.

В. С. КарацнЬъ, грађа 521;

Њеиу је рукопис она] пао така у Петербургу осо-

битијем начином. В. С. КарациЬъ, одгов, улаку 33;

Еда бог да, тпмнице допао. 1, 535 ;

Допануо ропства и тамнице. 2, 65;

Ево има три године дана

Ка’ је јунав таме допануо

Бре тамнице цяра тпрјанина. 2, 52;

Еда бог да, синџира допао. 1, 535 ;

Кад западох ропства у вијеву. г, 44;

Кадъ галге тко допане

Ил у робство Турско пане. В. Дошенъ, а;кд. 25;

Ако и допаде зла
,

сама е крива. А. КанижлиЬъ, рож. 23;

Хоћеш, стари, јада допанути. 2, 44;

Страхинићу, јада допануо! г, 44;
И свак може муке допанути. 2, 89;

Јали нам је лгуне допануо. з, з;

Кеца јарче, допануо лгуна! 3, 26;

Тешке сам ти лгуке допануо. 2, 65;

Грднијех сам рана допаднуо. 2, 58;

Јал’ погинем, ја.г’ допаднем рана. 2, 89;

Од кога сам ране допануо. 2, 44; (*)

Дошьдьшо!/' емо , l' м о р я в ы. Жит. св. Конст. 19, зг;

тако и у найстаршиъ Словенскнмъ кньнгама
,

н. п. у Супра-
салскомъ рукопису ; дондетъ шеи того. 22 ; донде к о и ь-

-1| Я ЖИТИЮ. 152; донде сътмядго теткрьтяяго сконш кръ-

СТЪI «Т Ј. 221; СПOДOБНТИ с,я ДОИТН СКЛТЯЯ ГО. 440. Овако е

и у X. Луцића;

Будима доступиш у здравю са мноме. 59.

Остатакъ одъ овога може быти да е и долга:

Већ хоКемо долга путоватн. 2, 88;

И хоћаше долга
да отиде. з, 22;

Сииљанићу, долга дер се нађи.
Лежи долга узет. Мат. 8, 6.

(*) У противномъ значеню има у кньижевника съ гла-

голомъ ггзлгакнути (егабо): Да нам како не измакне така. Л.

ЛазаревиКъ, владим. 111. У старимъ кньнгама ово е значенЬ

врло обично и узъ друге глаголе ; испядосмо р Я Н С к Ы !€ П Н-

-I|l е. Стежанъ Првовенчаный, жит. св. Сим. 16, 53 ; отъпя-

дяютъ господвсткя. Миклош. сЬгеаБ 75; дя сно отдо^-
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овде валя Споменути и другш падежъ одъ речи глава

узъ глагол ъ доАи:

Чобан тако дође главе аждаји. Прип. 62;

Јесам ли ти казала да ће тебя она пушка доћи гла-

ве као и отцу твоме- Прип. 82;

Каква .ьудска сила може

Доћи главе том народу. П. ПетроввКъ, шћеп. э т,

И кад њему хака главе дођох. з, 55;

Дошло ми је хака главе. Поел.; (*)

избавити, опростити, ослободити. курталисати, литро-

сити, лишити, прелазно и повратно:

Избавн ме льуке песијанске. 11. Петров.чћЂ, шћеп. 29;

Да и себе и насъ пзбавп овога чуда и покора. С.

Милутиновићг, ист. срб. 223;

Нась э богь избавш турака. Д. ОбрадовнЬъ, жив. 95.

Мили боже, да зле женице ! избави таке и могь зло-

твора. Д. Обрадовикъ, бас. 297;

Видећи ое избавл'Ьнь белая. Д. ОбрадовиЬъ, жив. 28;

Висте э избавили сиротинЪ. Е. ЯнковиЬъ, тргов. 2в;

А тогъ ме белая избави. Ф. ЮкиКъ у Колу 6, 18;

Да ме избавишь льуке и слгрти. И, ђорђићЂ, салт. 35;

Гледајућн да се избавн лшњега зла ударн на веће.

В. С. КарациЬъ, поел. 324;

Онда ћу се избавитн велике бриге В. С. Караџићк,

нар. пес. 1, XIII;

Волимъ страдатн кад се безь зла не могу зла избавитн

Д. ОбрадовнЬъ, бас. 266;

Обремен-Ьни Татарп дугом умнеле да га се избаве. Г.

ЗелиКъ эг;

И рабства се не избавн. В. Дошенъ, ажд. 14;

Избави се таме и гудуре. Б. РаднчевпЬъ, !, 135;
Пошто се фрајкора са евнм избави. В. €. КарацнКъ

у Л. Милов, сличи, в;

уенн тилд господ и д. Спои. 95; бежнмь ? д в н с т н. Супр.

25о; лпкд дпостольскд петлят. Миклош. сЬгев(. 66;

овако ноже быти и ово у Гундулића:
Неби ошла теорбе худе. Оси. 2, зг,

и у X. Луцића:

Ту санка одустахъ сва пуна боязни. 56.

Колико е данасъ у обичаю ово одинцан-Ь одъ онога чему ое

у горньимъ примерима примиче, видећемо мало далЪ.

Овако у старихь кньижевника ина врхъ место глава•

Бе могу му врха доћи. И. ђорђићт., разл. пес. 2оз;

Уби, пропни, дођн врха

Крнвцу одъ ове смеће худе. ђ. Палмотићт., крист. 155.
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Да Гй се (Турака) взбаве. С. Мплутнновийъ ,
ист.

срб. 139;

Пзбави се свои душмана. А. АазаревиЬъ, влад. 75; (*)

—Трвпут си не ропства опростио. з, 7;

Еда би нас опростио те напасти. Прип. 6о;

Снмеун се грија опроство. 2, 14;

Сужай ће се опростите,

Ја слепоће ни до века. I, 2!5;

Стане се старатн како би се опростио материне кле-

тве. Прип. 199;

Ја зяам да си и ти рада да се опростит те напасти.

Прип. 56;

Врло бп мало труда требало, па би се сви своје си-

ротите опростили. Д. Поповвйъ, осв. 21;

И слободит’ свае желя

Смрти
,

тко мусмрть прнправля.Гl. Гундул. осм. 18, 139;

Слободн га злиехъ засёда. ђ. ПалмотнЬъ, крист, п;

Слободн ме свиех, кн охоло

Устали су на ме около. И. ђорђићт., салт. 95;

Да се рабства ослободи. В. Дошенъ, ажд. 1 гт; (**)
Курталисати кота чега. В. С. Караџ. речи, курталисатн;

Ако си рад да га се кЈрталишеш. Прип.

Те га једва евожђа литросвше. В. С. Караџића речи,

литросита;

Дишити кога чега. В. С. Карацийъ, речи, лишите;

Лншнше се с в е г д. I. РаиЬъ, бой зм. (***)

отрести се, одужитн се, остаяти се, отужити се:

А да волю тимъ навршимъ вашу,

Кое но се отрести не могу. С. МилутиновиЬъ, дика 260;

Тако ћеш ее одужитн дуга. 1, *25;

Да бЈ
се т ежка одужю дуга. Грлица 4, 111,

Како би се грија остајао. 2, 19;

Ко се дуга не одужи, та се туге не отужи. Поел.; (****)

сачувати, сахраннтя, и повратно чувати с’е, а у кньн-

жевника и обраннтн, пазити се, варовати се:

(*) У старимъ кньигама овако има и КДКО НМДТ6

IЦЕЫТИ II * У II Д Г О 09 Г И IД. Жит. Си. КОНСТ. 11, 33; ?С-

O НДПДСТН ТОН. Супр 11111.

(**) Пзъ иароднихъ умотворина немамъ примера овакога

са ослободити. Д. Обрадовийъ има овак!и 2-гш пад. и съ при-

девомъ слободанъ: М и данась имадемо арх!ереа учени и раз-

умни, свободни сване суевёрице. Жив. 12'1. Овако има у ста-

рихъ кньижевника и чистъ:

И чис гриеха превелика. И. ђорђићж, салт зо;

(***) Овако еу старимъ квьигана и придевъ лихъ'. 1€ г О Же

ти ди;съ гесн; не вжди пнктоше лнуъ радости* Супр. 2 и 235;

Овако има у кньижевника и отети се:

Ко ће отет’ се распа тога. И. ђорђићж, салт. 98.
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Тако тн га господ сачувао

Бритке сабље Анђелијћа Вука. з, 57;

Бог те сачувао Османа диздарп и крива кпнтара,

попузљива моста, подругљива госта, пртене вреке и

зле среће\ Ковч. 121;

Бог те сачувао ведра божића и облачна ђурђева
днееи. Поел.;

Сачувай ме боже биједе невидовне. В. С. Караџнћт.,

речи, биједа;

Сохрани ме сей несреће. И. ђорђићт>, салт. 95;

Чувај се стара Турчина а млада Србина. Поел;

Чувај се пушке чађавице . Поел.;

Матора се лисица чува гвожђа. Поел.;

Чувајте се вн те јалlв. Прип. 151;

—«■ Чувај се мога коња. Прип. 195;

Чувајте се квасца фарисејскога. Мат. 16, б;

Они се чуваю Славенске рЪчиъйо ватре, и бЪже одъ

нЬ. М. СветнЬъ, утукъ з, 60;

Но се чувај, богом побратиме.
Од Внлипа каке пријеваре. г, 59;

Свијех нривина тн ме обранн, И. ђорђићт., салт. 64;

'Го ни начинъ дпцу одхранитн

И несриАе сваке обранпти. М. А. Рельковикъ, сат. 22;

Пазите се бана одъ Надина. А. Качийъ, разгов. 24;

Да се баремъ тога пази

У зло свако да не гази. В. Дошенъ, ажд. 189;

II врагъ бо се пази куге. В. Дошенъ, ажд. 189;

Ксегд т о г я дя се вхрвено. Спом. 35;

Дя се и е к не х с т к я р н х вярннемо. М. ДивковнКъ зее;

клонити се, уклоннтн се, проћи се, манутн се, оканити

се, оставити се, парасити се, аратосиляти се, крстити се:

За то се таковијех мјеста клоне сви. В. С. Кара-

џкћт., нар. пес. г, стр. 124;

Клони се п сјепа његова. Поел.;

Клони се таковијех. Ј Тим. 6,5;

Клони се празпијех разговора. \ Тим. 6, 20;

Вјеж’ уклон’ се тамне мреже. Л. Милозановъ во;

Песн се нкяонно окне ћиег о кн е ?яснддх. П.

ПосиловиКь, наел. 12-г:

Да се Филипъ Марка не укланя. ПЬв. 91;

МладиКибы тебе с’ укланяли. С. Милутиновикъ,обил. 111;

Данасъ му се соира кланя,

Сутра га се свакъ укланя. В. Дошенъ, ажд. 152;

Да се уклони зла. А. КачиКъ, кораб. з4о;

Про!/ се, Ре.ьа, грозна винограда. 2, зэ;

Прођи се, кћери, момчета. 1, 576;

Запета ее Златке проћи шћаше. з, 22;

Прођнте се овијех луди. Д. апост. 5, з8;
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Него се ти прођи пауница. Прип. 21;

Иди господару, а прођи се млађијех. Поем ;

Прођи ме се, хајде путем с миром, з, 1;

Прођл ме се, моја мила најко. 1, з4з;

Прођ' се врага, не ћерај му трага. Поел;

ПроЪн се ты еддъ и е и е. I РаиРъ, бой зм. 5;

Пройн се ты т о г л. I. РаиЬъ, бой зм. 1;

Прођнте се глоба и пореза, з, 26 (1823);
Женидбе се проћп хотијаше. з, 78;

Пр°ђ
Ј

се, који си, те работе данас. Прип. 124;

Да се прође таквијех по слова. П. ПетровиЬъ, шћеп. 1 4о;

А прођн се каеге и ђавола. 2, 78;

Тад се прође срама в зазора. 2, 26;

Још се Ннко не проходи врага. В. С. Караџића речи,

проходити се;

Пак се 51ану типа соколића, 2, 77;

Ти се мани Мериле дјевојке. 1, 345;

Ман’те лге се Турци јањичари. г, 72;

Махни се ти тога посла. В. €. КарациЬъ, речи, мах-

нути се;

Маи’ се, Иво, врага и лгејдана. з, 56;

Мани се мольбе таке. 11. КатаичиЬъ, Iгисl. 41;

Да с’ пе.пирна манем пута. Б. Радичевийъ 1, 24;

Ја кад виђе црнн Арапине

ђе га с’ Дојчин оканитя не ће. 2, 78;

Да се сеега окани. В. С. КарациЬъ, дай. з, 1 60;

Да се умирите и зулулш оканите. В. С. КарациКъ,

дан. з, 15з;

.
Да се окаье буне и ие.пира. В. €. КарациЬъ, дан. з, 160;

Остани се, синко, четовања. г, хз;

Остан’ ме ее, Турчине прокиети. 2, 61;

То г я се светя л ј сосганнте; ...
кон се не нокае

н з; л л се ме юстдвн. Писмо патр. Арсенlя Чарноевића у

В. С. Карадића прим. 64;

Кад би се мои евнъ остао свога игранл. Е. Янковикъ,

тргов. 4б;

Ннтн вддт. сревролюЕквык истде се свое стрясти. 1.

Раийъ, поуч. 32; (*)
Пдрдснтн се покил и о г т н иго в д у прджи ъ и д.

I. Ранйъ, поуч. предгов.;

Да (люди) не даю и на се ненамамлюто, парасили би

се и калуђери прошнЬ и узилшня. Д. ОбрадовиКъ, жив. 66;

(*) Тако ища и у староме С.ювенскомъ езику ; покедг

ббсонт. остатн сд нут*. Супр. 28; да осханетъ сл н е к е. Супр.
262. Стари кньижевници имаю и хаяти се, охаяти се:

Нипаква вилинства не хае ос. И. I>орl)иЬъ, сайт. 94;

Гди тоже моје срдашце аиле се охаят’. V). ДржиКъ у
О. Почића ант. 24.
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Аратоси.ьали су се беглука. В. С. Карацнйъ, речи,

читлук;

Да бы се и они Шабца брже ратосиляли. С. Мнлути-
новийъ, ист. срб. 315;

_ Крсти се тн њега. В. С. Караџићт,, речи, ьрстити се;

одрећи се, одметнутя се, личити се. оглушитн се:

Ко се одрече мене пред .ьудииа , одрећи ћу се ија

његп пред оцем својијем. .Мат. ю, зз;

Три пута ћеш те се одрећн. Мат. 27, 34;

Дд см о се одреклн к о г дн га н ь г ел л мн л о с т н в о г д

н в * р е кою вяроуемо. Спои. (тз;

- Ја се твога брата не одрнчел. з, 86;

Кон се б иху бпга одметнулп. А. КачиЬъ, кораб. 342;

Кад се бога свогъ одмећу. В. Дошенъ, ажд. 225;

Кад ко учини крв, па га се родбина личи. В. С. Ка-

рацийъ, речи, личнтн се;

Милована невъ се не оглуше. А. Качићт., разгов. 165;

II ты Лlв се немой оглушати. С. Мнлутиновићт., обил. 98;

бояти се, плашити се, страшнтя се, препасти се:

Нек се своей боје старјегиигсе. 2, 44;

Да с' не бојии цара и царице,

Ја се бојнм бога и Јована. 2, 66;

Ал' се мало, побро, прибојавам,

Нрпбојавам Змај-огњанин-Вука. 2, 93;

Певај брате, тн се не бој вале. 2, 38;

Не боји се ђака ни једногп
Ни својега старца игутана, а, 14;

Али се побоја народа. Мат. 14, 5;

Ко много прнјетн онога се не бој. Поел.;

Ја се бојим чете од Турака. з, 21;

Ко се боји врабаца, нек не спје прохе. Поел.;

Кога су зинје клале, и гуштера се боји. Поел.;

Пуне се пушке боји један а празне двојпца. Поел.;

Ко се ријечи не боји
,

не бојн се ни батине. Поел.;

Не побојаше се заповијести Цареве, бвр. 11, 23;

Свак се бојн муке и невоље. 2, 09;

.Та се бојии каеее преко мора. 2, 89;

Бојимо се голелге сралюте. 2, 56;

На се не бој пријеваре синко. 2, 87;

Да се не бон зла послЪдка. С. МнлутиновиЬъ ,
ист.

срб. 2 32;

Не кою се нн едко г д у оу д д нн одь когдрк. Сном. 2 то;

Чеса се валя боятн. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 23;

Тлн се нм е не кон, нн снегов» стрлшн,

Ннтн твоиуъ юн л к д нн то повд пллшн. I. I’аиЬъ,

бой зл. 14;

Не 11.1311111 се краља Шитманина, 2, тз;

Они су се мене уплатили. П. ПетровнКъ, шћеп. 24;
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Само ћеш се рува поплашити. з, 56;

Плате те се како грома Турци. П. Петровийъ, шћеп. 99;

Ни се буре ни громовые буке
Поплашиле поуздане руке. Б. РадичевиКъ 1, 85;

Ко л те зове на мегдав јуначки.

Те си га се сине препануо. з, 20;

Iовица препапе се нъихъ, С. МилутиновиЬъ,ист, срб. 405;

Немойте се мои витезови

Припадатн бана Скендербега

Ни нЪгови коня ни конъика. А. Качнйъ, разгов. ээ;

Чаровниехъ жаморане препада се. И. ђорђићж,салт. 94;

стидети се. срамити се, снебивати се, у кньижевника

и каяти се:

Не стиде се цари ни Аесара, з, зо (182з);
Ко се бога не боји н луди не стиди, бјежи од гьега.Поел.;

Бог ти даровао свега доста, да се нестидиш честита

госта. Ковч. 125;

Гди се сирома богата не стидн. Д. ОбрадовиКъ, бас. 21 ;

Стиде се овога имена. В. С. КарацпЬъ , речи, поп;

Чег се мудар стиди, тим се луд поноси. Поел.;
Ни мало се не ће тогъ заната стыдити. Препр. 51;

Стиде се лудости. П. ПетровиЬъ, шћеп. бт,

Не реця нншта, чеса се можешь после застидити. Д.

Обрадовићт., бае. 56;

бръ да бы ее страгъ видно.

Себе бы се застидио. В. Дошенъ, ажд. 22;

Ко се постиди мене н мојијех ријечи,њега Не се спи

човјечиј постндјети. Лук. 9, 26;

Постидјеће ее сина лгојега. Мат. 21, з -»;

Устнде се свое браке и в%ре. С. МилутияовиКъ, ист.

срб. з4б;

Ако се и не бојни бога и луди не срамим. Лук. 28, 4;
Снебивати се чееа; снебитисе чега. В. С. Караџићж,

речи, снебивати се;

Кајући се своей безакоња, Д. ПоповиЬъ, осв. 64;
Свако јутро и вече треба да се са жеиом и дечицои

богу молите и греја покајете, Д. Поповийъ, осв. s о;
Мыслю Хрнст!аиском започет.ога д'Ьла валя да се не

тьу ни данас ни до 50 година каяти. Супруж. сов. 24;

жао, и одъ глагола жалити заповедно съ петнмъ паде-

жеиъ речи богъ:

Ако ти је жао твое сина ратара. 1, по;

Србима је жао поглпвара. з, зз (1823);
Тада му је жао брата било. 2, ю;
Жао ј ој је брата рођеноеа. 2, 25;
Жао спаси милосна ђевера. г, 75;
Жао му је чеда у кол’јевци. 2, 26;
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Лепа Маро, јел’ ти жао мајке. 1, 88;
Ако му је жао зеца. Првп. 4з;
Жао ми је овога народа. Мат. 15, зг;

ђевојци је врло жао дара,
А вајвише од злата когиуље. а, 89;

Нвје ми жао ни блага,
Већ ми је жао срамоте. I, 746;
Жал!е му еойводе Уроша
Но обадва да изгуби сина. П. ПетровиЬъ, в!ен. 22;

Жали боже толике муке, толикијех новаца. В. С.

КарацнЬъ, поел. 79;

Жали боже оноеъ пуста руха. М. А. РельковнЬъ,

еат. 27; (*)

место жао говори се и мило:

Менн га је мило. В. С. КарациЬъ, речи, мило;

опоменути, споменути, сетити прелазно и повратно,

ставитн се, у кньижевннка и заборавити се:

Опомињући их очине заклетве. ЈТрнп. 109;

Да нас среће опомене нагие. С. МилутнновиЬъ, дика 64;

Кажу да га је и Црни ђорђије тога опоменуо. В. С.

КарацнЬъ, дан. 4, ,31;

Да га опомене и онога ньгова Проеарског' разго-

вора. €. МилутнновиЬъ, ист. срб. 245;

Да ш не опомену еосподара и нЪгова суда. С. Ми-

лутнновнЬъ, ист. срб. 249;

А Маџаре слоге спомендемо. С. МилутнновиЬъ, дика 47;

СпомняЬ ее найнесретна часа. С. МнлитнновиЬъ
,

троебр. и;

И да ньоме (ракюмъ) зубе подоштрнмо,

И утробу ела споиенемо. С. МилутнновиЬъ, обил. 147;

Опомени се и мене. Прнп. 93;

Кад се год опоменем вас. Филнб. 1, з;

Опомену се Петар ријечи Нсусове. Мат. 26, 75;

Опоыиььите се лгојијех окова. Кол. 4, 18;

Опоменувши се онога што је било на Чокешинн. В. С.

КарацнЬъ, дан. з, 191;

Спомени се хлеба и соли. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 93;

За што се не споиенеш прве мое службе и верности.

Д. ОбрадовиЬъ, бас. 120;

Споиен’те се дјелах витегикијех. П. Петров, шћеп. 126;

Спомените се су за Пенелопини. С. Живков, телем. 83;

(*) Овамо бы ишли и овакн прнмери, ако се доиста го-

воре: штета тога човека/ В. Дошенъ има кваръ место штета:

О! кваръ свита, по комъ ходе,

О! кваръ, кою пню, воде. Ажд. 211;

връ и ови липи ричи

Кваръ е, съ конмъ васъ продичи. Ажд. 27о;
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Свак се боја последнее спомиње. Б.РадичевиЬъ, 2, sо;

Споиенвте се мене. Л. ЛазаревнЬъ, владим. 21;

Право велншъ, и болЪг ме сЬтишъ. С. Милутиновићт.,
обил. 148;

Дужности те да осЬти ядна.С. МилутиновнЬъ, обил. 97;

Кад га види онда га се и сјетн. Поел.;

Док днјете не заплаче, матн га се не сјећа. Поел.;

Ал’ се сети нејака Стевана. з, 7;

Своје сам се сетио сестрице. В. РаднчевнКъ 2, 23;

Али ме се брзо сЬти мати и полети за мномъ. Г. Зе-

лић% 8;

Сјетнла се пре.ьа куђеље у очи неђеље. Поел.;

Сетише се лепе славе божје. 2. 21;

Заклетве се твое сети. I. СуботнЬъ, бос. 112;

Кад се ко каквога имена или другого чегауговору

не ложе да сети. В. С. КарацнЬъ, поел. 253;

Сећајте се мене друга своеа. Б. РадичевиЬъ 1, 111;

Сећају се станка на Ситницу. П. ПетровнЬъ, шћеп. 53;

У том с’ Турчин пушке досетГо. з, 56;

Осети се Српске цпревине,

Српске славе, Српске госпоштине
,

Осети се последњееа доба

Та краснога на Косову гроба. Б. РадичевиЬъ 1,83;
Па се кае, ставила се душе. П. ПетровнЬъ, в!ен. 88;

Заборавивши се бога и закона нЪгова. А. КачиЬъ,

кораб. 1п;

Заборавит’ насъ немой се. П. КнежевиЬъ 31;

Ал ню поштуй, и немой се

Заборавит’ дуга твога. П. КнежевиЬъ 132;

Да се не забораве наредба. А. МилетиЬъ, наред. 54;
Сво-е се простотене заборавивши. Ф. ЮкиЬъ, земл. 130;

играти се, кадъ му е додатакъ игра сама:

Те с’ играју игре свпиојаке. 2, 14;

Те кад би се игре поиграли. 2, 4з;

Играо се квочке и пиплићах. П. ПетровнЬъ, .пекъ 19;
Но се игра плойке на окраине. Оглед. 121;

връ ткогодъ се често игра войте

ПоскидаЬе са Ьурдlе ройте. М.А. РельковиЬъ, сат. 36;
Ка’се града вЬшто изнграше. П. ПетровнЬъ, в!ен.s;

Играју се изметаљке ; кад се игра јастука\ кад се

играју клиса ; кад се игра крлшче\ играју се купе\ кад

се игра лопте', прстена се играју уз месојеђе; да се игра-

ло разлаза ; да се играмо слијепога лшша. В. С. Кара-

циЬъ, речи, нзмета.ъка, јастук , јахати се, крмача , купа,

вакавица, прстен, разлаз, слијепи миш;

Па иајприје игру заметните

Проклетога у руке прстена. 2, 8;

А Маџари игру започеше
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Прву игру, трка пешачкога .

Другу игру, кола Маџарскога

Трећу игру, скока јуначкога. 2, 81;

А Маџарн игру започеше

Започеше калгена с рамена. 2, 81;

неке игре пмаю особнте глаголе место игратн се:

Скачу скока, мећу се калена. г, 1 4,

И мећу се калена с рамена. 2, 31;

Те с’ мећите маља и калена, я, 'ю;

Над се момци бацају калена. В, С. КарациЬъ, нар.

пес. 2, стр. 1186;

На пл.очаиа по.ье разнијеше

МећуКи се џиде и лобуда. з, 10;

Ко инаше коња од негдана,

Окреће га по пољу џилита. 2, 89;

Кад се тегле или вуку клипка. 15. С. Карацнйъ, речн.

клипак;

Шдлмедъ подъ Ождкомъ к л ппкд се потеже. I. РапЬъ,

бой зм. 11;

Дизатп ее прошца. В С. Карацнћт», речн. проштац;

Да с' ватамо танке слалке. 1, 2511;

према овнмъ нграма казано е и ово:

Ко се съ вьима боя бю нlе.

Тай е одъ ньнхъ страну заузео;

А кои се съ иьима боя 610,

Тай ће юрншъ безъ узмака чинит’. Оглед. 95;

Те се б!ю боя са Турцьша. Оглед. 'п 6;

Да се мало лафа преметнемо. з, 33;

стати, стаяти, кадъ са самоставннмъ речнма вика,

праска итд. зпаче быванК;

Стаде праска лалијех пушака^

Стаде вика добријех јунака. з, 68;

Стаде цика лудоеа Јована. 2,8;

Стоји писка цара Сулемана ,

Стоји писка како љуте еује. 2, 80;

Стаде писка по пољу јунака,
Стаде вриска бијесни атова,

Стаде прасак ђумншли -пиштоља,

Стаде звена остријех лгачева. 2, 89;

Стаде праска у Талу кошчина

Кано плота од седам година, з, 35;

Стоји звена бриткијех сабаља. 2, 66;

Стаде звена алке на вратима. I,

Стоји звена на врату ђердана. з, 35;

Стаде звена высока чардака. г, 4о:

Стаде звена калена сокака. г, 89;

Стаде јека друльа и планине. 3, 4г;
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Стаде јека равного, приморја. з, гч;

Стаде јека бијела Стамбола. г, 66;

Стаде црне земље тутњавнна. з, 33;

Стаде бакат сурих бедевија. з, 78;

Стаде Фука крсташа барјака. з, зз>

Стоји звека дробнијех ђердана.

Стојн шкрнпа жутијех повода,

Стоји клепет мества и папуча. з, 15;

Уфате се складно скупа, стой ногу ланихъ лупа. П.

КатанчнЬъ, ГгисЕ 75;

Сераке стане крека. Прип. 115:

Стоји блека овац' за јањцима,

Стојн мека јањац за овцаиа.

Века стоји коза за јарићи
А јпрића дрека за козама,

Стоји рика крова за теладма

А телади мека за кравама.

Бука стојн Мачвански волова. з, 28 ( 1 8 2 з);
Моје .потере стане јаук. В. С. КарациКъ, дан. 2, 135;

А свију стане великн плач. Д. апост. 20, 37; (*)

више овога значеия него онога подъ I, г (в. напредъ стр.

18) мислимъ да има другш падежъ и у овакимъ примерима:

Ондје ће бити плач и шкргут зуба. Мат. 24, 51;

Пуче грозд пушаках\ ■— Пуцају гроздови пушана. П.

ПетровиНъ, шћеп. 133 и 184.

Чуе се грмлява пушакахъ низъ пол'Ь. П. ПетровиЬъ,
в!ен. 106.

Овога 6 значеня другш паден:ъ у заклетвама, у ко-

има нема глагола:

Бога ти!

Бога теби
, ђаконе Стеване! 2, з;

Бога тебе, стара наша мајко! 2, 97;

Јесте царе, данашњег нам дана! г, зо;

Нпсам мајко, живота ми тога! I, з4з;

Чу ли мене, живота ти твога! 1, гвэ;

Не Стојане, твога ти јунаштва! з, 21;
А тако ми тоЈе вјере тврде\ 2, 29;

А тако ти среће и јунаштва,
И тако ти сретнога весеља! з, 1;

А тако ми срећна пута люга! г, 47;
А тако ти те лгладости твоје! г, 4о;
'Гако ми вида хчињега! Поел.;

(*) Стон цыка тало и велико. Оглед. 237;

овде мислимъ да се узима „мало и велико" каода се не меня

по падежима. М. А. РельковиКъ има и устати место стати:

устаде нЪ яукъ, устаде га яукъ. Свашта <l7.

Саатавса I. 8
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- Кујунџија, тако ти заната! 1, 49<;

А тако мп никоей до бога! 2, 34;

Тако тн бора! 1, зоз;

Тако ти овога и оногп свијета • Прип. 1 4з;

дюже быти да се у овимъ :аклетвама изоставля глаголъ

быти као и у свой: „тако дш живъ братъ!“ онда бы имъ

место было напредъ стр. 89- (*) Овакш в другш падежъ

и у проклиняню узъ речи анатема, прптосъ съ глаголомъ

быти, кои се дюже и изоставити;

Да васъ э анатема свгю що вась э годъ! Д. Обрадо-

внЬъ, бао. 54;

Да еа }о анаћема! В. С. Караџнћг, речи, нечаотнви;

Анатемате ђавола и његова имена! Поел.;

Ко духом божијии говори не Ке рећи: анатемате Исуса.
1 Кор. 12, з; (**)

Иди бедо, аратос те било! г, 61;

Аратос тм кирије! Поел.;

овакш е и овай примеръ съ речю манякъ :

О Антуие, мањак те у иајке! В. С.Карацнћа речи, мањак.

И стога е значеня овай падежъ кадъ у нЬму стой речь

коя се одъ чуда садхо именуе безъ и каквога глагола (***):

Бо:ке мили, чуда великоеа! 2, I;

Коже мили, чуда и зламења! 2, 95;

Тешке муке, а рђаве плаке! Поел.:

Зла калача! Поел.;

Додра коња, а лоша јунака! 2, 29;

Добра гвожђа у лоша јуиака! 2, 59;

Зла поеледа у добра јунака! з, 21:

Чудне ераје око нащег двора! 1, 721;

Милн боже, велике неправде! 1, 550;

Мили боже тешке муке,

Тешке муке спиа йога! 1, 692;

Фала богу, рђавога друста! з, 26;

(*) Безъ глагола налазе се заклетве и у староме Словен-

скомъ езику , в то или гъ првнмъ падежемъ : тдко мн ЕО2; н.

Супр. 54 ; пли съ четвртнмъ ; тдко мн I! 6ока 1Љ вогЪl и љ

Л р т 6 н ж. Супр. 168; тдко мн в о г XI. Супр. 2 И 18. в ли четвр-

тый падежъ или е другш у овямъ примерила не ложе се за

цело знати: тдко мн госп о д д моге г о. Супр. 85; тдко мн

I С ©V С *• Супр. 1 28.

У садашн'Ьиу новомъ завету Словенскомъ стой: днд-

■оенд I н с оу с д
,

а у Шншатовачконъапостолу; лндоемд ! н с о у с ь.

Забуна у кою дођемо кадь се зачудило
ноже бытя да не

да доКн до мисли, коlо а треба глаголь, и одъ чуда ложе быти

да немало кадъ обузети умомъ стварь целу ко!ои се чудило.
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Један вели: лијвпе дјевојке! 1, 239;

Да ми реку Будилокё ђевојке:

Страшивице, Јакшића Тодора! г, 95;

Димъ на божиЬъ, в еликога чуда! П. Петровићтк, в!ен. 1 о6;

Боже драпи, свгетла празника! П. ПетровнЬъ,в!ен. 1 ов;

Мию тнмъ поуеше Тарке
О у гряд» канЕДраия ,

тешке н н к е маке! I. Ранйъ,
бой зм. зб;

Краснихъ, секо, у есень ябука. Я. Катанчиёъ, ГгисГ. то;

Внђн књигу, нечувених јада! 2, 44;

узъ чуђенћ овако исказано може стаятй юшъ каква

речь. КOIOЙ се значенЬ слаже са чуђенћмЂ, и. п. да, ох,

гле, итд.;

Боже мили, да чудна јунака! 1, 626;

Да ненадна часа и несреАе! С. МнлутиновиЬъ. дика ч;

О лијепе љепотице\ 1, 225;

Ох! нашего руга! И. ГундулнКъ, осм. 19, 12Ч;

Ох бојева донде невиђени

Ох кланаца крв.ьу обливени! Б. РадичевнЬъ 1, 118;

Јао, моје штете и срамоте! 1, ч55;

Ао света големога

До јада .нова! В. РаднчевнКъ 1, п;

Пн сердаре, грдна разговора! П- ПетровиКъ, в!ен. 38;

Ху, да ладне ноћи! ,1. ЛазаревиКъ, владим. I;

Гле ти нЪга!

Гле страшивца Богина Јуеовића! 2, 55;

Кад гле на ме једне јуначиие
Као канве мутне облачине. Б. РадичевнЬъ 1, п;

као што у последньнмъ примерима имамо гле скраћено

одъ глагола гледати, тако се налазе и хделн глаголи узъ

овако чуђенГ, али другш падежъ не иде у реченицу у

КOIOЙ су они, него остае за себе:

Ја да видиш јаду започетка! з, 36;

Ја да видиш друге ђаконпје!

ђаноиије, лыоее госпоштигсе! 2, 44;
А да видиш Смиљанић-Илије! з, 23;

А да видиш вахта у влашета! з, 23;

Ал’ да видиш силе од везира! 2, 95;

Ал’ да видиш црног Арапина! 2, 66;

Ал’ да видиш чуда великого. 2, 25;

Ал' да видиш и друге неволе. 2, та;

Но да видиш тташе Брђанина\ з, 5;
Но да видиш дивна ђувеглије ,

Ђувеглије, Реле ирилатога'. 2, 4о;
Но да видиш младе бановице! 2, 31;

Но да видиш лијетге !}евојке\ з, 14;
Но да видиш једне женске стране. 2, 89;
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Бре да видит Кудуз-Дел-Алије'. з, 72;

Стан', да видпш Јованове мајке. 2,8; (*)
Виђн кучке Кој пдиновице! 2, 13;

Видите ли оне несретнице,

ђе отрова својега ђевера. 2, 98;

Видите ли онога кадге? П. ПетровиЬъ, в!ен. 75;

Гледан тгамети!гледай говореня! Д. ОбрадовиКъ, сов. 11 ;

оваки могу быти и овн при.мери;

Ја сам била, ја сам дангубила
Више бјела града Бвјограда,

Гледајући чуда великога
,

I>е дијеле браћа очевину. з, 98;

Слушај чуда : Тодор Поморавац

Одвео ми снау нсорошену. а, за;

овако стой и нуто. кое и салю знача чуђенћ;

Нуто мотка! и нуто помети! з, 26 (юаз);

Нуто зета\ нуто сијасета! I, тот;

Нуто мајко из мзђе међеда. 1, 528;

Нуто Марку велике неволе! а, 68;

са чуђенћмљ добро се слаже показиванЬ. кое значе

речи ево, его, ено; за то се и оне налазе узъ овай падежъ,

кои остае съ ньима и онда кадъ се само показуе:

Ха 6.1 аго мене, ево ми је! Прип. 14г;

Ев о ти тужа! Прнп. 1з9;

Ево море, Краљевића Марка, г, 68;

Него ме ево жива и здрава. В. С. КарациЬъ, одгов.

на утукъ 8;

Ево ме. Д. апост. 9, ю;

Ево је под норитом. Прип. 133;

Ево нас. Прнп. 21 ч;

Ево снахе ево одмјене. В. С. КараииЬъ, пос.l. 28о;

Ево човјека. Iов. 19, 5;

Ево вука пред твој двор. 1, 688:

Ево теби голобрада. 1, 4оо;
Ево ти коььа испод мене. Прип. 15*;

Већ ево тн ситне књиее тале. 1, 3^5;

II ево тн свилена чадора, 2, 58;

Ево вам страже. Мат. 27, 65;

Ево тебе среће нзненада. I, 7П;

Ево сунца гдн га у двор водим. 1, 7 21;

Луче пушка, ето ногьаника
,

Пуче друга, ето и другого,
Пуче трећа, ето и војводе. 1, т4;

Благо мене, ето люеа кума, а, з4;

(*) Овако има и вигиъ окраћеио одъ видишь:

Да виш, брате, велике радости! з, 26;

Да виш, брате, чуда великого! з, 26.
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Благо мене, ето ни г, 34;

Ал ето ти Љутице Богдана. 2, 39;

Ал ето ти пунца и пунице. г, 89;

Ал’ ето ти воЈске ка алаје. 2, 45;

Д.Г ето ти јеке низ планиду. 3, з;

Ал’ ето старца где иде. !, 394;

Ето га ту под пластом. В. С. Караџићт., поел, бз;

Ето је тамо до.ье код куЬе. В. С. Карзцићт.. поел. 289;

Ето цпра ђе яде. В. С. КараципЪ, поел. 4;
Ето наших паса. Е. С. Караџнћт., поел, бз;

Ако с’ гладае, ето ђаноније,
Ако с жедан, ето вина ладна. 2, 12;

Ето сабле а ето наковња,

Ти огледај саб.ьу каква ти је. 2, 61;

Ето тебе коњп и ђевојке
До Маркова двора бијелога. 2, 56;

Ето царе лијепе ђевојке
И ето ти од Арапа главе. 2, 66;

Ето ти сина\ ето ти матере. Iов. 19, 26 и 21;

Већ ето ме тебя по авазу. 3, 24;

Већ ено ти слике, око кола игра. ), т;

Кад ено ти сејетп у тамници

Брата твога а ђевера мога. г, 15; (*)

тако и нека и на:

Ето ти брата, иди с њии,

Нека ми брата, не ћу с њии. 1, 285;

Нека је, пек се удаје. 1, 362;

Нека га, друге, иека га. 1, 11;

Нека сунца нека. Б. Радич'евиКъ 1, 48;

Нека пљускп нека воде,

Нека громи и ветрине. Б. Радичевикъ 1, 34;

И нај тебе мога џефердана. з, 65;

На ти воде
, мајко моја. 1, 419;

овамо иде и друпй падежъ одъ личне заменшде трећега

лица и одъ повратне, кои се у жестини умеће у реченицу:

(*) Вудући да овде другш над. стой самъ по своме зна-

ченю а не по зиаченю додатака (ево, его. итд.), ласно е раз-

уиети оваке примере у коича нема другога падежа ако и стое

исти додатци:

Благо мен и, ево моје злато. 1, з 44;
Ево тебн еезена пошула. I, 159;

И ево тн сабла димишћија. 2, 58;
Ево цар ваш. Гои. 19. 14;

Ево, селе, очи Лрапове. 2, 18;

Ето књига, два брата рођена. 24;
Како может рећн брату својему; стами да ти извадии

труп из ока твојега; а ето брвно у оку твојему. Мат. 1,4,
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Ж.ье га сјели, три Српске војводе! з, аз (|B*з);
Зле га сео, Предраг арамбаща! а, 16;

Тешко ти га онда онијема! П, ПетровиЬъ, шКеп. 1 1 ) ;
А водице, ти га усаиула! 1, 444;

Црне очи, ви га не гледале! 1, 365;

Огледало, ти га не гледало! 1, 425;

Над је себе то било ! -

куд себе оде ! В. С. Кара-

џићт>, речи. себе.

Овога е значеня и узъ порицанК другш падежъ. Да
бы порицанЬ было подпуно ,

мисли се и нанманьш део

онога на што прелазн радня глаголена коя се пориче:

Ви Груице пи видели висте,

Камо ли му на бој вводили, з, т;

Гледа коња, а не види Гаје. 1, тез;

Ннт’ је и тко Златке сагледао. 3, 22;

Не познаје Љутице Богдана. 724;

Не дам саме Каице војводе
За четири на крајипи бапа. 2, 81;

Не дам вама Секуле неАака. 2, 85;

Мртва не дам нено

Љепотице Муја. г, з'l6;

А ја не дам моје Иконије. 2, 94;

Ти не .'ьубп Мериме девојке. 1, 34з;

Снае Јеле заборавит’ не ћу. з, 25;

Па ми преди гаЬе и кошу.ъу.

Да не мучим љубе Мнђелије. з, 20;

Дај нам боже војевати
А Мораве не бродити. 1, 598;

Не мамн ми сана Ослшн-аге. 1, 514;

Не отииај Лlоје Нконије. 2, 94;

Не губи мн Буче џенерпла. 2, 42;

Не Ьу Фате за живота йога. I, 345;

ЛЈајке немам а сестрице немам. 2, 66;

Мајке немам да јој јаде кажем.

Ни сестрице да јој се потужим, 1, 318;

Слепа чеда не имали

Ни у дому ни у роду. 2 15;

Нисам драге за годину видно. 1, 441;

Да не просиш прошене девојке. з, 76;

Иду еватн, не воде ђевојке. з, 78;

Ти ћеш себн бо.ьу наЬн л>убу,

Али жима ннкад не ћеш мајке. 2, юо;

Ал’ не нађе Стоје и Стојана. 2, 26;

Нвјесам ее јоште оа;снпо

Ни ђевојке за ее иенрооио

Ни ђевојцн дао вјере тврде. 2, 94;

Он је проси а брат сестре не да. 1, тгз;

А не зове својијех сестрића. г, 29;



119
Б Е 3Ъ ПРЕДЛОГА

Немој тућн први данак љубе. 1,

Немој њима вријеђати рана, з, гТ (двгз);
Не гњев’те паи гиздаве девојке.

Девојка је п од себе гњевна. 1, s о ;

Ако ли ми не достигнет виле. 2, 38;

*_Али Ненад мајке ие елушаше. 2. 16;

Лот зорнца не забнјелила
Ни даница лица пометила. 3, ю;

.Момак лежи, ни главе не диже. I, 2*15;

Не Ьеш взић’ ни изннјет’ главе. 2, 79;

Да ти ияаш крила Соколова,

Перје меса не би изнијело. 2, sо;

Бећар спава, очију не склапа, 1, 3.5'г,

Ла би рек’о да си Сеидиие

Да ннјеси обријао браде 2, 77;

Он не вяя браде ни брковп. з, 24;

Не пуст’ гласа до бијела дана. I, 3'13;

II ја длаку пром’јених
А та Ауди никада. I, 708;

Да ја о вас не отрешим душе, а, 63;

Не говор’те, не гријеш’те душе. 2, 23;

Неној сине изгубити душе. 2, з4;

Не .ьубих ти паса међу очи

Ни твојијех коња у вопнтя. з, то;

Он не носи тице ластавице

Веће књнгу од богородице. 2, 4б;

Не ће мене дати Соколова,

Већ дај мене каква обнљежја. 2, 77;

Нит’ улови срне ни кошуте. 2, 12;

Не внђесмо ћабе ни Медине, з, Iб;

Да не гледа сунца ми .пјесеца
Ни бијела данка ни јунака. 2, 95;

Оно боја иије ни виђело. 2, 53;

Нокривају саб.ъе јапунџети

Да им Марко ие види сабала. 2, 69;

Који боја ни виђели вису. 2, 50;

А не зпаду стаза ни богаза. з, Те;

Не умје Јане кући разлога

Кући разлога, селу закона. I, 7ог;

Ја ннјесам друма погодно. з, 18;

Часни крста не ће проказати. 2, 18;

А Алија не рече ријечи. з, г^;

.Та ти добра не даи ии једмоеа. 2, B’|;

Коње дајте, оружја не дајте, 2, 79;

Не дан с главе тастове челенке,

Са рамена коласте аздије,
И ја не дам од злата кошуље. 2. 89;

Ал’ нијесмо брате дријемали
Ни из руку чаша испушталн. 2, 22;
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Да свакијеж не наимаш слуга. 2, 77:

Не ће имат' гроба нн укопа. г, 4о:

А ми браћа кавге не имамо. г, 4о;

Али Марко ни хабера нема. 2, 59;

Невјере ти учинити не ћу
Ни твојееа љеба погазнти. 2, 44;

Немој данас крви учинити. 2, 72;

Немо] ееби смрти учинити. 2, 69;

Да не чнииш у неђељу кавге. 2, 67;

Прођи Марко, не замећи -кавге . г, 67;

Море Марко не ори друмова ;

Море Турцн не газ’те орања. 2, 73;

Не пронос’ те тога дарка. !, 217;

Ој Цетињо, тиха водо ладна.

Тихо теци, села не занеси. I, з7з;

Да не носим зеленога венца, г, 458;

Јер зло добра донијети не ће. 2, 73;

Ево пуно петнаест данака

Ја ове ходах по Турској ордијп
II не нађох краја ни хесапа. 2, 50;

Лепшега ти лова и не тражим. 2, зо;

Не освоји добра ниједнога, 2, 84;

Не шће Порча воде ни таштраве. 2, 93;

Ни издворих коња ни оружја
Ни долате нове ни половне. —

Не држите вјере у јунаку. 1, 537;

Јоште Марко ча7не не попио. 2, бз;

Попи Иво а не скваси брка. 3, 18;

Да се браћо у со прометнемо

Не би Турком осолили ручка, з, 27;

Не гад’те ми пред господом вина. 2, 60;

Не мут’ воде незнэни јуиаче. 1, 745;

Да ми дара нико не дпјелн. 2, 89;

А ја бане ни динара немал. 2, 44;

За два плава не би гроша дала

За млинара не би динара. 1, 426;

Не ћу тебе паре ни динара, г, 52;
Не мећите дугијех путана,
Већ за бритке саб.ье приветите. 3,8;

Онђе старац укопао Марка,
Биљеге му никакве не врже. 2, 74;

Не вргох санка на очи. 1, 316;

Још ти ннсам воље покваряла. юо;

А пшеница тежатка не чека. 1, 236;

Ниј е матере за сису ујео, Поел ;
Нема треке диске у глави. Поел.;

Не гули коре, ни чини горе. Поел.;

Договор куће не обара. Поел.;

Туђе руке евраба не чешу. Поел.;



Није курјак зиме изио. Поел.;

Ко ъуди не олуша, није ни он чоек. Поел.;

Л дотден не сво г а о к о г а п ока а д а. Спои. аоз;

Да имъ дЪце не одведе. II ГундулиЬъ, оси. 7, 23;

Не напракн севн кн п д ннтн друге какие прнанке.

!. РаиЬъ, овешт. ист. »3;

Не назначите на себе нЪгова гнЪва. С. ЖивковиЪъ,

теней. 96;

Да не в-Ьнчава четвороженаца.Т. ЗелиЬъ 401;

А.Г овоеа чуда !ошъ не ГГ. ПетровиЬъ, вlен. б;

Не кори ме кадъ не ипашъ пута. I. СуботяЬъ, бос. 141;

Не жени добра. М. СветиЬъ, утукъ з, бз;

Многи су то чинили на ћуртино иие који ћурте нигда

нијесу ни виђелв. В. С. Караџићт., дан. з, 204;

Ништа не узимајте на пут, ни штала ни торбе. Лук. 9, з;

Не једу док не умију руку до лаката. Мар. 7,4;

Сад видим да Освалд нема четврте диске у глави.

Д. ПоповвЬъ, осв. 25;

овако стой у другомъ падежу речь не само кадъ на ню

прелази глаголена радия коя се лориче, као у горньимъ

примерима. него и онда кадъ на ню прелази друга радня

коя 6 везана за радию иди станћ кое се пориче:

Не шће Стојан послушат’ ђевојке. з, 21; (*)
Не ће Омер мајке послушати,

Већ он оста у бијелом двору. 1, 445;

Те завати воде у кондиру.

Те јукаку на кошу додаје.

Јунак воде ни гледатв не ће.

Мимо кондир доватн девојку. 2, 82;

Па ја не смем невере чинити. 2, 4 1;

Ја ти гробља не смем казивати. 2,7;

Ја не могу налбанте љубити
Та Дојчине за живота твога. 2, 78;

Не могаху пута разазиати. 1, 66;

Ако л’ немо’ш одвести сватова, г, 12;

Не може ти приправљат’ вечере, г, 56;
Не могосмо добра издворити

Кгко дете Наоде Момире. г, зо;

Ја харача покупнт’ не люгу

Док не свежем ништа н убога. 2, 62;

Ја срамоте поднети не могу

Ни жалости велике трпити. 2, 69;
Не могу тн сабле целивати. з, 7;

Нису могли кобиле сачувати. Прнп. 28;
Зла мрзиоме чинит не можеио. П. ПетровиКъ, в!ен. 88;

(*) Са свимъ су оваки и они н змеђу гориьнхъ примера

у коима глаголъ стон у Форми сложеной.
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Нити је могао лрста добро «купнти ни исправити
В. С. КараџићЂ, дан. 1, 79;

Нlе могаоузети града Трое. С. Жнвковићт>, тел ем. 205:

Не море внше заручит’ Марине сестре нн матере.
М. Добретићт., богосл. 418;

Не бы умео тако натегнутнлука. С. Живков, телем. 210;

Нисам кадар ни девојке наћи. \
} -66;

Видит да ми нијесмо кадри мира начнннти. В. С. Ка-

рациЬъ. дан. з, 161;

Не да ока отворити. Поел,;

Не да му бијела зуба помолити. Поел.;

Не дам ђеце водит' у Косово. 2, 44;

Не дам теби лица обљубити. 2. ю;

Не дате им пушке истурити. з, з;

Не да му ријечи рећи. В. С. КарациКъ, поел. 191;

Чуваоби ине би дао поткопати куАе своје Лук. 12, 39;

Неиаш на што сабле извадити. г, 29:

Немао се чии покритн,
Ни себе ни жене

Ни ђетета код себе. 1, 149;

Нн Т 8 X 8 II Л ПOПBШНХЪ не нмлде кддд. I. РаиЬъ, бои зм. 45;
Снн човјечнј нема гдје завлонвти главе. Мат. 8, го;

Нелам у што сабратп своје љетине. Лук. 12, п;

Даљега спомињањп чиннтп није потребно. Л. Мпло-

вановъ 36;

Ја нијесам достојан њеиу обуће поннјети. Мат. 3,2;

Коме ннјесам достојан одрпјешити ременп на обући.
Iов. I, 27;

Ннт’едуя:анъ узет’ нЪ нн друге. М. Дабретићт., бог. 4гз;

Не бој се узетн Марије жене своје. Мят \. 2о:

Ни где вале чути ни видети. 2, 38;

у овнмъ е примерима глаголена радня везана неодре-

Йеномъ Формомъ за оно што се порнче, али може быти

везана к речю да да опетъ остае другш падежъ:

IИто му она Iгије Ьела да служи момака кад зимн до-

ђу с ним с војске. В. С. Караџићт>, дан. 9:;

Неће другоме воле да кварц. В. С. Караџићт., посл.гэо;

Не тье да прими цпрскога вднца. С. Живковнћт., те-

лем. 115;

Не могу својијех послова да раде. В. С. Карац поел. 85;

Не дадијаше да ко ороиесе суда кроз цркву. Мар.

м, 1 6; П

Я волим умрети него нЬму оту зети живота; Вез

надежде да тье нкада вид-Ьтн своза отечества. С. ЖивковиЬъ,

телем. 50 и 15 Овнхъ примера не могу потврдити народнимъ го-

воромъ. У ньима се, истина, мисли да нетто не Ье бытн, алп

се то не каже поричући.
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знатно 6 порицанЬ у овимъ примерима:

Не ћеш изић’ ни изнијет' главе,

А камо .ш извести ђевојке. 2, 29;

Не ћеш изнћ’ ни нзнијет главе,

.Та невмо.ш извести ђевојке. 2, 79;

еръ кадъ у реченнци глаголска радня прелази на неке

речи съ псрицанЬмъ а на неке съ потвр})иванЬмъ онда

ове последнЬ по своме правилу остаю у четвртомъ

падежу;

Он не носи тице ластавице

Веће књигу од богородице, 2, 4б:

Не нос’, водо, кгьиге ни јазнје

Веће памет сеје Иванове. 1, 646;

Никаква јој дара не носимо

Него једну киту боснока. 1, 653;

Не тражим во.ье своје него вољу оца који меје послао.

Јов. 5, зо;

надази се доста често узъ порицанЬ и четвртый падежъ

место другога:

Тн не држнш код себе војводе
Вейе држиш Турке јаничаре. 2, 82;

Ја не стекох паре ни динара

Ни заслужих на ноге опанке. з, 1;

Ја не тражим брате ни динара.

Ни ја тражим твоје ду говање. 2, 44;

али нема примера према коему се не бы налазили псти

онаки съ другимъ падежемъ. Само е одъ речи што,

то, ово, оно обичнш четвртый падежъ узъ порицанЬ;

Над се ко зариче да што не чини, па не држн ри ј ечи.

В. С. Караџићт., поел. 86;

Ништа не узииајте на пут. Лук. 9, з;

Ништа немаш лијепо виђети, 2, 25;

Испрва не казах вам ово. Јов. 16, 4;

Не знаш ти то; —заръ ни то не знаш?

Он то неће. В. С. Караџнћт,, речи, нећати;

Шта искаше Израи.ь оно не добн. Рим. 11, т;

али се налази и друпй:

Дд не ддгете и н ч е с а р е. Спои, з;

V е г д вогь не ддн. Спом. 270;

Не зла ништа жива. В. <Л КарациКъ, речи, жив;

Дам она тога и не олуша, т, т5;

йке пн тог и не оуунпнмо. Шэф. хриеов. 12, 1 8:

Добро овога не
дорече. И. Гумду.тЬъ, осм. э, 50;

Не номнндн тогд менн. М. ДивковиЬъ т;

Тога учинит’ не море. М. ДобретиКъ, богоол. юо;

Иве тога обеЬао, М. ДобрстиЬъ, богосл. 97;



Ты тога не бы говорио. М. А. РельковиЬъ, сат. 9;

И не дай ми тоеъ виднти. П. КнежевиКъ 97;

Нигда тога видјелн нијеемо. Мар. г, 1г; (*)
Да никоме не казује тога. Дук. 9,2!;

Кад ко буде у какоме мјесту а не види онога што

је онђе најзнатније. В. С. Караџићт., поел. 13;

Лазо тога не ће ни једнога. 2, зг;

А я ненмамъ тога пн еднога. ПЬв. 1 19;

исто чини порицанЬ и узъ
безличие глаголе (**):

Роуке ил соудоу дл не ннл. Душан. зак. 13г:

Нема лета без ђурђева дача

Нити брата док не роди мајка, Поел.;
А у двору капи воде нема. 1, 735;

У колу ти нема слипе ни прилике. 1, 177;

Ту ти нема прилике за цркву. 2, зб;

Од сад више нема свадбарине. г, 69;

Шта Кеш сада, пагиалука нема. 2, 77;

Који кажу да нема васкрсенија. Мар. 12, 18;

Гдје нема закона нема ни пријеступа. Рим. 3, 15;

ђе нема парца нема ни суца. Поел.;
Нема јачег пића од воде. Поел.;

Од зле Ьуди нема већегп зла на свијету. Поел.;

Да на тебе ниђе брода нема. I, Ззо;

Да опипа бега Л>убовнћа
Да на њему панцијера нема, з, 7о;

У стара крвннка нема нова пријатеља. Поел,;

Пит’ у њој има кадије ни муселима. В. С. КарациЬъ,

дан. з, 193;

Пн једнога нема паметна ни једпога нема разу-

лша. Рим. з, 11;

У том колу нема мушке главе. I, 5П

Нема брата томе да кметује. 2, 79;

Овђе нема у нашим брднма
Ни ђ евоЈке нити удовице
Да која би била пашиница. з, 17;

Нема оное крји тебе не ће. 1
,

776:

У Солуну не има Јунака
Да нзпђе њему на мејдана. 2, 78;

Да ли ненма у Сеню юнака

Да отиде на друмъ предъ Нукића? 11-Ьв. М2;

У Ненада куће нема. 1, Зго;

А у мене кабанице нема. 3, 63;

У мене лгајке не нмэ. ), 3 19;

Сви поштенп, ма мене нема струне. Поел.;

(*) Тако и ј А, Стоиковића.

(**) По ономе што е казано напредъ па стр. 88 зна се

да овамо иде само безлично нмати.
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У двору му нпгђе никое нема. 2, 31;

А за »ала нигђе никое нема. 2, 94;

Што во никое од твог рода нема. 2, 91

Кану јутрос нема пријптвља. 2, 44;

Виђе бане ђе му друга нема, 2. 44;

Хајдучке куће нема. Поел.;

У внеину да већега нема.

У плећима поширееа нема. 2, 4о;

Да такого не нма сокола, 2, 44;

Онакога у свијету нема, 2, 77;

Ти сн зао да горега нема, з, 47;

Момак да га лепшег у свету нема. Прнп. 69;

Да је љепше у свијету нема, з, 23;

Које љепше у Котару нема, з, гз;

Да је таке у свијету нема, з, 24;

Крвника га ришАанскога нема. П.ПетровнКъ, в!ен. 75;

Којн зета обраннше мота

Кога даиас у далеко нема. 2, 44;

Свако Туре може везир бити,

А јунака нема као Марко. 2, 7о;

Ево прође и девет година

Нити нма тебе ни сватова, 2, 89;

Ал’ не има на кули ђевојке. з, 2);

У тавници нема Јанковића. з, 21;

Нема га код куће. В. С. КарациКъ, речи, немати;

Кад једно јутро нребројим челе, а то нема најбољега

челца. II р ип. 202;

Кога нема на дијелу, нема му дијела. Поел.;

Зар сн море добро увардао

ђе мог баба дома не нмаде. з, 22;

А не има коња у подруму. з, 19;

А нема им Мандушића Кука, з, 20;

Ы ема дома твог брата Стјетгана. з, п;

Да Данила дома нема. П. ПетровиЬъ, слоб. 32;

Нелlа овђе Срба Радосава. 2, 75;

Одиах аозна војска од Арапа

Да у војсци не имаде Марка. 2, 62;

Нема оное страшнога јунана
На шарену коњу великоме. 2, 62;

С'ви дилбери, люг дилбера нема. 1, 359;

Нема те ни у плећу. Поел.;
А лепе Ру же па води нема. 1, <l2;

Нема њима два најбоља друга

Нема друга војводе Милоша

И нема им Латинкё ђевојке. 2, «9;

По том одма сав онај крај а мало послије и сва Ср-
бија позна да Вељкп нема. В. С. КарациЬъ, дан. 1,88; (*)

(*) Овамо не иду прнмери као:

Нема жита без куко.ьа. Поел.;
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узъ иорицанћ не стой у другом« падежу само оно на

што прелази радня коя се порнче. него и оно о чему

се каже оно што се порнче, т. е. подметъ:

узъ глаголъ быти, али само онда кадъ е онъ део при-

рокъ (в. напредъ стр. 1) ,
и кадъ порицанЬ пада само на

нЬга а не на додатакъ у речейири;

Ев’ од града врата уграбише

Ни би мртва ни бп рањенога. 2, 95;

Да ми не б и Шарца од мејдана

Доиста ме уватити шћаше. 2, 39:

Ннтн е выло креме инти Ъе еытн кдд не бы еогд было,

I. РаиЬъ, катих. 32;

Те је веяча себе за госпођу
Не бп чеда за годину дана.

Пак му роди мушко и девојку. 2, Ю1;

Свекар вели: не би снахе с воде. I, 418;

И ако те не бы до неди.гЬ,

ПридаЬемо Новый у Латине. А. КачиЬъ, разгон. 237;

Дд нмь не негде одь моюдь уьстннкокь спи. Спои. 1;

Дд не КДШННЬ ТрЫOВЫ|6ЫЬ поенлпогд ддрд. Спои. 89;

Дд нмь не пд ддню I) д р н не нм к д и е. Спои, зэ;

Дд не о ног д з н трь г д нд трекнин, кдко г л н пре-

жде не било. Спом. 50;

Хоће пушка, него није кремена. Поел.;

Није онђе вука, за којки пси не лају. Поел.;

Нема њима меда ни тећера
Них им ила ране материне,

Но им има скроба овеевога. з, 57;

у ньима бы стало другш падежъ п безъ порнцаня; за то иду

напредъ стр. 89. - У примернма као што е:

Нейма Марко но еданъ у маисе. ПЬв. 94,

ние право порицаи й него као ово на стр. 123. Право порицаний

ние ни у овакимъ примернма:
Нема овђе у вашим брдима
Ја ђевОЈка јали удовица'? з, 17;

у примеру:

Нема нико да је бере. I, 589,

не припада првый падежъ глаголу кои се иориче, него другоме

као годъ у окомъ: иемашъ коме товорити. У примернма као;

Данае нема ништа лепте од мене. 1, 619;

Нема ниттп сакривепо што се не ће открити. Мат. ю, 26,

разуме се првый падежъ по ономе што в казано напредъ на

стр. 123. Тако се налази и

Ш њиме нема питко под чадором. г, 44;

Кодъ овацахъ 'нигђе питко нема. Оглед. 24з;

правда е речь нитко узъ овако порицан-Ь обичшя у другомъ

падежу (примера има напредъ).
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Да нвје ови млоги и велики брда, у Србнји бн било

жупно као у Талијапској. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 23;

Да је град за динар, над динара није, залуду је. Поел.;

Кад није мачке, миши су господари. Поел.;

Каде није доре кања мога

Нека није нн льене Јунака. I, "751;

Но се од .ъуди крије, бо.ъе да га није. Поел.;

Ако то не урадиш, није на теби главе. Прип. 82;

Да не беше гране вите јеле. з, 7;

Да је свакн дан божиЬ, не би било дуба вражиј ега. Поел.;

Није дома, и не било ти га! I, 7 24;

Не било ти је! I, 59о;

Мајка нема до тебе једнога,

А по данас ни тебе не било, г, 89;

За шт’ га удави, не било те мајци! I, 345;

Или Ьу и надиграти.

Пли мене не Ье бити. 1, 315;

Од како је овога града, још оваке галије није било.

Прип. 86;

Да љепшега не Ье бит' јупака
Од Максима од сипа мојега. 2, 89;

У туђему није нигда своеа. Поел.;

Створи се девојка да Је није било лепше у свему

царству. Прип. 19;

Мало по мало изиђе он најбогатији човек —■ не само

у ономе селу него у свој околинн ннје га било. Прип. 15;

На поклон ти колаота аздија,

Које данас у свијету није. 2, 89;

Нн једнога (калуђера) није било код намастнра. В. С.

КарациЬъ, дан. I, 35;

У Риму тада ннје било ни једнога философа, кои бн

се могао с таковим премудрнм Грком разговаратн. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 5, 87;

лд т др д нигде дд нисть. Душ. зак. Iво;

Којој овци своје руно смета

Онђе вије ни овце ни руна. Поел.;

Који домаЬин не ыисли у вече шта у јутру ва.ъа ра-

дити, ту нити је кубе нн домаћина. Поел.;
Тешко куЬи ђе није госпара
А баштини ђе ннје пудара. Поел.;

ђе није мачке
, ту и пиши коло воде. Поел.;

Тог чадора овђе те било. ПЬи. 147;

Овог греби овди није било. 1, з4г;

Кад видје народ да Нсуса не бјеше ондје ни уче-

ника његовијех. Гов, 6, 24; (*)

(*) Тако и у ста роме Словенскомъ преводу : I н соу С д

не вистъ тоу, нн оу Vеи и к ъ гего; и у Чешкомъ: Јех (ё е 1п

пен! аш и йе б 1п 1к й јећо; и у Польскомъ: Iат те Ьуlо Ј е-



Тешко си мене без тебе

Кад није тебе код мене. 1, 12 5;

Не ће быти у цара болЪга. П-Ьв. 129;

ђе га није на скуту, није га ни на путу. Поел.;
Добры коња у подруму није. г, 96;

Те ђетића дома не бијаше

Ни код ку ле момка ни једнога, з, 17;

Ал’ му сестре у чардаку ннје. г, 96;
Али Дуке дома не бнјаше. 2, з1 ;

Али Бука дома не бијаше. з, 58;

Удала се моиа да Је није дома. Поел.;
Старца није било код куЬе. Прип. по;

Што ма није детета у цркви. г, зо;

Кад Мотира не буде у цркви. г, зо;

У двору му никое не бијаше
До банова два нејака сина. 2, 31; (*)

што е напредъ на стр. 123 казано за речи то, итд,, оно

вреди и овде, али опетъ има:

Ако ли тога не буде. 1, 74 7;

узъ глаголе у пасивнон Форши, али доста редко:

5’ напредак ни бројп се не зна. 2, 29;

Али кад виђеше калуђера, ве знаде им се стрва, као

да их зеи.ьа прождрије. Прип. 122;

А осталим ни стрва се не зна. Оглед. 22;

Била некака варош, којој се ни имена не зна. В. С.

КарациЬъ, дан. г, 49;

гиB а, аш исгп 1 о № је§"о; и у Руекомъ: тутъ нЬтъ Iнс у-

с а, ни учениковъ его.

(*) У овакимъ примерима не стон другш падежъ само

ради порпцаня него по ономъ на стр. 89:

У Милоша не бијаше блага. 1, 615;

Ја ее бојни да не буде кавге. 2, 7 1 ;

Да међ’ нама после није кавге. 2, 16;

Ако ли ми не буде иево.ъе. 2, 29:

Ни ту наје големе неволе. 2, бб;

Ако л’ браћо вајде ми не буде. з, 17;

Нека бог зна, добра битв не ће. 2, 25;

Чини ми се, добра битн не ће. 1, 752;

Без треће није среће. Поел.;
Ни ту иије голема зулума. г, бб;

Ннје квара да стотину дадеш. 2, 69;

Гатала баба да ивје мраза. Поел.;

Да ми није од .ьуди срамоте,

Да ми није од бога греоте. 2, 16;

Коме иије вијека ннје му пи лијека. Поел.;

Од зла рода нек није порода. Поел.;

Није племена без славна имена. Поел.;

Чеса није ни цар не нје. Поел.
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Да се не зна нн стана ни трава

Одъ невЬрна домаћега врага. П. ПетровнЬъ, в!ен. 1 ОТ;

Не знало тн се зна/е. В. С'. КарацнЬа речи, знаја;

II више ни се не нађе мјеста на небу. Откр. 12, 8;

Нада те се не нашло јунака. 2, 34;

У цара се не нађе јунака

Да дохака мене и обранн. 2,

Юнака се наћи не могаше. ПЬв. 167;

Да је онај први без мане био, не бч се другоме тра-

жило льгота, ввр. 8, т;

Ђетића се дома не десило, з, 35;

Не десн се доброга јунака. 2, 89;

Нит се види неба ни облака. 3, 21 (1823);
Не види се града бгелога. ПЬв. 135;

Ни се внђе гране ни норијена. Прип. 209;

Велика густа шума, гдје се не види сунца. В. С. Ка-

рациЬъ, речи, мрчава;

Нигда се тога није видјело у Израи.ьу. Мат 9, зз;

Нраја им се прегледат’ не може. П, ПетровнЬъ, шЬеп. 156;

Кад с' не чује вагине ни койота. В.С.Ка раџића речи, кокот;

И тако имъ се правога гласа не чуе. VI. СветиЬъ,

утукъ з, 32;

Ни ће с’ Марку гроба опојати. 2, 4о;

Да се таке на свнјету рађало није нити ће се рађати.

Прип. 13о;

Ах на свиту родило се ние

Такогъврага, такогъ харачге. УА.Качића разгов. 265;

ђе се у насъ не роди юнака

Кано што су Оногошкlи Турцы. ПЬв. 133;

А у насъ се не роди юнака

Да поведе чету Црногорску. ПЬв. 1 зз;

У нашој се зем.ьи нигда није
Онакога момчета дизало. П. ПетровнЬъ, шћеп. ют;

У ове се горе нигда н!е

Овакога льладета дизало. П. ПетровнЬъ, в!ен. 19;

А одъ насъ се чете не покрену. ПЬв. 52;

Па се тада боя раздвоило. ПЬв. 50; (*)

узъ глаголе непрелазне, али опетъ редко и готово

само у песмама:

Не утече друга никаквога

Ни да каже како с’ погинули. з, 1з;

Да изъ села роба не утече. Оглед. 381;
Не утече ока за сиједока. 1, 232;

(*) У сейма овииъ примерима као и у онимъ кои Ье садъ

доћи може се у мисли ииати ни едапъ
, ни мало, кое се съ

порицанЬиъ добро слаже и имаюЬи у себи поиисао колика

подпомаже другш падежъ.

Свнтавса I.
®
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Одъ пьихъ ока не утече жива. Оглед. ,191;

Жива ока утекнуло није. з, 4т;

Не утече ока нн св'бдока. П. ПетровиЬъ, в!ен. ют;

Не учече одъ ньихъ ни имена. С. МилутиновиЬъ, ист.

цри. 64;

Никакеа му не погибе друга. ПЬв, 86;

За нЬгова владаня те си'Ьло ннкомъ бравчета ноги-

пути, а камо ли веће зло какво да ее учини. Д. Милако,

вићт., ист. IТ2;

Да не падне леда ни снијега

До један пут у години дана. 2, 1;

Не сшяшв ньииа нспанутн

Изванъ града ловца ни трговца. Оглед, 4 8'1;

Све су наше скеле затиснули.

Не доходи ловца ни трговца. Оглед. 15 5;

Нити пуче пушке ни лубарде. 2, 95;

Нан> не пуче пушке из чардака. Н. ПетровиКъ, пула зз;

Немой коп пушку опалитн

Док не пукне мога џефердара. Оглед. 96: Грлица 2, 03;

Куку томе од кога сте ј ачи!

Њеиу дана не свнКе бијела. П, ПетровиКъ, шћеп. 58;

Не бы каплЬ на траву кануло. ПЬв. 134;

У кућу му пушке не висило! П. ПетровиКъ, в!ен. 99;

!)е Iошъ н!е шужня шужнЬвало. ПЉв. 106 (три пута);
НК гов а се куКа угасила,

У ню не ће кокота пояти. П. ПетровиКъ, в!ен. 67;

Нои жнве докленъ сунца гр!е. Н. ПетровиКъ, в!ен. з;

Да слободне главе внш.е

Не подраста ни явля се. П ПетровиКъ, слоб. 120;

Да се била двора не биели

Кога нив огн’Ьыъ опалио. А КачиКъ, разгов. 7з;

Па се код нас тога не догађа. П. ПетровиКъ, шКеп. 181.

У
старимъ кньигама а по ньима гдешто и у новйшъ

стой другш падежъ узъ придеве кадъ се ныша пореди;

Хотеи стярьи вытн
, да воудеть кв с ку ь мнУ н. Св.

Сава, жит. ев. Сим. 0, 24;

Кндвув еднпоу кряагЕпшоу к в с е у ь лнцемь. Жит. ей

Ко нет. 2,5;

Яшу конЬ вЪтра брже. И. ГундулнЬъ, оем. и, юз;

Гун съ два края вихра бржш

СупроЬъ коню копь го тиште. И. ГундулиЬъ, оси. 5, 90;

Силна вихра ячи и бра;и. И. ГундулиЬъ, оси. 18, Тб;

Янн’ да 1’ милое гриеха веЬа. И. ГундулиЬъ, осм. 12, 121;

Копренгща сниегп бЬля. И. ГундулиЬъ, оси. з, 62;

Твою крЬпос сунца бЬлю

Зли не могу да срамоте. И. ђорђићЂ, пес. дух. IТТ;

Сунчаинце сунца дран;а. И. ђорђнћт, разл. пес. 23;
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Грешна злоћа, пакла црия. 11. ђорђићв, салт. 9;

У облаку сунца бЬ.гЬмъ. ђ, ПалиотиЬъ, крист. 2 12;

Офрнн мол. 11. ПоснловиЬь, наел. 4б;

На твой потокъ бистрый и чудесный.

Надъ ко!енъ огледуешъ лице

Лйпше сунца, зоре и мЪсеца. П. ПетровиКъ, в!ен. з5;

е драже негублЪна. 11. Петровийъ, в!ен. 29;

Развеза је бо.ьа слабе свезе. И. ПетровнЬъ, шћеп. 154;

Алъ слободу главе дражу. 11. ПетровиЬъ, слобод. 205;

Да ти рану ту душевну

Смрти тежу извндамо. П. ПетровнЬъ, слобод. 166. (*)

У песиама се налази другш падежъ место четвртога

особнто одъ речи мушкога рода понайвише само за то

да бы слогови изашли на брой:

Да ја видим белога Будилга. 1, 614;

Вије Беча са четпри стране, з, з;

Да Сријелга равноеа прегазе. з. 9;

Пороб иће нашег намастира. з, 14;

Кажите ми друма Сарај веска. §, зг;

И часнога крота целивао. 2, 18;

Ви узмите мога лгача. 1, 461;
Те подиже свалена шатора. з, 1;

Даььу носи зелена барјака. I. sвз;

Нађе Павле ситнога ђердана. 1, 289;

Те и лева одсијече сну та. г, 61;

са свимъ су редке речи другого рода:

Чувај царе ти господства твога. 2, 29,

Кажите нам стазице

До те свете водице. 1, 212;

исто су тако редке друге речи осимъ самоставнихъ:

Те новата сеијех у планини. з, 4б;

Па вас може с коњем прегазити
И грднијех ђеко оставити. 2, 4о;

кише ихъ се налази у старимъ кньигама:

К о н ,п но соу послдлн. Душ. зак. 165;

Од прнуоднфд меняли, ко неук соу мни клясгеле ддлн.

Спом. 189;

Не претече нет прелетв
Свиехъ осталиехъ. И. ГундулиЬъ, оси. 5, 7 з;
И моиъ рукомъ мнозиехъ поб ихъ. И. ГундулиКъ

осм. 20, 62;

Ко оне гшиехъ, оиъ ньихъ не ће

Везат’. И. ГундулиЬъ, осм. 9, 125;

(*) Тако и у староме Словенскомъ езику: нмлмк сћкђди.
тельстко Волш II о л п о сд. Iов. 5, 36; едл ты еолнн гесн о т ь 1( л

нашего Л и р аа н а. Iов. 4, 12.

9*



другш се падежъ у песиаиа налази и съ предлозииа

место четвртога;

ГГа ишета пред шатора свилна. г, 81;

Хоће паша нама на конака. з, 5:

И оођоше на Стамбола града, з, 12;

овако и место првога падежа стой друпи на овомъ месту:

Још на вуку капа од самура.

На међеду зелена долама,

На пијевцу кончали чакшире.

На лнснцн лијепа ђердана. 1, "12,

ДРУГІЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

БЕЗЪ, ПРЕЗЪ, ВРЕЗЪ

Речь у другомъ падежу съ предлогомъ безъ показуе

да нема онога што она сама собомъ значи
;

а то може

бы ти н. п. челяде;

Тешко брату једном без другога. 2, 75;

Тешко мене код две иајке без тебе. 1, 295;

Како ј' тебн битн без коњица

Тако ј' мојој браћи без сестрице. 1, 751;

Те се туци од јеле до јеле
К'о ја Марко без люг побратима. 2, за;

Што ћее д-ћца безъ свогй маяка

Што ли майке безъ дЪчице свое. С. Милутпн. троебр.s6;
Я безъ тебе ннсамь жива. И. Гундулнйъ, оси. в, в;

Не оотави боже без пријатеља. Поел.;

Не останн без сина твојега. 1, 289;

Престан’ Павле, без тебе остала! 1, 289;

Тако не остануо без Јединка'. Поел.;

Ако ко умре без дјеце. Мат. 22, 24;

Умрије без порода. Мат. 12, 20;

Без невјесте вечератн не ћу. 1, 660;

Јер га Арап прпватити не ће

Без Јелице лијепе ђевоЈке. 2, 78;

Нема кола без Кокана. Поел.;

Ао мој тупи тупане, с тобой зло, а без тебе и горе. Поел,

друге ствари телесне:

Хазур пушка без кремена. Поел.;

Јесу л ово твоји дворп

Л>уто ускн и тијесни
А без врата и прозора. \, 153;

‘

Мучио му је нћи без оружја. г, 68;

А пуштенн кои.« по лпвади

Без седала и без покроваца. 2, 91;
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Онда скочи Сењаиике Ива

У калчинам’ без жути папуча. 1. 421;

Код тебе видим град без бпрјака , видим брод без

једара. Ковч. от;

Докаже цару како иује видно шћер без рука. Прип. 145;

—Како ти је без крилп твојегаР. 2, 98;

Во без рогова. Поел.;

Глава је скуп.ьа с језиком него без језика. Поел.;

Говори као без вилица. Поел.;

Лице без мозга. Поел.;

Лети као муха без главе. Поел.;

Л кад паша оста без очију. 3, 14;

И ерце бвх вам своје дала кад бпх знала да бих без

њега могла жив.ьетн. Прип. Iбб;

Пспеци ми шарку коку

И пехлића без репића. 1, 696;

Иијесам ја тиква без коријена. Поел.;

Од зла дужннка и козу без козлета. Поел.;

При коме се ходите виђаше

Усред тавне ноћи без мјесеца. з, 15;

Како ћеш се обикнути
Без свјећице, без стражице. I, 153;

Вода без брода. В, С. Караџићт., нар. пес, I, стр. 316;

Челе без цвијета не могу меда скупите. В. С. Кара-
циЬъ, поел. 41;

Ја ћу пустит’ сужња без динара. 2, 65;

Појићу те Брђанине ђемо

Без бијеле паре и динара
Баш ак’ хоћеш три бијела дана. 2, 68;

Лежи јунак стрмо без узглавља. 1, тг4;

Нела рака без ЈПокријех гака. Поел.;

Нема очевине без крчевине. Поел.;

Нема шита без кукоља. Поел.;
Ни риба без воде ни звијер без горе. Поел.;
Тешко другу без друга

И славују без луга. Поел.;

'Гешко соколу без крила а јунаку без вина. Поел.;

Хвала му ка’ и тетки без колача. Поел.;
Ни све горе поснјецв ни без дрва дома дођи. Поел.;

ђе је село без паса ласио је ићи без гитапа. Поел.;

Ннједно з.ю не долазн без велике прћије. Поел.;

У пусту Лозницу уђе без пушке. В. С. КарациЬъ,

дан. з, 194;

Без пушке дао или узео град. В. С. КарациЬъ, речи, пушка;

Како ли га Турцп преварише

И без ране и без лгртве главе

Свезаше му руке наопако. з, 21;

Доводе му без биљеге вранца. 2, 39;

Не ће датн разумна госпођа
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Вез твојега кака обележја. 2, 26;

Лист хартије књиге без јазије. 2, зт;

Нек иде без траеа. В. С. КарациЬъ, пос.l. 32 1;

Саградно себи задужбину

О свом небу и о своие благу

А без суза, без сиротињскије. 2, sз;

Нема лица без црвена винца

Ни радости без зелена венца. \, 459;

Закла ме без ножа. Поел.;

Без бритве обрнјати. Поел.;

Накитио се без цвијећа. Поел.;

Без брода је Дрину препловно. 1,

И по књвгам’ позвао сватове,

А Жабљака и без књиге зовну. ч, 39;

Ја с’ не могу сам помоћи

А без ваше десне
руке. 1, 215;

радня, стан!», време и друге стварп уяше:

Да ми чуваш без промене стражу. 2, 81;

Дао бнх му на Боснп везирство

Без пролгјене за девет година. 2, 67;

Молише се три бијела дана

И
три тавие ноЬн без престанка. 2, 1;

С друге стране јуриш без престанка. з, 8;

Поуетн
(»ять всяке од в я яке н пяпрндокятн

пристав к я соупрогнкь ,\ерЫ) егоV Спом. 254;

А сви сватп за мной без прекида, В. С. Караџића

речи, прекид;

Путь мрзеЫй тако ткра
Васъ данъ, сву ноЬь безъ умора. И. ГундулиКъ, осм. 5, 1 й;

Ради без почивка. В. (Ј. КарациЬъ, речи, почнвак;

Попити чашу без предушка. В. С. КарациЬъ, речи,

предушак;

Посједаше посланици без питања. П. Петров, шћеп.4s;

Врнули се ноћу ка Сијењу
Без питања и њееова знака, з, *в; ,

Све чините без вике и премиш.ьагьа. Филвб. 2 14;

Карај их без штеђења. Тит. 1, 13;

Зар вн можете битв човјека Рим.ьанина
,

и још без

суда. Д. апост, 22, 25;

Вез и какого говора. В. С. КарациЬъ, поел. 222;

II то остаде без и каква спомена да.ье. В. С. Кара-
цнЬъ, поел. )31;

Што је год старац заискао , Турчнн му одмах извади

готове мовце без речи. Прип. 48;

Они пођу за њим без речи. Прип. ню;

Нека бЬжн главомъ безъ обзира. П. ПетровиЬъ, в!ен. I 1 1 ;
Лежи без бриге. В. С. КарациЬъ, поел. 242;

Пр евешЬу ти 1шаху преко мора
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И без новее и без муке канве. 2, 89;

Без јада се пзбавнтн не ћеш. 2, 65;

Што нзмеЬеш пушке без невоље. з, 17;

Ово се говори без и коне шале. В. С.ЕарациКъ, поел.

Опире се евнмъ безъ страха. 11. Гундулићт., осм. 5, 51;

Које ће без сумње битв данашњи Рудник. В. С. Ка-

рациКъ, дан. 1, 39;

Без твоје воље не хтједох. ништа чянити. Филим. 14;

Кад ко без узрока жали за туђом ствари. В. С. Кара-

цнЬъ, поел. 58;

Б е ? ь и н Цп о га инуь цогј оу т, р о к д. Спом. 121 ;

Кад ко што говори без слике и без правого реда.
В. С. КарапиКъ, поел. !32;

Говорнти којешта без прилике. В. С. Караиийъ, речи,

блутитв;
Не кори ми безъ прилике шура. I. СуботнКъ, ‘бос. 148;

Био је обичај ђаке у субоху послије подне тући без

и какве кривице. В. С. КараииЬъ, поел. 296;

Без здравла нема богатства. Поел.;
Пак се .Марко болан учиаио

Вез болести
, од лудоств тешке, 2, 61;

» Сам је бог без гријеха. Поел.;

.Људски посао никакав не ложе бити без и какве по-

грјешке. В. С. КарациЬъ, нов. зав. II;

Владика треба да је без мане. I Тим. з, 2;

У њима је без цене каиење. з, 15;

Ведро би се небо проломило

А пануло студено камење.

Побило би Турке без хесапа. з, 13;

Добра коя дан и сипа безъ броя. А. КанижлиЬъ, рож. 63;

Иде без ппмети. В. С. Караџнћт», поел. 197;

Кад би Самуило без памети бно. Л. ЛазаревнКъ,
владим. 2^;

Као без душе дотрчи пред њега. Прип. 24;

Те истый Карамустафу свошмъ пушкомъ посредъ цш-

ка, да без душе и съ коня слети. С. Милутииовићт., ист.

срб. 269;

Два без душе трећи без главе. Поел,;
И доведе лажљиве свједоке
И без вјере и без чисте душе. 2,1;

Као што је тијело без духа мртво такоје и вјера без

добријех дјела мртва. Як. 2, 26;
Бо.ье је поштење у сироиаштву него богатство без

поштења. Поел.;

Не оставн сестру без занлетве. з, 21;

Без друштва сема јунаштва. Поел.;
Он беза зла, сине, проћи не шће. 2, VI;

Налгь ни живот ь тадъ не треба
А каио ли штогођ’ друго
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Везъ чега се лаишЬ може. И. Петровнкъ, слобод. гоВ

Узаавъ без чег с’ Iошъ обак’’ не ноже. С. Милути-
новикъ, обил.

Ко другима поклања тај сам без ншита остане. В. С.

Карацнкъ. поел. !59;

Можеш ми учинити добро без своје штете. В. С. Ка

рацикъ, поел. 226;

Нема смртн без суђена дана. Поел;

Нема .ъета без ђурђева дана. Поел.;

Нема зиме без вјетрп. Поел.;

Већ јаоика трепетала

Усред .ъета и без вјетра. 1, 197;

тако и за брой кадъ у н Ьму нема манЬга; примере ииамъ

само ове:

Серж десеть лнтрь рятд ее ? уетнрн бите. Спом. атэ;

Вез мала сто дуката. —•

за брой и онда кадъ се не узима унь оно што значи

речь коя стой у другомъ падежу; али е за тай посао

обичше осимъ:

Нма броемъ педесетъ юнакахъ

Безъ остале Брдске покраине. Оглед.

зооо е главахъ Турсьчехъ посечено безъ ранЪнгехъ
и безъ онгехъ Лlртвгехъ што су Турцы са собомъ по-

имели. Оглед. 509.

Видећемо кодъ четвртога падежа да съ ньимъ старый

предлогъ презъ знача што и преко съ другимъ. Изъ ово-

га значевя ласно му е прећп у значенЬ предлога безъ,

коему и преко доста близу долази (*). као што е и безъ

у последньимъ прпмерима доста близу помисли преко.

Али прелазећи презъ у значенЬ предлога безъ. прелази

и на место нЬгово, т. е. предъ другой падежъ:

Службу сваку презъ никаква покоя чнпећн. А. Качикъ,

кораб. 121;

Она трчи па сокакъ презъ дугие. М. А. РельковнЬъ,сат. 29;

Хатове иамъ нзъ Беча послаше

И бадявад презъ новаца дате. М. А. РельковнЬъ, сат. бо;

Презъ ранге ившта быт’ не море, М. А. Релько-

внћн, сат. 55;

Указа се прилика проходитп бадявадъ внлаете,
землк

и градове оннма кон то желећн презъ великоеа трошка

не бы могли учииитн. М. А. Рельковикъ, сат. 3;

Тецкто покорив, ве.ишъ, презъ пристанка
Роке неуморне до смртнога дайка. А. Капижликъ, рож.^А;

(*) Н. п. безъ волк, преко волк; безъ мере, преко мере.
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Пр* з ь оу ставлю н ныль ють пдсь кинь. Руко-

писъ 14-тога века у Шэф. Iезек. 86; (*}

Одъ овога презъ имамо у иотомъ значеню врло оби-

чно брезъ :

Јер отока нигда ннје сама

Брез хајдукп ја брез мрка вуна

Ја брез чете Турске ја каурске. з, 24;

Кою «коупоу родитель нлшь бре ? ь р я лог д и прд в-

д е оу?е. с пом. газ;

Дд мнрь не могоу оутнннтн сь лерl|егомь стяпдноыь

коле и клдстео грлдд доуврокникд. Спом. гз4;

ни се тере кога кнкга б тнедь книга иондмкдлд

ыншкогд и д т р д ж к д. Спом. 195;

Какав данак брез јаркога сунцп,
Каква ј’ ноћца брез сајна мјесеца,
Какви л’ свати брез млада женина. 1, 345;

Да их не носе брез позлаћења. I, 625;

Уби мене ЈМаџар изненада

Брез јуначног мога огледања. г, 81;

Брез блага је не бн ни удао. 2, 96;

Разбоди се боном брез болисти. 2, 96;

Тн БИ
, ГОСПе, ПНКДО КДНН

, ГДИ ГД ВИН ПДЛНI|ДМН,
Н кдыеиием крнто достн, д орнжнеы в р е ? милости.

,М. ДивьовнЬъ 9;

Спаваше брез страха. А. КачиЬъ, кораб. 125;

О брез слике тавна ноћн. 11. Кнежеввкъ 21;

Нек одназн онъ брезъ трага. В, Дошенъ, ажд. Си;

бръ живнЪнЪ брезъ образа

Погрда е и наказа. В. Дошенъ, ажд. 6;

Да спавамо брезъ пристанка,

Да нежимо брезъ у станка. В. Дошенъ, ажд. 48

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

БЛИЗУ

Речь у другомъ падежу съ овимъ предлогомъ пока-

зуе да између онога чему е она додатакъ и онога што

(*) Такое п у Хрвата: Ний ворован през сведочаства.

Винод. 264; Ни мози веће битв пристав през волЪ кнеже.

Винод. 31«;

Ни пушка удира, нити мач пробада.
Ни <’иче сиккра през бога и када. И. ИвамишевиКъ зов;

6р през тебе учиннти

Я не могу боже нишће. И. НванишевиЬъ з4;
И зач иенавиде през у зрака мене. И. ИванишевиЬъ зоз.
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сама собомъ значи мало има места; на едноме краю тога

места може се бавити оно лрво:

Овај клобук близу краја бете,

Ја загази у воду Ситницу

И увати клобук свиле беле. 2, 4";

Витанија бјеше близу Јеру салима око петнаест ко-

тркалншта. Јов. 11, 18;

Кад су били близу Купинова. 2, 91;

Над су свати близу двора били. 2,7;

"*"*• Кад бијаху близу куАе. Лук. 7,6;

—--"Кад сватови с дјевојном буду близу кућв. В. <’. Кара-

циЬъ, ковч. 79;

Дли Роса близу куле била. 2, 4о;

Кад су били близу бјеле цркве. 2, 5;

Кад будемо близу вашара. Прпп. 47;

Како помислнио да су где близу насъ, неш,о нам се

стужуе. Д. Обрадовићт., бас. 196;

А ја се деси близу тебе. В. С. Карацнкъ, дан. 3, 150;

Ко је мој, близу рупе стбј. Поел.;

Близу тебе живљети не могу. ~ sзс;

Не само што не живе по градовнма и по варошима

негоне живе радо ни близу овије. В. Г. КарациЬъ, дан. 2, 89;

—— Чадор пење Сибињанин Јанко

Близу двора Је.,е удовице. ~ 637;

Близу двора гле менека. В. РадичевиЬъ I, ,4;

—Руном држн братац брата

Близу ерца њега вата. В. РадичевиЬъ, 99;

у пренесеномъ значеню:

Кддд вн се он нлшдо с м р т н к л нг, 8. ПосиловиНъ, наел. 48;

•*>—Кадъ е ко близу сл:рти. Наук. кр. 81;

Која (земля) износи трње и чнчак
, непотребна је и

клетве близу. бвр. 6,8;
—ИГто је ветхо и остарјело, близу је крија. бвр. 8, 13;

бавлћнК е и у овакимъ примерима:

У ову кућу не сме нико да уђе ни близу ње прође.

Прип. 170;

и у овимъ примерима мислимъ да ние ништа друго него

бавлКнК после примицаня кое глаголъ самъ значи;

А над дођох близу Ротаније. з. 1;

Кад дође близу столице онога цара што ту је жену

узео. Прип. ,96;

Кад дође близу села, ђе јој је кћи била удата. В. С.

Караџићт,, поел. 101;

у старимъ киьигама место близу имамо и клн^ь:

Н;г>е ||дрл стоаше. Жит. он, Конст. 9, 37;

Нл топнлд ко у м е т н ■) е. Д. АврамовиЬа опнс. 49;
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нистл того l(рькокь. Шяф. л-Ьт. 58, 22;

овай се предлогъ може и поредити као и придевъ:

Вы сте ближе бога и чудесахъ. П. ПегровиЬъ, в!ен. 92;

Но то могу божити

Да старцу се треба
Све више веселити

Што е ближе греба. И. А. Дотенъ, лир. пес. 87;

——Тица што се више диже

То е свога града ближе,
Тако човикъ што е ниже

'Го е свога дома ближе. В. Дошенъ, ажд, 17;

Тешко оном ко ј’ пајближе Марка. 2, 71;

Везиръ, цара ки 1’ найближе. И. ГундулиЬъ, оси. 2, 56;

Кои ииа найближе нъи свою цркву. М. ДобретиКъ,

богосл. 295;

место предлога овако упоређенога има упоређенЂ при-

девъ. узъ кои опетъ остае другш падежъ:

Мы смо Срби ближи рати

Него мира у три пуха. П. ПетровпЬъ, слоб. 209.

Речи близу противнога е зиаченя далеко или старински

далече 1

,
ново се налази у старишь кньигама као пр едлогъ;

Не далече шатор царскихъ. 11. ГундулиЬъ, осм. 4, го;

Не далече мЪста овог'а. ђ. ИалмотиЬъ, крист. 4;

А то йена он далеко

брудова буде синп. ђ. НалмотиКъ, крист, юв;

Далек сунца дразиехъ очи

Тамвоиъ ноћи заиркнути. И. ГундулиЬъ, осм. 9,5;

А я далек злоАе опаке

Вапимъ богомъ предъ самиемъ. И. !) орђићв, салт. яэ;

Здруженъ твому спасителю

Далек свиета и грЪхоте. И. ђорђиКж, пес. дух. пе;

у садашмЬму езику нашао самь само еданъ примеръ и

то у песми:

Ја посијах бјелицу шеницу

Далек села, близу пута. I, 689.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ВАНЪ, ИЗВАНЪ

V V/

Друп'й падежъ съ предлогоиъ ванъ или изванъ пока-

зу 6 да места на коему што быва не заузама оно што

значи речь коя стой у другомъ падежу;
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Брзо иде, али изван пута. Поел.;

'— Про рок не може погинути изван Јерусалилш. Лук. зз, зз;

За то Исус изван града пострада. бвр. Iз, 12;

Кллопер'lе дл не жнвоутв н ки ь моидстнрд. Ду-

шан. зак. 29;

Лфе кто оужежеть н вн ь села гоуыио. Душан. зак. вз;

Подранили бЪху у зору
-

—— Ловъ ловитн изванъ града. И. ГундулиНъ, осл. 9, 37;

Стиене, ке ван мора пеню

Клисурите врхе старе. И. ђорђићт.. разл. пес. гоз:

По тевн смо в л и т л в и н 1| 6 П. ПосиловиЬъ, наел.ss;

Лко е у нотревдн-ь вью постъ, л клмю лн

В Л и Ъ рдя. I. РаиКъ, поуч. 25;

Влнь I)ркве пТднствл. I. Ранћ-в, катнх. 188;

Да се свакога мисеца имаду нсповиднт по еданъ путъ

евн редовипци толвко у монастиру колнко изванъ ла-

нпстира. М. Добретнћт., богосл. 164;

Живина ова изванъ своза роднога листа вне могла

за дуго живити. А. ТомиковнЬъ 269;

«~*_,Али тога изванъ Славонге

Нигди нитко юшь видно ние. М. А. РельковиЬъ сат. 25;

Лозе високо изванъ землЪ остаю. П. Болићљ 1, 273;

Нису водили ннкакве трговние изван землЪ. С. Жив-

ковиКъ, гелем, пз;

V И ека се Србскш житель сало тога закона и ван Сербгв

држи и нека ван Сербгё узме или само уговори выше

интересов од 6 на стотину, па нека гледа онда како Ье

проћи. П. ШероглиЬъ, репл. ю;

——— У двору и ван њега млоги народ искупио се. Л. Ла-

заревиЬъ, владим. 36;

Видно сам их неколико близу сеоске цркве, али изван

порте. В. С. КарациЬъ. речи, стећак;

Изван пашалука Биоградскога доље је иавја Кла-

довска. В. С. Караџићтк, дан. 2, 55;

Једнн се (надимцнЈ надјену дјетету у кућн као од ми-

лости, а други послије изван куке. В. С. КарациЬъ, речи,

наднмак;

тако и пронесено:

Нзвпн очију изван намети. Поел.;

Да се иногима крштено
иле слабо и зна изван куке

и родбине његове. В. С. КарациЬъ, речи, надимак;

Ван намети. В. С. КарациЬъ, речи, ван;

Као да быя изван себе. С. ЖивковиКъ, -гелем. 35;

—— Говораху да је изван себе. Мар. з, 21;

На ове р-Ьчн буднемъ ванъ себе. Г. ЗелиЬъ 2 т;

Поле тало ало бјежати, те у пустињу као изван себе.

Прнп. Пи;

Пуно дана иђаше као изван себе. Грлица 5, 112;
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Не ћеш, не ћега! к’о ван себе врисну. Б. Радиче-

внћк 2, зо; (*)

не бавлЬнЬ на каквомъ месту него прииицанЬ нань може

быти само у овакимъ примерима:

Дође изван себе. В. апост. ю, ю:

Бћху изашли памети свое ванъ. Д. Ранкина у О. По-

чића антол. XI;

на ньихъ су врло наликъ и ови:

Ко пружа ноге изван бијељине, озепшће му. Поел.;

Ударе на ове стране у напредак изван пашалука Бе-

оградскоеа. В. С. КарациКъ, грађа е;

али се и ту може разуметн само бавлћнћ. (**)
БавлЬнЬ изванъ нега одваяюГш се одъ простога зна-

ченя прелази у изузиманЬ. у коме или се онога што зна-

ча речь коя стой у другоме падежу не тиче што се за

друго каже было потврђугоћи или поричући:

Вода све носи изван срамоте. Поел.;

Сазвао све сииове Давндове изванъ Саломуна. А. Ка-

чиКъ, кораб. 218;

Изванъ нЪга и сина му сва челядь изгорите. А. Ка-

чнкъ, кораб. зто;

Дужни су постит’ евн изванъ мале дице. А. Милетийъ,

почет. 1 (ю;

Тридестъ хилядъ по изборъ аойникахъ

Изванъ войске, што е оставю

По граиицахъ на четири стране. Оглед. 223;

-—У невољи немам пријате.-ка
Ван люг ата и светла оружја. з. 75;

Вожја од вас не остало трага

До ван змије и иамена станца. г, 27;

Изван тебе ние другога бога. А. КачиЬъ, кораб. гА о;

Немой инати другога бога изван мене вднога.Наук. кр. 5;
Не ћу друге узет' изван тебе. М. ДобретмЬъ.богосл. 4гз;

Няеднодруго пиће ние добро нн валяло изванъ вина

лозова. М. ДобретиКъ, богосл. з4б;

или се тиче и нЬга, али се гледа кога се шить тиче
,

и

тако се оно прво изузима:

Изванъ речени узрока има и други многн. М. Добре-
тиЬъ, богосл. з9;

Мпогн други изванъ мене

(*) Само се у кньижевника налазе оваки примери:

Яка, силна, утврђепа
Нзванъ мЪре и начина, ђ. Палмотићт., крист. 194;

Чуђаху се изванъ мире. ђ. ПалмотиЬъ, крист, но.

(**) Старо; и вьнь гр дд д. Д. апост. т, ы,

Шишат. садъ се ние могло казати съ тимъ предлогомъ.
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Ово могу потврдити, П. КнежевнНь 31

Речи ванъ противпога в значеня унутра ; и оно се на-

лази съ другимъ пад.. али само у кньижевника и то до-

ста редко:

НосеЪн крлЪлд сляве в и 8 т р д севе. ГГ По-

си.ювиЬь, нас.). 68;

Дд вы нмдтн севн мисто у н в т р д т, ем п о гл

рдд. I. РанКь, поуч. I, вЧ;

Дд вы се ово не слмш сь нолд него вдшъ

нунвгдръ сдвестн. I. РанЬъ, поуч. 2, в;

ДкшлсдЕрлвшнсеунвтдрь севе.!. Ранћ, поуч. 1, 55. (*)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ВИШЕ

Съ овимъ предлоголтъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да се лшсто на коме хпто быва налази далЬ одъ

горнЬга края ономъ што она сама значи:

Мјесец кара звчјезду даницу:

ђе си била звијездо данице?

1)е си била, ђе си даигубила,
Дан губила три бијела дана?

Даница се ње.му одговара:
Ја сам била

, ја сам даигубила

Више б'јела града Бијогрпда. 2, 98;

Под нам' ће се зеи.ьа провалитн

А више нас небо проломит. 2, 56;

Вуздован зауја више куће. Прип. 39;

■—-О постању овога наиастира стоји ово написано више

црквени врата. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 23;

—г Има бн.ьег вши десне обрве. з, 22;

Пресјече му платно више руку. 2, 25;

Над се више предњиј ех зуба језпк нетне па подите.

В. С. Караџићт., поел. 167;

На врху главе вида се еданъ бичъ више затlока. Г.

Зелнкъ, 572;

Држећи рукама више себе и више нојевп на дугачку

рашььу печено јагње. Прнп. 200;

Сова сједи на букову пању,

Вши ње ор’о на јеловој грани. 1, н7;

(*) Овако има и онуда у старнмъ кньнгама:

Пи едднь не сядн о и оу г ер ь и т д т д. Спои, гг.;

2[дписд МНЕ I(ЛрСТКO МП (ОТОКЬ 0) 11 оу г е доувр о к-

Н Н К Д. Спом. 57.
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Више Марка књнгу опазно. 2, 74;

А погледај выше себе, кумо. 1, 203;

Кад погледа ђемо Брђаннне
Выше себе Марка Кра.вевића. г, 67;

Ко више себе п.вује, на образ му пада. Поем.;

Ваше драгое зелен бор израсте

А виш драге румена ружица. I, 34 1;

Нека трпи ярамъ тешкш

'Гко га обикну ваше врата. И. Гундулийъ, оси. 5, 128;

стварн имаю горньш и доньш край и кадъ се узъ дужь

гледаю:

Гдје иамила, ту заспала.

Виги главе јој кондир вина

А у руци кита цвјећа. 1, 454;

Вигие моје главе ружу усадите. 1, 542;

А више ми главе коп.ъе посадите. I, s'lз;

Спусти Саву на зелену траву.

Игуман се паши поклонно,

Скрстн руке, више Саве стаде, з, 14;

Ал’ се Јово са душицом бори,

Више гьега Максиме владнка.

Чати брату самртну молитву. 2, 91;

У Авали выше Биограда. 2, 93;

« У Омера ваше Сарајева. 559;

пењв Новаковић Груја

У планинн више Дренопоља. 3, т,

Вигие овога намастира ииају некаке зидине па брн-

јегу. В, С. КарациЬъ, дан. 1, 22;

Својега сипа вигие куКе закона. В. С. Карац., поел. 63;

Оу КОи У е выше с т р оу мн || н. Ша-г. лЬт. 64, ю;

у примерима као што су:

Облак дође баш више Жабљака. 2, 79;

Оставих му будак вигие главе, з, I;

Сједе Јела брату вигие главе. 2, 78;

премда се у глаголима примиче, опетъ другш падежъ

съ предлогомъ показуе само где то быва.

У иренесеномъ сиислу што е више чега ноже му

быти додано веће обилности ради, као што ћемо виде-

ти кодъ предлога евр.тъ ; тако предлоги вигие стой у

овомъ примеру изъ старихъ кньига:

П 1111816 ТОГЯН ДЯ 6 ВИДИМО КСЯКОМОу. Спом. 123.

Пр едъ овимъ предлогомъ налази се и другш (изъ) съ

ньимъ сложенъ, кои му значеню додае свое:

Бlела е покликнула вила

С Стологлава извыгие Сугиице. Оглед. 484;
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тако узань имамо и по
,

кое се додае и придевима. осо

бито упоређеннмЂ као што е и овай предлогъ упоређенЂ

Диже скуте повыше колена,

А рукаве повыше лакатп. 1, 150.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ВРХЪ, ВРХУ

Съ овишъ предлогомъ друп'й падежъ знаки исто што

и съ предлогомъ выше
,

само што е место кое се овимъ

другимъ казуе понайвише раставлБно одъ онога хпто

знаки речь коя узаиь стой у другомъ падежу, а узъ рекь

врхъ понайвише съ ньимъ саставлКно, као да му е на

горньой страна;

Три кавада један врх другого,, з, 36;

Убио га врх себе. В. С. КарациКъ, речн. врх;
И мачка се врх себе брани. Поел.; (*)
П.ьунн врх себе, над ли на образ. Поел.;

Садъ врхъ саблЪ круиз виси.

Садъ врхъ круне сабля пада. И. ГундулнЬъ, осм. 1, 5;

БоеБе се дд тлкове клетки н роте не плдоу кру оу

плев н идш и у ь последи ну к Спом. гзз;

као што се види редакъ е овай предлогъ у простомъ

знакеню; то ће показати и овай прнмеръ у коему пред-

логи врхъ стон као на силу;

Уживаймо сладке хладе

Гдћ насъ зове драга сЬнца
""■А коньи намъ врхъ ливаде

Нека пасу кодъ кладенца. И. ГундулиЬъ, осм. 9, 13.

Предлогъ овай узима преда се друге предлоге до-

дагоћн ньихово значен’Ь своему, и такое много обнчнш;

по томе имаио предъ ньимъ предлоге:

до:

,Биће среће доврх вреће. Поел.; (**)
Одъ дно пете до врхъ главе. А. КачиКъ, кораб. 21о;

(*) Т. е. одъ нечега врх себе. Тако и

Срамота ннје врх себе погинути. Поел.

(_ЙП Исти кньйжевиицн иста два предлога у нстомъ зиа-

ченю часъ раетавляю часъ саставляю. Могло бы се доказати

да бы нхъ требало саставляти само опда кадъ едаиъ другоме

пренначую значен'Ь
,

а не кадъ га само додаю едаиъ другоме

не дираюЬн му у свезу съ падежемъ, дакле на врхъ,
изнадъ итд.



Од лакатах те до врх нокатах. 2,

одъ :

Одъ врхъ чела до дно нога. И. ђорђићт», сайт. 122,

Одъ врх главе до дно иете у једну се красту окрену

А. КачиЬъ, кораб. sв;

на :

—-.Један сгани навр Маловпна. 1, ~зо:

Око по дана од Ввдојевице навр Цера имају опет

велике заднее. В, Г. КарациЬъ, дан. г, 49;

А кум еврака наврх трна чучи. г, 118;

Стоји мн на врх језика. Поел.;

Да му нађе (меда) макар најмање наврх катанке лнје-

ка ради. В. С. КарацнЬъ, поел. 53;

Па запали косу навр главе, з, *;

И гори јој коса наврх главе. 2,4;

——'Колье се наврх њиве договярати него се на уврати-

нама карати. Поел ;

Наврх софре Громовник Илија. 2, 22

У :

Оста Муса у врх Качаника. г, 87;

Има камен уврх нога је изрезан крст. В. С. Нара-

џнћт., дан. 1, 3";

Тако ме стрнјела уврх почеока не удрила! Поел,;

Нврх совре стари Југ-Когдане. 2, 44;

Ыврх совре једна купа сједи. 2, 4о;

по :

Пасла овце Шунчкиња Мара

У Шунци повр Милована. I, тзо;

Горњи град има један зяд горе повр стијене. В. С

Караџићт., дан. 2, 42;

Ако сам заслужио овај новчиЬ. пека плнва поврх воде.

Прип. 50;

удара заигра му земля

Кано праздна поврхъ воде тиква. П. ПетровпЬъ, нlен. з'*;

11а ју турн на раме јуначко.
Па поврх ње пасом опасује
Док ју добро пасом утврдно. 3, 26;

А на глави девет перишана,

Поврх тога круна позлаКена. 2, 35;

Анђелина руже брала

Поврх града Дубровника. 1, 4о I:
По по.ъу је босиље сијала,

Посред по.ьа високу наранцу,

Поврх поља рана гароФана. I, 66;

съ, са :

Огрну га коластом аздијом

Саврх главе до зелене траве, г, 89;
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Свиленъ га е барякъ поклошо

Са врхъ главе до зелене траве. Оглед. 39в;

Окититн тебе дукатнма

Саврх главе до зедене траве. 2. ■’*У;

Па увише кују Нвонију

Саврх главе до зедене траве. 2, з1 ;

Ако чоек не штедп сврх вреке, задуду штеди аад јв

у дно. Посд,;

Чемерика сер човека. 1, 46"; (*)

врло место сврхъ значи што и просто врхъ безъ зна-

мени кое бы му требало да дода предлогъ съ. а то се

подудара съ онимъ што ће се казати за предлогъ съ

узъ другш падежъ;

_,'Ал на њему до три панцнјера,

Три панцјера један сврх другогп. з, то;

На њег' меће танану вошуљу,

По кошу.ън три танке ђечерме,
Пак доламу оа триста путана.

По долами токе саковане.

А на ноге ковче и чакшире,
А сврх свега Бутар-кабаницу. г, гя:

Ој наранџо, војко племевита,

Сврх тебе се град Будва виђаше. I, 12.4;

Влагоеовъ твой буди сврху насъ вязда. Наукъ кр. 31;

И бдагосовъ твои оонови

Сврху пунп овдн твоеа. П. КнежевиЬъ

У пренесеномъ смнслу кадъ е радна умна као у гла-

голима мислити . говоритн итд., узима се у другомъ па-

дежу съ предлогомъ врхъ или сврхъ оно о чему се ми-

сли или говори итд. као да е место таковой радньи, али

само у кньижевника:

Ево како сврхъ овога едань Француз», врло депо

говори. Д. Обрадовнйъ, бас. 225;

Сврхъ ове матерге могло би ее внше беседити. Д.

ОбрадовнЬъ, сов. 65;

Научш самь бо.гЬ и разуйте сьврхъ люега закона и

вёре мислити и судити. Д. Обрадовнћз. сов. До;

Мислећи и судећм съ врхъ отвари неправо. Д. Обра-
довиКъ, жив. ю;

Мислити сврху заповиеди божиехъ. Наукъ кр. »•'»»;

Кратакъ разговоръ сврху молитве . Наукъ яр. 183;

Поглав-Ь друго: сврху уфпнн. Наукъ кр. sз;

такое и око:

(*) У овомъ примеру съ узъ врхъ има значен'Ь кое и

безъ н-йга у овакниъ примерила; са таке, съ подланице.
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Како ста нмадн с в р д оу решение ль с н р о т д некоу

мндость. Спом. 301;

што ь сврхъ чега у пренесеномъ смислу »тоже му быти

додано веће обилности ради:

Я сврх свега учини и то те затвори Јована у таини-

иу. .Зук. з, го;

Сврх свега тога ово је данас трећн дан кано то би.

Лук. гЧ, 21;

у такоме смислу што е сврхъ чега може быти болЬили

у чему годъ знатше одъ нЬга:

Ово Г нме, врху кого

Ней.ма ни еднога. П. Кнежевнћт. 68;

Да любимо бога врху сване отвари. Наукъ кр. !3в;

Опрати Кешъ мене и сврху спиега побиелнћу. На-

укъ кр. 255;

ово значен!. ноже быти зло по оно сврхъ чега о друго

што. и отуда прелазиу неприятельство, али само уста-

римъ кньигама:

Твое скето ц дрстко дд ни помята крк д ь ку ь. Шзф.

хрпс. 17, 23;

Дд воудемо к р ь уоу оу р о ш я, крага т к о г дн и д-

шегд н крь д оу кьсега скогд родд. ШаФ. хрис. 1 7, 6;

одъ простога е значеня ирелазъ къ овоме у овакимъ

примерииа:

Лажешъ царскш одметниче

Да ма в'Ьра пуна славе,

Комъ се дЪла моя диче,

СвеђЂ ти не ће стат врхъ главе. И. Гунд., осм. 18, 136;

Нода иуци врха (*) главе дође. (I. ПетровнЬъ, шКеп. 91;

ђетнћу није вам врх главе. Поел.;

стаяти сврхъ себе значи пазити на се, чувати се:

Стон еврдв севе. П. ПосиловиКъ, наел, иэ;

Нека стон сви сврхъ себе саде. О. МплутпновићЋ,

дика 32;

Да се изванъ границе свое према Турской силн ни

по што не помаля, но да стой само сврхъ себе и да в

вазда готовъ бранитм се. С ЯилутиновнЬъ, ист. црн. 13.

К.ако 6 предлогъ врхъ постао одъ самоставне речи,

налази се и она место нЬга:

Вила лети по връу планине
,

Шарацъ јездн по среди планине. 2, 38.

Гl ') Овде иисличъ да ана краю стон као уса место съ.

10*
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ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ДНО

Съ овимъ предлого.мъдругш падежъ пасупротъ оно-

ме што значи съ предлого.мъ ерхъ
, показуе да се место

на коме што быва налазп на донЬму краю онога што

значи речь коя стой у другомъ падежу:

Не подь земльомъ ту да стоишь

У тамницн, ну дно пакла. И. ГундулиКь, оси. 12, 17;

Ну ко овпетлый зракъ дно мора

И даиъ Спелый оунце угаси. И. ГундулиКь, оси. п, 1

Тко ни!’ иртавъ дно тамнгще. 11. ГундулиКь, оси. 18, 28;

Заалакаше зло тадъ они

Кнхъ за гриехе нецвилГне

Држи пакао усионый

Дно пропасти свое огн'Ьне. ђ». НалмотиКъ, крист. \ 96;

месту такомъ може се и примицати што:

Вашъ га урнебесъ дно валова

Тисну, удуши и порази. И. Гундуликъ, раза. пес. 164;

Дно землЪ ихъ врже. И. ђорђићт., салт. 51;

Проклество любно в, проклество снаћ ће га.

Паче знаиъ да 1 веће проклество обукло га

5 начинъ од'ЬЬе съ врхъ главе дно нога. И. ђорђићљ,
салт. 191.

Лредлогъ овай често узима преда се друге предлоге

додашћн ньихово значенЬ своме. и тано е иредъ нышъ:

ДО :

Одъ врхъ чела до дно нога. Н. ЬорЬиЬъ, салт, 122;

Одъ врхь главе до дно пета. И. ђорђиКЂ
,

салт. 57;

Як попас ка прамъ вась Арону юръ поли

Одъ главе гнздаве до браде ннздоли

По свелу ка нЬму средь драге чилиме

Нротече далече тя до дно хпльине. И. I>орКнКь,

салт. азе;

Одъ врхь главе до дно пете у одну се красту окрену.
А. КачиКъ

, кораб. .'>B;

Гоне Турке до дно Граховога. Оглед. 391;

Од мрамора до дно поточинах

Четрпаест одкндошо главах. П. Петровићк, л!ёкъ 1а:

изъ ;

Знай да бистре ове воде.

Нзъ дно мора ке одавна

Носредъ поля сГхъ исходе И. ГундулиКь, разл .пес. 2вн;

Изъ дно (*) яме, у кой сада

(*) У Загребачкомъ издапю стон „нзъ дна.“
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Трпи муке све(>ъ неииле,

Нпб уфаня моЬ’ и када

Слободит' га съ гтиедне гиле. И. ГундулиЬъ, осм. б, IлА;

Изъ дно мора прооуђене. И.ђорђићљ, разл. гоб;

Нздно ппкла ты не нзбавн. И. ђорђиКг, салт. 46;

Кадъ с/Ькиру издно воде

Заповиеди свомъ е извео. И. ВорЬиЬъ, пес. дух.

За той вааинъ вриеме у овако

Издно срца къ н'Ьму овако. И. сайт. 4о;

Нздно срца уздишући. И. I>ор})иЬъ сайт. 62;

Ископа пхъ издно яда. И. г>орl>иЬъ,. салт. 185;

Ову браћу ее потаила

ц На оруже таи пожуда,

Ко е изишла изъ дно ппнли. М. БуниЬъ у О. ПочиЬа

авт. »47;

на :

Другн стави надно Малована. \, тзо;

ГрадиЬ на дно Крбаве. В. С. КарацнЬъ, речи. ЬуниЬ;

Во.ье се наврх винограда договарати него се надно

њееа каратн. Поел.;

.Тедан ухвати рукой надно штапа. В. С. КарациЬъ,

поел. з'Дl;

У маиастнру ев. Архангела Михаила надно Грбаль-

скоеа поля. Д. МнлаковиЬъ, ист. дз;

На дно села, поља, трпезе. В. С. КарациКъ, речи, дно;

одъ :

Одно Гарча до дио(*) Дисца. П. ПетровиЬъ,слоб. 138;

Абсалонъ тако липъ я пристао бише да се одъ дно

ггвте до врхъ главе у н'Ьгову кипу грубоће наћи ие но-

гате. А, КачиКъз кораб. 2!о:

по ;

По пољу је боси.ье сијала,

Подно по.ьа рану мацу рану. I, 66

Но дно пакла теръ се праже. И. ГундулиЬъ, разл.

пес. гав;

Дивно Вуче уреди хайдуке
Око друма по дно Дубочакахъ. Оглед. 95;

Па заскочи подно баре војска. В. С. НараџиКа речи,

поди о;

съ :

Са дно равна поля ДраговиЬа
До б!еле куле ДраговиЬа. Оглед. '120;

Са дно Чева до на врх Једношах. 11. ПетровиЬъ,
шЬеп. ад;

(*) А кньизи стой до дна, алн мислимъ или да 6 штам-

парска погрешка или се у рукопису нив могло распознати в ли

на краю а или о.



Вика стража садно пола. В, С. КарацнЬя речи, садно

Оно слуша едно Туре зерно.

Хоца СариЬъ са дно Гацка равна. Оглед. зэл;

Да се къ ньой привуче на одаръ съ дно нога. И, Вор

ђићг, разл.
г
18;

Он прнђе сп дно одра. И, ђорђнћт», разл. 'l3

У:

Ахъ, виђ што су у ово доба

Мало праха у дно гроба. И. ГундулиЬъ, разл. 22;

У дно мора землю открвше. И, ђорђићЂ, рази, гоп;

Заустави се у дно брда. Д. МилаковнЬъ, нет. 251;

Болье уд?ю лаза него наврх лаза. Поел.;

Сједн Милош до.ье удно совре. г. 35.

Какое овай предлогъ лостао одъ сачоставне речи,

налази се и она место нЬга:

Изнајпрпје улогори ое на дну Ковиљаче по једнои

брвјегу. В, С. КарацнКъ, дан. з, 194;

Ваведеннје у равни на дну једне косе , која се епу-

шта од Овчара. В. С. НарапиЬъ, дан. 1, 34;

На дну тога села
, под саиијем брдои, има један окру-

гяо брмјег. В. О. КарацнЬъ, речи. Ковн.ьача;

Ни дну софре Петка и Неђеља. 2, 22.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ДО

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да е на краю онога што она сама значн место где

е евршетакъ каквоие примицаню:

Цар с’ одмиче, Марко се примнче,

Док дотера цара до дувара. 2, 1 1 ;
—"»Једном крочн, до коња докрочи.

Другом крочн, коња појахао. 2, 43;

Ти до мене ни доскочит' не ћеш

А р. аи о ли мене прескочнти. 2, (>б;

Умаче се један до другого
И Никнци мјесто начините, з, зз;

И доћера њега до ђевојке. з, гг,

Кра.ь до Тоша коња догоњашс. г, 84;

Кротко ходи док до гьега приђе. г, 26

Богом сегтро купино,

Придржп 'ми дјевојку

Док Ја дођем до тебе. 1, 611;

Дошавши јеж до једне кладе
, увуче ее под њу у б>-

ково лиш I,l*. В. С. ПарациЬь, поел. 182;
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Пловв, пловн, мој зелени венче.

Те доплови до ђурђева двора. 1, ззо;

Ни су смела ни до двора доћн. 1, 234,

Нег прнђоше тајом до копана, з, 26;

Кад дојезди до б’јела чадора. г, 94;

Ни пристроит' до
нуле не даду. ПЬв )з;

— Јер су се неколика пути билв догоняли до шанца и

ватали рукаиа за њега. В. Г, Караџићч.,. грађа 85;

Да га отпратим до гроба. Прнп. 215;

Још није ни до воде дошао, а гаће засувује. Поел.;

До отоне сват дојездише. з, 24;

Кад доћерам траг до мора. ГГрип. гоз;

Ја сам боса до Трогира дошла,

Ја Ьу боса н до цара поћи. 1, 552;

Скочн Милош на ноге лагане

Па се клања до землице црне. г. 50;

Капу скида, до зе.пље се свнја. 2, 56;
~~

Спуштај гране до зелене траве. 1, 614;

Попуштио крила до копыта г, 25;

Отегао се до неба. Поел ;

последны’й примерь напомндгЬ да се у примицанш разу-

ме и протезанЬ, а то е к у овакимъ прпиерииа:

Висока јела до неба. 1, 456;

Једно другом
до уха. Поел.;

ђевернма до ра.нена. 1, аз;
'— Крваве им руке до рамена

И острице саб.ье до балчака. г, зэ;

Засукао руке до ланата. ), 122;

Беле јој се руке до ланата

А бијеие ноге до колена. I, тго;

Жуте му се ноге до колена,

Златне му ее крили до рамена. 51 г;

Жуте чизме до колена. I, '\ът,

Крвав кошиц до уишју дође. 2, 4о;

дервиш бјеше до очију. г, 44;

Кад догоре до чарни очију. з, т;

ђе штир когьу расте до колена

ђетелина трава до рамена. 1, 665;

ђено лежи вода до колена

Л јуначке кости до рамена. 2, 42;

Не чини чу се море до колена. Поел.;
Пала је роса

Коњу до сампра

Мени до ђердани

Коњу до носа

Мени до паса. !, 519;

Vја стриоглав па зем.ь) гс пропаднвм до појаса.
Прнп. 205;



Укопа је зем.ьи до појасп. з, т.

Узидаше дори до колена. 2, 26;

Одс’јече му руку до рамена, 2, 6 т,

Осјећ’ ћу јој руке до наката. 2, 29;

Да отпадну ноге до колена, г, 65;

Копам зем.ьу до колена,

Гризем траву до корена. 1, бзо;

Расплела сам русу косу

Русу косу до појаса. 1, 480;

А бијела до појаса брада, з, 16;

Црнн брци пали до путана. з, 24;

Срезаћу ти црвен кавад до земле. I, ’п»;

Чинн ми се до мора је моје. 1. зз';

Дуга Босна, мени слугу доста,

Барјактара нема до Мостара. I, sэз;

Дм стар узе зем.ьу Кэравлашку

Каравлашку и Карабогданску
И сав Банат до воде Дунава. 2, 98;

Не стаиио се до мора/ Поел.;

Што ће пити вино до Прилипа. 2. 42;

Ево Марко коња в ђевојке

До бијела двора Стојанова. 2, 3";

И даде му многе пратноце

До његова града Варадини. г, 4г;

—— Од Жаб.ьака до Цетиње воде

Ударен је чадор до чадора. г, 89;

оваки су и ови пример#:

Глас до неба. Носи.;

За то тебн до небеса *ала. Ь. РаднчевнЬъ 1, вв

Она вриену, до бога се чује. з, 22;

Кад уздншу, до бога се чује. I, 368;

Мало по мало прочује се то до цара. Прип. вг;

'— То се чудо чак до цара чуло. I, гзз;

Стигла је вала до и,ара. 1, г4о;

Благо мене до бога витњега. а, зн;

"Јао мене и до богаl 1, 385;

До мени до бога милога! 2, 94;

Јао њему до бога милога! з, 24;

Тешко мене Эо бога вишњега! з, т;

Да је памет до кадије као од кадије. Поел.;
До суда као крвници а од суда као браЬа. Поел ;
Тешко, скупо до зла бога. В. С. КарациЬъ, речи, бог;

Као од неба до зелцье. Поем.:

Колнко је од твоје куће до моје толнко је од моје
до твоје. Поем ;

Те распори Мусу кесеџнју

Од учкура до бијена грна. г, 61

Од главе до пете , Носл.;
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Од краја до конца. Поел.;

Во.-ье се и од по лута вратитн него рђавнм путем
до

краја ићн. Пог.ь;

Заредио од ку(ю до пуке, као водичар. Поел.;

Воље је с мужем од гумна до гумна него саиој од

еина до сына. Поел.;

Од немила до недрага. Поел.;

Од попа до ковача. Поел.;

иде од уста до уста. Поел, юз;

Иде као новац од руке до руке. В. С. Караџ., поел, 3*19;

Ти се туци од јеле до јеле. 2, зв;

-“Од речена до створена ка' од ласта до корена. Поел.;

Кад полнпшу све овце до једне, опда ону пошљедњу

треба обнијети око тори ,
па више ни једна не Ье лип-

еати оси« ње. В. С. ВарапвЬъ, речи, метиль,

Некакога слијепца ухвате хајдуци те га оплијене и

< вуку до кошу.ье и обуће. Над га тако оетаве
,

и пођу

евојвм путем, повратн ее један ,
и стане га нагоиптн да

скине и опанке. В. С. КарацнЬъ, поел. 206;

Што еу ји даије до голе душе оглобиле. В. С. Кара-

пнЬъ, дан. з, 152;

Догорео луч до поката. Поел.;

Онда спусти на девет, па на осам и тако доКера до

једнога. В. С. КарациКъ, поел. 212;

Псето нзненада протрчи испод њн; ја то опазнм кад

је оно веЬ подалеко било, и нијесам могао управо знати

јели доватмло до њи и опоганило ји. В. С. Кирацнкъ,

дан, Е, 128;

тако и узъ глаголе дохватити се, дотаћи се, тицатн се,

место самога другогъ падежа (в. стр, 101):

Дохвативгпн се до уха његовп нсцијели га. Пат. 22, 51'

Не дохватај се до лгене. Јов. -го, 1 7;

Да се не дотакне до њих. ввр. ! 1, 28;

Ако се звијер дотакне до горе, биће камењем убије-
ни. бвр. 12, 20;

Што се тнче до иностранни, С. ЖивковиКъ, телем. 25; (*)

може ее край примицаню миелити само одъ прилике и

онда може допирати далЬ него што се каже; то имамо

у овимъ примерима, у коима примицаню евршетакъ ние

на краю онога што значи речи коя стоп у другомъ па-

дежу него или н у н Ьму самоме пли е такш да се поме-

та оно што се примиче съ онииъ чему се примиче:

Да отиде до Сталаћа града

(*) Неки кньнжевиици киаю и касати ое:

Штосекдсддоокддшн'ЕГ'ь жнкотд. I. РанЬъ, поуч. з, 4з;

Што ее до кгргллове азбуке пася. П. С'оаарпЬъ, пом, 35.
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Да доведе везана Тодора. г, зг;

Донде грддд до сридь 1| д. ('тефанъ Првовенчаный
жит. св. Сим. 8, 13;

Нише књиге и ша.ье чауша

До Призрено, града бијелога

До онога протопоп-Недељка. 2, з4:

Но је кнти преко мора сињег

Преко мора до града Солуна

До Дојчила богом побратима, г, 65;

Да ја идем до Прилила града, г, 65;

Док отнде здраво до Жаб.ьака. г, 89;

Пак одоше до њееова двора, г, юо;

Пусти иене до бије.га двора. 2, 31;

Ид’те до.ье два «оја анђела

До бијела гроба Јованова. г, 9;

Ајте слуге до воде студене
Да видите лнјепу ђевојку. ј, гзз;

ВеЬ ја пођох до.ье до пола. ), 31в;

До тебе је мене оправно. 2, 71;

Посддсно ндшегд слоугоу до пргсввтлогд госпо-

ДННД КрДЛД НДТНЂШД МЛ оугре. Спом. 298.

Већ в шн.ье до лгене. I, 207;

4 добро сам до тебе дошао. 2, 69;

Над тн кита увеие.

Дођи душо до мене

Да ти другу уберем, I, ззз;

Пак пошета опет до Новака. 2, 67;

Здраво свати дошив до дјевојке. 1, 7 13;

Да сјутра у јутро рано крадом до ње дође и даннако

не учини ако ж ели да њу узме. Прип. 152;

Мдкдръ ннгдд не дошло, некх нде докрдгд. I. РаиЬъ.

бой зм. 2з;

До ђавола'. Прип. ш; (*)

такови су и ови примири:

И сатријех Грчку до темеља. 11. ПетровнЬъ, шЬеп. 176:

ч-.~Истражнвати што до најпошљедње ситнице. В. С. Ка-

рацнКъ, поел, п4; (**)
—■- Па све опуцка до мрве. Прип. 36;

Занијеше моју помет до лгрве. 1, ззо;

Докт, не ил дтн шт. до по и■[ д. I. РаиЬъ, бой зм. о

< ве му 6.IЭГО одняше до новца. Л. КачиЬъ, разгон. 850;

'Док но дамг до пошљедњега динара. Мит. 5, ге;

Бићемо се лоре до једногп. ‘. 26 (1823);

(*) У старниъ кньнгаиа ими; донде кд нмт. н смьрн се преда

мпомь, н до севе цю к; оууннно. Свои. 265.

(**Ј Кол (овкина грддсвд шдв мала до к е я н |д кльнеио сс

господнноу крдлю оурошоу. ('пом. з:>;
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До једноеа да посиеку. Ь- ПалмотнЬъ, крист. 105;

Гвуче се до кошуље. В. Г. КарациЬъ, речи, додоле;

“Кад нево.ьа кога до штп доћера. В. С. Карац. иосл. 26з;

у ово.че омислу часто стон ован предлогъ узъ бровве

да бы се чинило као да в одъ прилике онолико колико

броеви значе:

До две внле води. >, 183;

Дајте наиа до двије. I, 2;

Умрле ти до две кћери твоје. 1, 291;

Частно н до петиаест дана. I, т 4 о;

Служно га до двије године, г, п;

Да ти кажем до две до три речи. 2,

У горньнмъ прииерима (као јпто е: едно другомъ до

уха) може се видети како одъ примицаня веЬъ готово

постае бавлћнћ. за кое се висли да настане кадъ при-

мицанЬ престане. Садъ ћемо видети чисто бавлЬнЬ на

месту за кое е напредъ казано да му се нешто причине;

Завукао се црв у роткву а до њега репа Поел.;

Виноград је нама до чардака. 2, 9з;

Па обалн до воде Ситнице

Један зелен ту бијаше чадор. 2, АЧ;
Вино пије Српскн цар €теване

;

До њееа су старцп патријари. г, га;

Кад сједоше за отолове златое:

совре сплан цар Стјепане,

А до њега стари Југ-Вогдане,
А до Југа девет Југовића. 2, за;

Ия му рече да оедне до њега. Прип. э*;

Г десне њеиу стране до рамена

До рамена Ковачина Рамо

А до Рама Будалина Тале, я, го,

Те је ша.ье од Авале (Горчи
И до њега Топал-каматару. з, 21;

Лзабра стручак до земље

Дадо га драгой до себя. 1, г.^ о;

Укопаше једно до другого 1, зЧI;

Седе цару до десна колена ■>, лј;

Посади је до десна колена. 2, из:

Ти ћеш .Марко ирви цароватн
4 ја ћу ти битн до колена г, З'ц

Метиућу те до себе везиром. 2, п;

Над је био до Клисуре б.тзу. г, га;

Не има л и тко ближе да Марка, г, га;

Кал, је био блнзу до Ыдбине. я, 26;

Стпж.е Марио близу до Косова, г, До;
( тайн до мене ; иамјести до вида. !’> С. КараииЬъ,

речи, до;



156 ДРУГIЙ II АД Е Ж Ъ

Један ухвати рукой на дно штапа, па другн до ње-

гове руке. В. С. КарациЬъ, поел. 341;

Како је Конан дошао и ухватно ее до газдарнце Маре

у ко.ю. В. С. КараинЬъ, поен. 203;

Не ватај се до Томата, к зяб;
"-Зрно до зрнп погача, кален до камена полача.Поел,;

— —■ Кон, до коња, јунак до јунапа. -г, бо.

ПримиданЬ е и у траяню; тако у пренесеномъ смислу

место кое се пряииданЬмъ докучуе може се заиенити

вреиеномъ кое се докучуе траянЬмъ:

—-"Не дам снна до пролећп. 1, 608;

Да је остави доЈесени док утвје. В. С. НарацнЬъ, поел. sз;

фо оно нмадн до д а ы д ш и е гд дне. Спои. >25;

И ћуприја остане до данатњега дана. В. С. Кара-

циЬъ, поел. 2, 42;

—— Не пуст’ гласа до бијелп дана. 1, з4з:

У Ефесу ћу остатн до Тројичина дне. I Кор. ю, в;

—Ввјаху још два дана до пасхе. Мар. 14, 1;

То.шко одуља дан до малого божића. В. С. Кара-
ПиЬъ, поел. 145;

До божића није ни глади ни зиме. Поел.;

До светога Луке куђ тн драго руке. Поел.;

Вол ни сама и
до ноки него е твојол положи. I, 400;

Да чекају још до тамне ноки. В. РадичевнЬъ 2, б»; (*)
Тако је до мрака ту лежао мртав. В. С. НарациЬъ,

дан, !, 84;

•Љубићу га до самого мрака

А грлити до сутрашњее данка. I, 49 1;

Л шибь завуче (;е и прикр!е до дана и виђела ■ С. Мп-

лутиновнћт,, ист. срб. 27о;

Оставлятн од диева до днева. 41 Добретићт,, богосл. 1 16;

Вела мома пребела

Од вечера до света

А од света до века 1, 124;

Йена гори с вечер' до свијета. г, 19;

•Ъубисмо ее и гр.шсио до зоре. 1, 455;

До зоре ее мртва належала. 1, 721;

Он до зоре из Вуд ии а дође. (, ~Ь'л:

Летала е рано до зорице. I, 291;

< вачија је сила до времена а божија до вијека. Поел.;

Које ]е поставлено до времена попранљења. Вер. 9, ю;

Кто е сьдрьждо до с)’ е г к доек ськоркндго. того

да »есть Душан. зак. Ги

Н имена мога мртавт. до тоеъ доба

Гласъ ће нзъ ннмога пробудити гроба. П. КаиижлиЬъ

рож. 21;

(*) Протеже бесједу до ноиоћи. Д. апост. го, 7



157С Ъ ПРЕДЛОГ© мъ до

Да ће тако до еијека остати. В. С, Кзрацићг, поел.»;

Потинса ме цареви везнре

Да сам војник цару до вијека. 2, 44;

Сужав ће ое опроститн . . .

Ја слепоЬе ни до века

Ни до часа умрлога
И до конца самртнога. г, 2 15;

тако и за креме кое се иначе казус прилогомъ (абуегЬ.):

Јер су се до скора .ьуди хватали у солдате. В. Г. Ка-

рациЬъ, речи, везакнја;

креме се може казати нечимъ што е у н Ьму, кое се по-

казу« гдешто н у горньимъ примерима:

До сунца јој бистра вода била,

Од сунца се вода замутила. 2, 51:

До сунашца спавала. !, юз;

Кон соу господовин до мене Спом. то;

Они су се из чалена гледали

Из «алена до голема дјетета. 1, 554;

Ми дворисио цара од валена

Од манена паке до голема,

И седе нам браде до појаса. г, зо;

Па пнј брате вино до јације. 2. 91;

Чоек се до елгрти учи. Поел.;

ОЬе ли ме до смрти ранити. I, 15з;

Тешко оном до сльрти ко се у зло упртн. Поел.;

Вно је правн ајдук и том се именем дично и попо-

ено до сеоје смрти. В. С. КэрациЬъ, дан. I, за;

О различнијем старјешмнама народа нашега до Тур-
ске еладе у нашијем зем.ьама.В. С. КарациЬъ, пар. нес. I, Хl\;

Церногорцы бћху изабралв за своега вожда Томуйо

повраћенн Иванъ-бегова изъ Ита.ое. С. Мнлутиновићг,

ист. црн. 4;

Рајске славе ужинала

Та у царству небескоме

А до суда божијега. I, 2 1 в;

Који претрпн до нраја
,

благо њему. Мат. ю, 22:

што смо напредъ видели да се место примицаню пре-

твара у место бав .Вмю, исто быва и одъ времена: вре-

ме докле што трае претвара се у време кадъ што бы-

ва, али само у време кое ће доћи . еръ се бавлЬнЬ у

времену тако нсказаномъ мисли текъ после примицаня

къ нЬму:

Родила му бјелица шепица

А ја мајко до године сипа. 1, ззо;

Ове године на вратило а до године на грабило. Поел;

Да дођу и до године. Ковч. 121;
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Ко то куне мојега овчара?

До Јесени у «ом двору била!

4 до друге я чедо родила! !, 529:

Часомъ цвате наше ти.ю.

А до часа быва гньи.ю. В, Дошееъ, ажд. 22;

Што ће њима бити до потљетка. з, 26 ((баз);
Вогъ Негоша послаће

владику

До послЪтка, него не очайте. С. Милутин. дива !32;

Да се до послидка не язгубе. >l. Добрет. богосл. 55Й;

Клио простои сник 8 млтсре скос д о л лук л н до теш кл

к р н и е н д. Спом. к за; (*)

(*) Овамо се могу узетн и они примера напредъ у кон-

иа ииа „до времена
11

в „до века“; такова су у старимъ кньигама

и овн: ддсностовокь еднокь ныслню и едннъмь срьд!|ень нерд?-

лоутно до жикотд ндш е г дн ткоегд. Шэф. хрнсов. Iг,lч;

н ддю нмь милость до жикотд моегд. Спом. 34; до жи-

котд моегддд сн нмдю мнрь. Спои, зэ; дд не поткороу

сне пнсднне до могд жикотд. Спом. он. Л овомъ значеню

стой предлогъ до и у речи довече. Често ее ово значенЬ на-

лазн съ речима кое се не меняю по падежима или веЬъ стое

у комъ падежу другога каквогъ зваченя ради;

Уоедни коња па бежн,

Да ми не речеш до после:

Превара што ме превари

Јоште у двору таштином . . .
Узыетни венце пя бежн.

До после да не говорит;

Пр евара што ые превари

Јоште у двору мајчином 1, т;

Да Ье вид-Ьти до скоро. И. ђорђићв, сайт, 187;

връ Ье ссуда вЬчна твоя

Мнииъ до брзо на ньчхъ пасти. 41. ђорђићт>, салт. ‘гот:

СвЪдочи да преблагш господинъ за часъ педепше

умрле, и на ньихово скрушен'Ь смилув ее до брзо. И ђор-

4>иЬъ, салт. йб;

То мой драгой срце отрова
41 до ду го худа бы ми. И. ђорђићв, рази, то;

Уведени у лиепу землю не до веле попузнуше. 41.

ђорђићЂ, салт. 135;

Шта я чинимъ не зиашъ сада.

До мало Ьешъ пака знати, ђ. ПалмотиЬъ, крнст. во;

Гди до мало яримена животъ евршн. А. КачнЬъ, раз-

говор. 2з;

Чућете до мало времена. С. МнлутнновиЬъ, ист. ерб. 356;

ВидиЬете до мало вримена. М. А. РельковнЬъ,сат. 27;

До мало дана пође съ овога свита А. КачиЬъ , раз-

говор. 24;

Ето мене до петнаест дана
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такое време и у овомъ примеру;

Којн иду (у цркву) само одъ године до године. В.

С. КараџићЂ, речи, ааскрееније.

У пренесеномъ значеню заменюе се радньоиь и ста-

я-Ьмъ место, было за примицанЬ или за бавлЬнЬ:

Најпоолпје до прошње дође. В С. Караџићта, поел. I зт;

Доћерао до тгрошње. Поел.;

До удаје пораела ђевојка. 3, 28;

ВеК дорасла до удпје. Ирин. 219;

- Здрав.ьнца ее наносили

Од малена до велика,

Од младости до старости. I
,

а I«;

Кад дође до густа. Поел ;

Ја да буде негде на мегдану

Да ми нешто до невоље дође,

Каку бнии помоћ учинили. 3, 26;

Посгуе ндн окрьвдкн, а не д о сьм р ьтн. Душан. зак. юз;

Вјеше болестан до смрти. Филиб. 2, 21;

Жалосна је душа моја до смрти. Мат. 26. 38;

Ја овај пут гоних до сале смрти, вежуЬи и преда-

јући у тамницу и -ьуде и жене. Д. апоет. 22,

Кадъ потока лакомости

Паписте ее до сытости. В. Дошенъ, ажд. во;

Валя ждерат' до несвисти. В. Дошенъ, ажд. г4в;

Луди се пење да внеоко сједе, а кад буде до бесједе,
каје се што онђе сједе. Поел ;

Ако н>ему буде до неволе,

Да се њему у нево.-ьи нађеш. г, гэ;

Ако мене до неволе буде,

У Будима у бијела града. 2, 94;

Ова свадба до петнаест дана

Док ја одем двору бијеломе. 2, 88;

'—®~Да ће нм он до толико и толико дана оа две я.ьаде

иомака доћи у помой. В. С. Караинйъ, грађа 4т;

По том до неколнко дана покупн илађн еин све своје
я отнде. Лук. 15, 13;

Згода дуг и до сто година наплаћује. Поел.;
А до три дни кнезъ да яспре даде. С. МилутиноввЬъ,

гроебр. 55;

Брже болЬ до неделю дана. Вое. арият. г, 155;

Изъ роднога тако буеа

Кадъ одъ диеве лиепе и младе

УломЪна рана руса

Изъ крила !ой на тле паде,

До вриеме се драги неко

Зрачна. ђ. Палмотийъ, крист. 125;

тако нма у Вннод. зак,; до трети дан има прнти. 256.
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.Та ћу ласно копље онренутн. 2, 29;

Над буде до невоље. Мат. 13, 21; Мар. А, п;

Над му би до невоље. Мар. г, 25;

И да му се до невоље нађу. з, 26;

Јер се многа лијепа пушка носи само диве ради, а

ружна се носи баш до неволе. В. С. Караџићт», поел. 194;

Двие вруне су. у ке у'здати

Тн се может до неволе И. Гундулнћт», оси. и, по;

]чад ти до највеће муке буде. Прнп. (11;

Крвь ће свою до потребе .за свое стар!е пролит«.

Д. ОбрадовиЬъ, жив. 61:

Л'змп овн орах, чувај га до потребе. Прнп. ш;

Како си? до воле божје. —•
Ахъ! овако съ плахе ћуди

Неразборнииъ смионствомъ чине,

Непр!ятеля тко не суди

За оно што е до истине. И. ГундулнЬъ, оси. ю, 81;

До истине тдко пест. П. ИосиловпЬъ, наел, -'и;

Ннсшдо истине дошло :sвдтн прдкедне него грншннке.

IЈ. ПосиловнЬъ, наел. 122;

Ахъ, любио а тко не бы

Любовника овакога.

До истине самъ бы себи

А'зрокъ быо зла свакога. П. КнежеввКъ 21;

Али иска знадеш Константине

Да те пуио љубнм до истине. А КачнЬъ, разгов. 121;

в ли то вашъ наимлађт братъ? есть до истине. А.

КачиЬъ, кораб. 'и;

Да е синъ мКзнн ь до истине уб!енъ. А. ТомнковиКъ 1 ".;

.Мачки је до игре а пишу до плача Поел.;

место ради Ь или станя може се нменовати штогодъ што

имъ е. као знакъ:

Доћерао до торбе. Поел.;

Предраг мајцн до коња дорасте

А до коња м
до бојна копла. г, и;;

Док нејакн Јово не дорасте

До враиогп коња и до седла

И до копла и до бритке сабле. 1, IТо;

А над -лато до ђерђефа било.

Купила јој ђерђеФ од мерцаиа. I, 64 1;
А над злато до куђеле било,
Сковаше јој сребрну куђе.ву .

1, 6АI :

Када Злато до колевке буде,

Мајка ће му начинит колевку. I. бB.>;

Када Злато до повоја буде,

Мајка ће му повој начиннтн

Гве од евнле и сувога злата. I, 685;

Кад би када до воде дорасла,
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Сребрну би видру куповала. В. С. Караџнћа речи, вндра;

Оприе имъ се до крви. И. ђорђнћг., салт. 145;

Трпнм зло до самијех окова као злочинацъ. 2

Тим. 2,9;

Од покрова до повоја. Поел.;

Једнни до зуба а другим до суза. Поел.

У пренесеномъ е значеню съ овииъ предлогомъ дру-

гш падежъ и у овимъ примерила, у коима се мисли или

да е нетто у власти ономе до кога се просто говорећи

каже да е:

" То стоји до тебе. В. С. КарациЬъ, речи, до;

До њега стојн да нам да или да не да. В. .С. Кара-

цнЬъ, грађа 146;

До вас, господо, отојн да то буде или да не буде. В. С.

КарациЬъ, писма 27;

Колнко до вас стојп, имајте мир са свијем људима.

Рим. 12, 18;

овалю мислимъ да иде и ово:

До бога и до моје душе I В. С. КарациЬъ, речи, до;

Сердскнръ ндиъ до д«ше потрхд нд помоле,

йлъРвссн препрехнше,оухнинше йноЪе. Ј.Раић, бойзи. 48;

До душе ја не могу рећи да нне тако. В. С. КарациЬъ,

речи, до; (’)
или да е кривъ:

До кога е нривнца. М. СветнКъ, утукъ 2, зз;

Па до нога узбуде кривица,

Одговар’о богу и народу. П. ПетровнЬъ, тћеп. 138;

Што си, љуби, ужућела?
Али ти је што до мене

Ал' до мога врана коња

Ал’ до моје бритне сабље

Ал’ до моје миле браће
Ал’ до моје драге селе

Ал до моје старе мајке'l . .

Није мене што до тебе...

Пег до твоје старе мајке:
С вечер’ воду пролијева,
У поноЬи иште пити. 1, 419;

Није мене ни до тога, мајко. 1, 642 ;

ни койне лише дко се (ввряте до и ге г д тдкокд

внннд гагке шсте подоенд .Д. Аврамонпћа опис.26;

фо ЛИ ЕИ НДШЛД прдвдд ДО К О Г Д, ДД ГД 1С КОЛИНЕ ГО-

СПОДНИЕ лер1| еге кдрдти ид свою нолю. Сном, гез;

(*) Овакш мислимъ да е и ован примерь, каковихъ нисамь

више налазио: Али ми ние до образа било да ви тако у брзо
досаЬунемь. Писмо владике Црногорскога Саве у арк. з, 133.

Сва такса 1. 11



Да имь не погкороу ннфо фо нмь смь цаннслаь в прь

кон кинзе ,
н докле не езде до ину ь, д о не не да не

виде. Спои. 87; (*)

или само бригу некоме да задае или да се зань мари:

Није пени до гита но је теби

Већ је пени до моје неволе. 1, 392;

Није ли до тога, прођн ме се.

Није лени до ваше вечере

Већ је менн до моје неволе. 1, 533;

Мене није до стрелања твога. г, 61;

Теби је дојела а видиш где газда хоће да умре. Прип. 1 7;

Што је тебн до тога? Јов. гь 22;

Шта је тебн до мене? Мар. 5,7;

, Што је теби до нас? Мат. 8, 29;

Што је лени до тебе?Зои. 2, 4;

Што е нам а до и в г а? !. РанКъ, поуч. 1, 77

И што ми је до нъиове свађе. 11. Петровићт., в!ен. Тб:

Колико е еднима до нЪга толико и другими. М. Све-

тнКъ, утукъ з, 50;

Србљину није стало до сложены чланака. Л. Мило-

вановъ ЗТ;

Руссш нне стало до лица но до основа. М. СветнЬъ 29Т.

д° иега у простоме смислу допире што
.

оно се у

пренесеномъ може изузимати, као да оно што се каже

само до нЬга долази а не захвата га:

Сне се мијења до воле божије. Поел.;

Рве је лијепо шарено до чоека. Поел.;

За ђевојком нико не пристајаше до самога царева

сына. Прип. 131;

Одъ Туракахъ нико не утече

До ћепфана на коню ђогнну. 126;

А они су листом празноруки

С’вн до тога Ру ско г а принципа. П. Петров и ЬъдиЬеп. IТ2;

Нико не зна до нпсъ ђе е оно. П. ПетровиЬъ, в!ен. 88;

И Богъ знаде до тебе самого,

у 6 ли и ко ту живъ претекао. П. ПетровнЬъ, в!ен. 11 з;

“’Бода свашто опере до црнп образа. Поел.;

Закле је небом и зе.м.ьом

Л>уби ли још ког до мене. \, 5То;

Ко је и кад на свијет дочека’
А од ђеце једне распуштене

Штогод друго до вјечите муке. П. Петровићт.. шћеп.9o;

Мајка нема до теде једногп. 2,. 89;

По Богу никога ненма и не зна до тебе. С. Мнлути-

новиКъ, ист. срб. ззз;

(*) Тако н у староме Словенскомъ езнку: не иослоушаньть

лн, да нястъ то до те к е. Сунр. гтэ.
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Не нађе ништа до жита. Прип. 21 4;

•До оружја и срдашца своей

Он не крену друга ни једнога. Б. РадичевиКъ 2, ю;

Не зна ништа нише до онога што му се каже. В. С,

КарацнКъ, поем. 280;

Бојн ии се још кога до бога. 2, 4з;

—— Не бојн се никога до бога. 2, 25;

Снега је мање до воље божије. Носи.;

Нејма цара до једнога цара. Н. ПетровиКъ, шћеп. <46;

Једном овде није ништа биио

До онога бога великого. Б. РаднчевиЬъ 1, 115;

Од рђе до рђе (нема ништа друго). Носи,;

Никог свога до бога Једнога. г, 65;

Од ћелије ништо до пепела. 2, 19;

Да се другом никаквом ђевојком не Ке оженити до

кћери говедара из тога и из тога села. Нрип. 2 19. (*)

Овай предлогъ долази и предъ падегке кои веЬъ

имаю предъ собомъ свое предлоге доданзћи ньихову зна-

ченю и оно што онъ значи. као што се вебъ видело

кодъ предлога врхъ:

Спустио се мало у Удбину

До под пулу Глумца Осман-аге. з, ?в;

Оде Јово до под своју пулу, з, 19;

(*) У овомъ значеню до ние свагда предлогъ:

Ннко не зна сина до отац; нити оца ко зна до син.

Мат. 11, 27;

Све ће битв до у ћосе брада. Поел.;

——-А да што је свијет до трпнја. П. ПетровиКъ, шћеп. 160;

Овцама нема чобана

До једно дете Радоје. 237;

Српскијех језика нема више до само један. В. С. Ка-

раџићт., пнема эз;

Из воде се ништа не виђаше

До злаћене токе Иванове

И бијеле руке Анетине. 1, 641;

Ја бих свашто мајко раскинуо

До проклето дрндарско тетиво. 2,8;
Ништа није могао чути до вику. Прип. 2(8;

Немаш ништа до једну шћер. Прип. 132;

Ником’ несуђено

До меника ђурђу. 1, пэ;

Овај се род ничим не може истјератн до мол итвои и

постом. Мар. 9, 29;

Куд ће вјештица до у свој род. Поел.;

Да ми падне кап.ъа од облака

Нигђе не би на зем.ъу паднула

До на коња али на Турчипа. 2, 95.
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Милош иде а кулаша води

До пред татар Српског цар-Стјепана. 2, 29;

Чекавши до пред зору. В. С. КарациЬъ, дан. 9, 12;

Дед’те, пијте до у јутру Турци. з, т;

Да се остави доујутру. В. С. Карацикъ, поел.

Зашто је у оним зеиљаиа до скора (до по Турском

ригу) ишла цванцика у 13 пара и 1 аспру. В. С. Кара-
цнЬъ, дан. 1, 11;

Кад је био до близу Будима. 2, 12;

тако га нмамо и предъ падежима безъ предлога кадъ

ииъ осимъ онога што сами собомъ значе треба инБгово

значенК (в. стр. 158—159 подъ звезднцомъ):

Сад на теби зелена долама

До дан до два зелена граница. 1, 618; (*)
Гоји ми, селе, цвнјеће;

Гоји га, селе, до грећи дан;

Кад буде, селе, трећи дан,

Тргај ми, селе, цвијеће. I, 39.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ДУЖЪ

Съ овииъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да се краемъ овога што она сама значн у дужину

простире место на коему што быва:

Да не би кои Црногорац у Дуждеву државу од Тур-
ске сабл-Ь утекао, били су (Млечпћн) н свою войску по-

ставили дуж све Црне горе. Д. МилаковиЬъ, грлица 2, 58;

И вн други дуж Дунава. Б. РаднчевиКъ 1, 99. (**)

(*) ИЈто е овде потребно и оно што значи четвртый

падежъ и оно што значи пред.югъ до
, за то быхъ рекао да

в ово съ другимъ пад. мало рогобатно:

Да на вагн овон стана

Нне него до когъ дана. В. Дошенъ, ажд. 226.

Съ горньпмъ примеромъ еднакн су и они:

Тер' ихъ манЬ одъ данъ до данъ быва. С. Милути-

иовнЬъ, дика 227;

Мртав Марко крај бупара био

Од дай до дан неђељицу дана, г, 74.

(*'*) Неиамт, више примера за овай предлогъ, коега нема

ни у речнику В. С. Караџића. У отароме Словенокомъ езику

има подлы1!, съ четвртнмъ пад.: пшедъ пл по,ход.т. подл ъ г ъ

|)IКЖ. Супр. III; ДОЖДДДДЉ II ОДЛЪ Г Т. р1; КЖ. Исход. 2, 5 у

Миклош, оЬгеяВ 18; а и съ другимъ: ж и петь оу мори н ио-

дль гь рикш норьддньскыи. ЧиСЛ. 13, 30 у Миклош. сћгезl. 21 .
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ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ЗА

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да оно чему е она додана быва докле трае оно што

она собомъ значи. Између речи кое управо значевреме

нашао самь овако само; време. векъ, ютро:

=-Свака сила за времена а кнежева за годину. Поел.;

Отвори очи за времена. И. ГундулиЬъ, осм. п, 32;

Царние кое соу киле г, а времена киер Павла. Сном. 27 5;

Кад се роди Исус у Витлејему Јудејскоме ,
за вре-

мена цара Ирода. Мат. г, 1;

За времена Српскијех кра.ьева и царева овај је сав

крај био под владом ньихово.м. В. С. КарацнЬъ, ковч. 36;

За времена Црнога ђорђија био му је први моыак.

В. С. КарациЬъ, грађа 'l9;

Који је за Пасманџијна времена бнвао субаша по

Тимоку. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, стр. 340;

У Дубровнику за времена републике ишло је уз ме-

сојеђе троје чељади, којијех су имена била: чороје, вила

и турица. В. С. КарациЬъ, пнсма 32;

Кажу да је за времена Млетачке владе стајаћа капа

била од самура. В, С. КарациЬъ. ковч. 42;

За времена Карађођијна рата у Србијн доказивало

ее да су Турски јунацн готово свн били стари а Српски

млади. В. С. КарациЬъ, поел. 350;

Није мука за вијена. Поел.;

За л'Ьто се не бы нагледао

За вГека не бы намилово. ПЪв. 116;

Свако пуце од по литру злата

Под гръоцем од три литре злата

И оно се на бурму отвора

Те се носи за јутра ракија. з, 21; (*)

много су обичнјб друге речи кое значе: радню или станЬ:

То буде највећи узрок несрећама за владиња Црнога

ђорђија. В. С. КарациЬъ, дан. 4, 22;

„Чини добро за живота. I, 213;

I|lо соу рвали госпоћи елдун ?а живота. Спом. гзэ;

Да замјену стечем за живота. 2, 56;

Да је дере за живота. I, 484;
И даћу ти на сваку годину

За живота три товара блага. 2, 81;

Чуј драгане, одох за другога

За другога за живота твога. 1, 52о;

Да е не Ъоу остакнтн ж икота мога. Спом. 1 зг;

(*) Тако в и Словенско р оутра сгаз.
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Ја не могу .ьубнт' Арапина

Чу ли брате, за живота твоей, г, тз;

•ДаКу тебе зем.ьу Скендерију
У државу за живота твоеа. 2, 29;

Што је Лазо саградио цркву

За живота јоште за својега. 2, 53;

Одмах мујош за своей живота преда царство . Прип. 68;

Каже му да се за живота њееова никога не боји.

В. С. КарациКъ, дан. з, 202;

У Рисну је загрлити не ћеш

За живота и за здравља тога, з, 68;

Нек с’ удаје док је за младости. 2, 69;

■~--Мене царе не кће оженити

За младости и .ъетготе моје. г, 32;

->--“Оца свога једва сам познао.

За детињства .нога он је пао. Б. РадичевиКъ г, 16;

Познвавши ме за люга бавл%ня у Трlесту много пу-

ти на обКде и на разговоре. Г. ЗелнКъ 70;

Нег' потроши сиръ, яя и масло

Штогодъ се е за нЬреда нашло. М. А. РельковиКъ, еат. то;

Пакъ за лада нека се напасе. I. С. РельковиКъ, куКн. 31 7;

Дошао за вида. В. С. КарациКъ, речн. вид;

Коноши је двије паре у глави, па зарана тражи но-

нана. Поел.;

За рана ми снау прстенујте. 1, 6;

За рана јој снау доведите. 1, 24; (*)

челядь и стварн телесне:

Многи бијаху губави у Нзраи.ьу за пророка Јели-

сеја. Дук. 4, 27;

За поглаварасвештеничкијех Зне и Кајафе. Дук. з, 2;

Кои соу ?дк о п ь нмдпн прт: г 1€ 7} д скетопоункшдго

господина н родители ни деспота стефд ид.

Спом. 25о;

Клио е кило г; д ирьке господе и крдлекь ко-

СДНЬСКИДЬ. Спом. 287;

I|лрние кое соу пркко пллКдли т, л кремень идите,\ь ро-

дитель и ?д мене до рдти. Спом. гто;

Дд не нмд диелд ин % д м е и е ни конь мене. Спом. гет;

Поша.ьу на Србе анатему , која се тек 1 376 године,

за кнеза УТазпра и за Грчкога цара Лована Палео-

лоеа и његова патријара Теофана узме натраг. В. С.

КарациКъ, дан. 2, 113;

Којн су за Зпи-Мустајпаше били у госпоству. В. С.

КарациКъ, дан. з, 145;

(*) Д«внl|д красна, а маада н свадлнва. Шаа>. Iеsек.

129. Тако у староме Саовенсколъ взику ила: тхао вь стоу-

дспь кхиадъ г, л мрь в а оуво кьсе оснпгагетъ
, схсхдаккштн сд

крьвн, по томь сд. Супр. 66.
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Како годъ е за Турака было. М. А. РельковиЬъ, сат. 21 ;

Мнслила сам, од зла не мислнла!

Још за лога Лсан-аге жива

Да ћу бити твоја љуба вирна. з, 84;

Да душианин не облада

Никад за ньи живи града. Б. Дошенъ, ажд. 193;

Шевтелије за росе набране. 1, 737;

И јабуке за росе узбране. 1, звт;

Прою у вечеръ или у ютру за росе коспти или жн’Ьти

валя. 14. МразовнћЂ, руков. 96;

Него бы себи у петакъ юшъ зп сунца скували и пре-

правили. Г. ЗелиЬъ, 179.

У старимъ кньигама Другш падежъ съ овимъ пред-

логомъ значи узрокъ:

богоро д н 1| е помндоун нась. П-енни тронуьнд у

октоиху Божидара Вуковића одъ године 1 537 нупсалтнру

штампаномъ у Млецима Iвзо;

тако и у староме Словенскомъ езику:

Иьсн сл д стр л д д нюденскд; къ)-

ШЬПННДЬ СНЛЪ СЪЕОрЪ ?Д УДО Ш V ьскддго сьпдсе-

и ь гд кеселдтъ сд. Супр. зеэ и зтд;

узрокъ се често меня съ последкомъ. Отуда у молитвама

и здравидама другой падежъ съ овимъ предлогомъ пока-

зуе желю да буде оно што значе речи кое у нћму стое,

као да бы се до тога молитвомъ и здравицомъ мислило

доћи или ако се веКъ има сачувати:

За нашега добра пута а вашега добра останки!

Ковч. 125;

За сретна рада I за твоје главе! за кутњега

гиљелгена и конопљана сјвЈчена , виторогијех волова и

дугорепијех крива ! за лаке ноћи ! В. С. Кара-
цићт., речи, напијати;

За славе небеске, која може да нам поможе! В. С.

КарациЬа речи, крсно име;

За нашега доброго и сретиога дошанства
и вашего

доброго и честитог 71ашанства! Ковч. 71;

Напије здравицу за цвјетова и дарова. В. С. Кара-

циЬъ, речи. 90;

Ко пије вино за славе божје,
Помоз’ му боже и слйво божја. 1

5
156;

Па у здравље рујно пнје вино,

И за срећна пути бога моли. 2. 91;

Молићу вам молитвицу

За све куће добре среће
За тежана и волана. 215;

Ја вам молим молитвицу .
. .
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За све куће добре среке
За све мало и велико

За сви ваши родитеља. 1, 21 в;

Дарујте ме, браћо моја.
За очију, вида свога.

За ручице, ране своје.

Зарад среће в напретка. 1
, 216;

последакъ (чему е што наменЬно или на што е одре-

ђено) показуе другш падежъ и у овимъ примернма. али

е у ньима обичнји четвртый съ истнмъ предлогстъ:

Ја за тога посла и госпоства иијесам. Ковч. 66;

Што би Турак'’ за сјече, ис’јече,
За предаје што би, то предаде,

За прштења што би, то нскрсти. з, 26 (1»гз);
И џебаву, што је за потребе, з, 32 ( 1 823);
И оружје што је за потребе, з, 26 (Iягз);
И кметове што су за потребе, з, 26 (|B2з);
Подај барјак, које за барјака, з, 47;

Када Злато за ђерђефа буде. 1, 685;

■ Казаћу ти над сам за мејдана. 2, 67;

—-Да што мало за ашлука нађеи. з, 51;

Нестало му за хашлука блага. П"Ьв. т;

Отишао да нађе лука за петка. Поел.;

Плећа за празпијех врећа! Поел.;

Ја нијесам лица одгојила
За Здбињских младијех Турака. 2, гг;

Не би меие ни за слуге био

А камо ли да ми лице .ьубиш. I, 73Й;

Служите Iой први одъ евнета

И за страже и за секта. И. ГундулнЬъ , разл. 96;

Они б4ху внтезовн огн-Ьни за боя. П. ђорђићт., салт. 98;

Каже да е свиетъ створенъ за люди а люди за спа-

сена. И. ђорђићт,, салт. зт;

За сунца небеса, за звиери иугъ е овый.

А за нй уреса царски су двори. И. ђорђићт,, разл. пз;

Юнака подобииехъ за бол. Н. ђорђиКт,, салт. XXV;

Доста предивне за тика воде. С. МилутиновиКъ,
ист. црв. ю;

Iеръ онъ бол’Ьг’ за тог посла не зна. С. Милутино-

вийъ, обил. 119;

Досадин смо и својојзи кућн
Толи да смо цару за дивана. П. ПетровиКъ, шћеп. 63;

Не давши му до оне токе и нетто мало трошка за

пути. П. ПетровиЬъ, шћеп. 18^;

Добар за друзијех рђавг за себе. 1?. Фернћт,, ГаЬ 119;

Има све што му в потребно за пута. А. МарковиКъ

у И. Гуидул. осм. разд. I, стр. 4з;
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У првой се одъ овнехъ (кухиня) пуха за цара, у дру-

гој се справя за нбговиехъ жена
, у треЬой за кизлар-

аее н за осталиехъ црниехъ стражника женскиехъ.

А. МарковиЬъ у И. Гундул, оси. разд. з, стр. 208.

Казано е напредъ (стр. 131) како се налази другш

падежъ место четвртога; у некима нзмеђу горньнхъ при-

мера ложе быти да е другш падежъ само по томе као

и у овимъ:

Опасује мукадем-појаса
И онњале остре за појаса. з, 44;

Што- ме море ти за рода пнташ, 2, 16.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ЗБОГЪ

Съ овимъ предлогомъ као и съ простимъ съ у дру-

гомъ падежу речь показуе да е оно што она сама значи

узрокъ нечему, алн само толнко што есть (*):

Примите нас све збое дажда који иђаше и збов

зиме- Д. апост. 28, г;

Засавнца се збое глибовитог дна не може газити. В. С.

КарацнЬъ, дан. г, 4о;

Ушице збое брда слабо се може држати, В. С. Кара-
циЬъ, дан. 2, 4б;

Што ји је збое шума лако запатити. В. С. КарацнЬъ,

дан. 2, юз:

Збое сирота сунце сјаје. Поел.;
Такови су кнезовн у Србнјн збое различии ратова и

пребјееавања у Њемачку, мало по мало права своја погу-

били. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 91;

Јер су се послије Турци збое различии буна нзме-

ђу себе били врло промијеннли. В. С. КарациЬъ, дан. 2,26;

(' ) Слабо значенЬ ово долази кое отуда што е овай пред-
логъ Iошъ новъ, кое одъ речи одъ коихъ е саставлЬнъ. У

нЬму е з предлогъ с, за коп Ьемо мало далЬ видети како значи

узрокъ, а бо е речца кошмъ се опетъ казуе узрокъ и коя в

у врбо додана речи връ ,
коя и сама значи узрокъ ,

а край-
и4 г мислимъ да е другш падежъ заменице треЬега лица у

среднЬмъ роду га
,

безъ а (ковга нема ни у тогъ
,

овогъ
,

оноеъ) тако да у самоме предлогу збоеъ имаио другш падежъ
съ предлогомъ

,
ков ласно быти може кадъ се и по томъ н

по семъ налази као предлогъ. Отуда се и речено значен’Ь

ласно може разумети: збоеъ н-дга нив ништа друго него: съ

тога што в онъ. Ово в слабо значенЬ узрокъ те в овай пред-
логъ редакъ.
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Шта се збое војниковп поздрпва и дволичнога об-

говори међу њииа догоди.ю. В. С, Караџићт., дан. 2, 121;

- Рим.ьани збое своей незнања ни су достојни Соло-

пова закона, В. С. КарациЬь, дан. 5. 86;

Ва.ьа да су калуђери збое ови прилова п сачувалн

оно по листа. В. С. КарацнКъ, дан. ! 1 7;
Збое политике није му нншта могао чинитн. В. С. Кара-

-IдиЬъ, грађа 56;

Люте мрзости збое ни су постале. Д, ОбрадовиКъ,
бас. 165;

б о гъ н сто гъ у?Р окд пн над мы не Ъемо накуене

люде за учителя довнтн. С. РаиКъ, восп. 24;

Распре збое побијенијех и рањенијех. В. С. Кара-

цнКъ, нар. пес. 2, стр. 12. (*)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ИЗЪ

Съ овимъ предлогомъ у другомъ падежу речь пока-

зу е да е место съ коега се што мнче обко.гЬно оннмъ

што знача она сама, а то може бытл:

зтрада:

Кад из цркве иде, мирите му душа. I, 1 7з;

Мртва чоека четворица из његове куће носе. Поел.;

Стојан се креће, а из долга не ће. Поел.;

То изрече, из куле утече. 2, з;

Тко одведе коже из права,
Тко

однесе благо из ризница. 2, 97;

Из ризнице покупише благо. 2, 75;

И
звадише ноње из подрулга. з, 21;

Из тавнице извадн Стојана. з, 21;

Сужањ ће се опростнтн

Из тавггице изодитн. 1, 215;

Пек ме пусти из талшице клете. 2, 65;

Да избавим тебе из талшице. з, 64;

Кад су се моји из гаколе враћали, твоји су у школу

ишли. Поел.;

ВеЬ он иде из крчлге у крчму. 2, 62;

У суд врата широка, али су из суда уска. Поел.;

село, зедтля и друга така люста:

- Подиже се Српски цар Степане

Из Призрегга места убавога

(*) У коме бы се изиеђу овихъ примера могло мислитн

да узрокъ ииа више значеня него што е казано
, у нЬму бы

доиста и другlй предлогъ требао или бы баремъ быо згодш’н.
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Поднже се итар лов ловитв. 2, зо;

Ја послах сина у Рим да промијени турин, а он кад

дође из Рима, донесе два Турина. Поел,;

Прије каднја из Стамбола него хоџа из Котора. Поел.;

Нзь тако далека места да сте и петорица дошли,

я би вась радо придио. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 339;

Не нзбива као куга из Сарајева. Поел.;

Побегне из Боговађе у Студен и цу. В. С. Караџ., дан. 4,9;

Кад се удала из Бруснице у Добрињу. В. С. Кара-

џићт., грађа 43;

Најрадије су се женили из Златне долине. Д. Попо-

виЬъ, осв. 121;

Оженио се из Црне горе синовицом Ивана Црноје-
вића. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 2, стр. 520;

Кад ја идем из зем.ье Инђије. г. л;

Извед’ мене из зелlље Бугарске. 1, 206;

Да с напијем трудан и уморан

Из далеке земле путујући. г, 82;

Које је онога .ьета било утекло из Грчке. В. С. Кара-
ЦиКъ, поел. 187;

Да би отишао из тьихова крајп. Мат. з, з4;

Сад ће пасти буздован пред кућу чак из друеога
хатара. Прип. 39;

Из свијета челе побјегоше. 2,2;

•Љесковина је из раја изишла. Поел.;

Да ти с’ здраво из табора вратнм. 2,5!;

Откуд Јово из чаршије шета. 1, 735;

Кад је муж дошавши из чаршије нашао јеупостељи.
В. С. КарацнЬъ, поел. 257;

Кренуше се из пола сватови. 2, 89;

Који нђаше из пола. Лук. 23, 26;

Кад дође из пола. Лук. 17, 7;

Јер из пола у гору униде. 1, 748;
Јаши ђога, бјежи из Косова. 2, 44;

Кад с хабером из ливаде дође. 1, 647;

Глад и курјака из гиулге ишћера. Поел.;
Када дође озго из планине. г, 59;

А.ш Митар из плешине дође. г, 99-,

Ал изиђе месец из горице. 739;

О Виторе, висока планино,

Из тебе ми три сунца грануше. 1, те;

—Пуче пушка из горе зелена. 559;
Боље је из главице него из тамнице. Поел.;
Одма се код Сјенице из Јавора опет одваја једна

гранчица на десно. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, зо;

посуђе и друго што таково;

Волим с Ловом с листа воду нити

Него с тобой слатку малвасију
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Медовину из кондира златна. 2, 101;

Сркне мало вина из чаше. В. С. Караџ., вар. пес. I, XI;
П ију из златнијех чаша. В. С.Караџнћт,, речи. вјештнца;

Царица му служи из златна кондира. 1, 159;

Он не пије внна нн ракије
Веће каву из златна филцана. 1, 646;

Кад се пије из чутуре или из другога каквога суда.
В С. КарациЬъ, поел. 89;

Из празна чешка нити со ије нн пије. Поел.;
Из препуна чпнка није грјехоте одеркнутн. Поел.;

Дије киша као из кабла. Поел.;

Сташе пяти из тулума вино, з, гз;

Као што пара изиђе из мјешине кад се прободе. В.

€. Караџићт., поел. 348;

Своме гоеподару дуне за врат из онога мешчића.

Прип. 21;

Просу семе из вреће. 1, 695;

Заграбивши из раскриљене вреће шаку шенице. В. С.

Карацнйъ, поел. 253;

Ни ми је то у несу ни из кесе. Поел.;

Из кесе па преда се. Поел.;

Те извади из џепова стрелнцу. 1, 481;

Из џепова вади ти колаче. 1, 723;

Па их (ноже) вади из сребрних нора. 2, 5;

Па потеже пушку из кубура. з, 18;

Па извади синцнр из егбета. г, 68;

Он излива воду из чизама. 1, 75о;

Иде киша као из рукава. Поел.;

што му драго шуплЬ;

Ја псето из бунара ваднм а оно ме уједа. Поел.;

Пзишавши из еробова уђоше у свети град. Мат. 27, 53;

С једне стране из топова бије. з, 8;

Стану га бити из топова и палнти из кумбара. В.

С. Караџићт,, дан. 5, 47;

Ту већ сад другога боја ннје било осим са шанчева

из топова и из кумбара и из путана. В. С. Караџ. дан. 1,85;

Потегне из топа те га удари испријека кросред плећа.

В, С. КарациЬъ, дан. 1, 87;

Запали из пиштоља те њега по средини. В. С. Кара-

џићв, дан. з, 192;

У један пут сви оборе ватру из путана. В. С. Кара-

цнКъ, дан. 1, 76;

За ньима е огань лютый

Нзъ путакахъ наложила

Силна войска сваколика. П. ПетровиКъ, слоб. 90;

Потегне из пушке те га убије. В. С. Карац., дан. з, 21 7;

Кад га је кон, ударно ногом у колено, а он коња из

пиштоља у чело. В. С. Караџићл, поел. 327;
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Из пиштоља гађати. В. С. Караџићт., дан. з, 19в;

Што изиђе из уста то се не поврће у у ста. Поел.;

Из твојијех уста у божје јши! Поел.;

Модар пламен из уста му плану, з, 14;

Из уста му живи огањ сипа

А из носа модар пламен суче. 2, 29;

Док не удари крв из носа. В, С. Караџићт., поел. 266;

Иде крв из носа. В. С. Караџићт., речи, нћи;

Гацајућн преко снијега почве точити крв из носа.

Прип. 116;

Из ноздрва модар пламен лиже. 2, 69;

Виђе Марко па из грла внкну. 2, 4о;

Внкну Милош из грла бијела. г, 29;

Па подвнкну из грла јуначког. а, 97;

Поје Јован из грла бијела. г, 8;

Кукајући из бијела грла. 2, ъ 1 ;

Ласно је из пуна врата пјевати. Поел.;

Удара из њега вино као из мјешине. Поел,;

Кад дихне из себе онда се гране узвијају у виенну,

а кад повуче пару у се онда се савнјају к зем.ъи. В. С.

Караџнћт., поел. 228;

стварь коя краевима своима може што обузимати

Из ђемија њега истурише. 2, 89;

Дај ти нама твоје мушко чедо

Мушко чедо из колевке златне. 2, з;

Из седла га маћи не могаше. 2, 44;

Колнко га лако ударно

Из бојна га седла нзбацио. 2, 29;

Скочи царе из сеоје столии,е. 2, з;

Слуге ньега из стола днгоше. 2, 28;

Скочнх јадаи из душена. 1, 419;

И Јо вана вади из душена, з, 19;

Днгоше га из мена душена. 2, 28;

Па просипа браду из ја глупа. 2, 56;

Да м’ извадиш змнју из њедпрах. 1, 289;

Мајка вади дојке из њедара. 2, 72;

Па му црпе крвцу из њедара. з, 76;

Даћу вола за н'Ьга изъ нрлт. П. ПетровиЬъ, в!ен. зэ;

Пусти ме из ових гвожђа. Прип. 26;

Не требаше ли је одријешити из ове свезе. Лу к. 13, 16;

Ал’ нијесн тако дрпјемао
Ни из руке чашу испуштао. 2, 92;
А ја ти се не бих повратио
Ни из руке крсташ барјак дао. 2, 45;

Десница ти
усанула рука

Из које си стреле испустио. 2, 1в;

Шта је ваша црква Дниитрија
Ја Ьу вам је сада претурити



А из руке тешким буздованом. г, зт;

Златан ибрик из руку му узе. 2, 28;

Не би му ораха из руку узео. Поел.;

А из руку тамбуру одбаци. з, о;

И скочи ми из руку дијете. 2, с;

Гиедаху да га ухвате, айн пи се нзиачеаз руку. .Тов. Iо, зо:

Искуп' не брате из Турски руку. I, зо 1 ;
Да јој јаки бог поипже и избав п из пексијанске руке.

Ковч. 123;

свашта само кадъ собоиъ што обузима;

И да провре вода из камена. 2, 13;

Из камена би суза ударила. Поел.;

Из свиЈу брда теку чебројени поточићн на еве етра

не. В. С. Караџићт., дай- 2, 27;

Из дувара зовке пронвкнуле. 2, ТТ;

И просу се из куле камење. 2, "9;

Из калдрме нскаче камење. 1, 78;

Удариће дажда из облака, з, 8;

Нз облака тиха роса нађе,

Из ње пада студено камење. з, 13;

Нз облака прстен паде. 1, 188;

Да из неба плаха киша падне. 2, sо;

Нз небеса ситан дажд удари. 2, 55;

Небо би се ведро растворило

А из неба паднуло камење

Убило би и мене и тебе. 2, 95;

Ситно драго камење из неба је падало. 1, 257;

Те ти клањај за неђељу дана

Да ти падне ватра из небеса

И потече вода из калгена. з, 11;

Сину муња из неба ведроеа. 1, гое;

А гром пуче из ведроеа неба. 2, ю;

Нде киша из неба и из земле. Поел.;

Па се лук сам ишчупао из земле. В. С. Караџ., поел. 82;

Не може да је нзвади из кладе. В. С. КарацнЬъ, поел. 228;

Кад се нсијецају челеиз дрвета. В. С.КарациЬъ, поел,г Тб;

Прште дрво на двоје на троје
Ал’ из њееа вода не удари. г, от;

Нз дирека ьрвца покапала. 2, ЗТ;

Нз икона сузе ударнше. 3, 13;

Сав би пелен по гори побрала

Нз њега би
воду иецеднла. 1, 396;

Нз руже би воду извијала, з, 95;

Ви.ье изкојега су стари вадили мает. В. С. КарацнЬъ,
нов. зав. XI;

Нз вране што непане тешко соко поставе. Поел.;

Нз Јалове би краве теле измамно- Поел.;

Ни с четири коња не би му из главе извукао. Поел.;

174 ДРУПЙ ПАДЕЖЪ
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На Балачку јесу до три главе,

Из једне му модар пламен бије

А из друге ладан вјетар дува. 2, 29;

Еда ли ложе извор из једне главе точитн олатко и

грко? Як. з, 11;

Из главе је косе ишчупала. 2, 25;

Намргодно се као да ће му киша из чела ударити. Поел.;

Како брже променише лице

А из лица изгубише крвцу. з, 26;

Што ћу јунак устрели ме стрела

Душо Јецо, из твое белое лица. 1,

Из руке му црна крвца пође. з, 7;

Крв не иде из бабине руке,

Него иде крвца из конопца. з, 7;

Зар из њега млијеко иде а не крв? Поел.;

Све ватра из њега сипа. Прип. зз;

Нијесам ја то из прста исисао. Поел.;

Какие лажи ис прста испосах. П. ПетровиЬъ, шћеп. 38;

Из попита црна крвца иде. з, зе;

Из попита жива ватра сева. 2, 09;

Из табана у друге ноге ишчупа велики комад мееа.

В. С. Караџићт., нар. пес. 2, стр. 85;

Из лгомпа је зелен бор никао

Из дивојпе винова лозица. 1,

Зло је мене изело из лева

А горе ме из вина попило. 2, 72;

Искиде му из ральени главу. 2, 69;

И изби му саб.ьу из балчака. 2, 67;

Нека ми из тијех јаја излеже пиплад. Прип. 1 32;

Ишћерао га из коже. Поел.;

Из ове поже ни куд ни камо. Поел.;

Јер из поже живи поскакасмо. П. Петровнћж, шћеп. 87;

Када почесмо губити из очију планине Снци.ииске.
С. Живковићж, телем. 2о;

Не терај ми суза из очију. Л. ЛазаревиЬъ, владии. 12;
У том се мачка украде међеду из очију. Прип. 222;

Украшће из очију . Поел.;
Из опа из бока. Поел.;

Кад мој топуз Ь.з мора изишо

Онда ’ваки ђетиК постануо. 2, 7*l;

Из люра се здраво извезоше. 2, 89;

Ја тикву у воду а тиква из воде. Поел.;

Извади ми из воде дјевојку. 1, б'п;
И исплови из воде Цетиње. 1, тзB;

Ажерим је магарцу кад из блата изнесе. Поел.;

Једно коло из блата а друго у блато. Поел.;
Па се загна мору из дубине. 2. 17;

Узе мене из прей јуначке. 2, 55;

Измиче га из те млоге крвце. г, 51;
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Из крви га мало исправно. 2, 89;

Ракнја из које скачу искре кад се уточи у чашу. В. С

КарациЬъ, поел. 285;

Кад се погача испече и изваде је из ватре. Прип. гог;

Избави ме из ове ватре. Прип. 1з;

Вн скочите из зелене траве, з, п;

Нуто мајко из међе међеда,

Или; нуто из нутгуса зеца. 1, 528;

Шуња се као пас из грожђа. Поел.;

Из драче се ружа рађа. Поел.;

Сјекнн ка змија из круга. Поел.;

Тешко оному ком се из плијена враћа. Поел,;

Ја у коло а она из кола. 1, 4оа;

Да отмемо из мобе девојку. 1. 150;

Све дарове које је она из рода донијела, В. С. Кара
циЬъ, ковч. 9о;

Уз евши га из народа насамо. Мар. 7, зз;

Дягну миоге сараоре из народа. В. С. Караџ. грађа 58;

Ја вадим руке из народа, а тн ради како ти драго.

В. С. КарациЬъ, грађа 64;

Господ бог ваш подигнуће вам пророка из ваше браке.

Д. апост. 7, 37;

Омах избер' из ваше дружине
Побратиме трндест младвх друга. 3,5;

Истом Стјепан из тазбине дође. з, п;

У којој су (пеемн) узета лица из данашгьега нара-

штаја. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 2, стр. зз;

Узето је из црквенога језика. В. С. КарациЬъ, нар

пес. 1, стр. 136; (*)

овако могу што обколпти више едиакихъ стваризаедно:

Да протера јарца из оваца. з, 26;

Ите вели, уватнте јарца.

Изведите мало из оваца. з, 26;

Па ишћера њега из сватова. 2, 29;

Из каура роб.ье изводили,

Из каура износили главе з, 36;

Ено Мнланъ иде исъ Туракахъ. С. МилутиновиЬъ,

обил. 1з з;

Док Милош нзиђе из Турина и дође међу њи. В. С.

КарациЬъ, грађа тз;

Из тије сараора гдекога су гледнијега инаочитнјега

Турци погубили тајно. В. С. КарациЬъ, грађа 58;

('*'■) Примера :

ГЈјеоме из Њемпчког језикп преведене. .1. Милова-

но въ 71;

Нзъ другихъ езика на свои матерински езикъ млога

н млога принесоше. М. А. РельковиЬъ, сат. 4,

не могу се потврднтн народниыъ говоромъ.
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Нз мртпца мало износи га. В. Радичевнйъ 2, 62;

Устаде из мртвијех. Мат. 14, 2;

Кога подвже из мртвијех . Iов. 12, 1;

Тад се Јово из мртвих поврати. 2, 91;

Дође у Србају као из мртви. В, С. КарапиЬъ, гра-

ђа 181;

Нз зуба му живи огањ сваче. 2, 13;

Из зуба му ватра сипа жива, з, зз;

Ове пословице ја никад чуо нијесам него сам је из-

вадио из Мушкатир овићевих
.

В. С. Караџнћт., поел. 239.

У
пренесеномъ значеню место се иоже заменит« рад-

ньомъ и станЬмъ и другимъ стварнма умнимъ

_—Сад ће слуге из лова ми доћи. 1, 55о;

Докле ја дођем из лова, г, 421;

Иде Сима из лова итроеа. 2, 15;

—— Кад ли ђеца из игре дођоше. 2,4;

Учите.ьа отпусти из службе. В. С. Караџ. дан. з, 239;

—-Истера Младена из службе. В. С. КарацнЬъ, дан. 4, 24;

Да истерају Младена и Југовића из пародии послова.

В. С. КарацнЬъ, грађа 46;

А Марко се трже иза санка. 2, зз;

Не преза ли иза слатка санка. I, 739;

Кад устанеш ујко иза санка. 2, 85;

ЛГргвем се из сна. .'l. Лазаревићт,, владим. 62,

Ја се стресо, стра ми стнште груди

На из тешка санка се пробуди. Б. Радичевийъ 5, 72;

Алъ 1е немой завндльиво

Изъ сна сладкое пробудити. I. СуботиЬъ, бос. 13;

Све ты будишь иза сна. М. СветнЬъ 149;

Устану рано изъ бабина. Супрун:, сов. 41;

Онда и матер нзбави из ропствп. В. С. Караџ., дан. 29;

Из ропстеа н кад, а из гроба никад. Поел.;
Лио ли сн ион родителю ссомоу иу, и коше и

И 2, Ь II о с л оу Д Я. СпОМ. 266;

А из мисли претешких оетрже. В. РадичевмЬъ 2, зз;

Да нзнде човјек из свијести. И. Иетровнћт., шћеп. зо;

Извео ее народ из сеијести. П. Петровийъ, шћеп. ю;

Миоге те књиге изводе из намети. Д. апост. 26, 24;
Изъ палгети, рекосте, нзиђо. А. КанижлиКъ, рож. 26.

ЗначенЬ другога падежа съ овимъ предлогомъ могу

добиты и она места коя се казую само прилозима (абуегЬ.),
кои онда долазе у другш паде7къ:

Висте данао из далека ходили. Ковч. 65;

Лер су многи од њих дошли из далека. Мар. 8, з;

Да ће из близа и из далоче

ВЪрниехъ витез’ множь скупити. И. Гунд., осм. 6, 74; (*)

(*) Такое и изъ прека, кое мвоги пишу у одно:

Сннтааса I.
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Многи између горньихъ примера показую да се овде

иицанЬ мис.ш и онда кадъ е што само управлЬно неку-

да па се следа где се почин'Ь праваць ; такови су на

по се и ови;

Приповиједа се да је Јовања некад била као лавра,

н из ње се заповиједало н судило свииа осталим намасти-

рниа око Каблара и Овчара. В. €. КарациЬъ, дан. 1, 18;

Ал’ из цркве нетто проговара. 2, 34;

Виче паша из набора свога. з, 14;

Говори као из бадња. Поел.;

Змија му одговорн из рупе. В. С. КарацаЬъ, поел. 64;

Но бесједи зиија из дувара. 2, 12;

Па дознк.-ье из планине вила. 2, 26;

Нз облака светац проговара. з, з;

—• Дави му ее из облака вила. 2, 61;

-—Проговара Конда из земљице. I, 368;

Волан баба аз двора гледао. 1, "2 т,

А ја, белее, следим из прикрајка. 2, во:

- Вири као пуж из љуске. Поел.;

Ал’ то гледа Бајо и Лимуне

Са стијеие из Кобиље главе, з, 68;

Вири као миш из трица. Поел.;

То из куле нико не чујаше. 2, 4б;

Из воде се нншта не впђаше

До злаћеие токе Иванове. 1, 641;

Чуемо из уста његовијех. Лук. 22, и;

Чекај баба из планине мога. з, 18;

Па ће се Турци тебе из планине с 1000 .ьудн внше

бојати него да Нмаш юооо, па да те овђе опколе.В .С.

Караџићт., дан. 1, 8з;

Опколе Адакале из Српске и из Влашке стране. В.

С. Караџпћт., грађа 18;

Она му из сриједе одговорн. В. С. Караџнћт., поел. 53;

Проговара из кола Никола. 1, 559;

Нз далека зове стару мајку. 1, 289;

Кад су били двору на помолу
Нз далека Помнен барјактаре
Млоге свеће у кочану видн. з, 26;

из далека. Мар. 15, 4о;

Боље ее из дпљееп .ьубити него ое из близа ирзн-

ти. Поел.;

Већ залази њему испријека. В. С. Караџића речн.

залазитн;

Док оп њему испријека зађе. В, С. Карацнћа речи, заћи;
мало дал'Ь видећемо Iошъ овакихъ прплога, шта ваше н прн-

логъ около, кон нне ништа друго пего самоставпа речь у че-

твртомъ падежу съ предлогомь.
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Не имаюЬи узрока да се онако из близа свађају. В.

С. КарациКъ, дан. з, 218;

Из далек’ јој се уклони,

Из близ' јој се повлони. 1, т46;

Но Iо шъ айд'мо виђет' из ближега. С. МилутнновиЬъ,

дика 296;

Из ближег се неба майке машаш,

По из ближег бога светост сиатраш. Грлица 1,134;

С језнком овога рода ђекоји су други сродни врло у

близу, ђекоји из далегп. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 122;

Те се шъ ньима по из ближега пушкаратн приМакли.

С. МилутиновиКъ, ист. срб. 294;

Него пуче пушка из пргека. Оглед. 184;

овако е и ово:

Као из књиге (говори). Поел.;

, Из овије се књига и данашњн дао чатй и поје у цр-

кви. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, г;;

Прича из плећа. П. (Тетровнпъ, в!ен. 67;

Да је он то све из књига научно. Д. ПоповиЬъ, осв. 39;

Дјеца су почињала учитн из рукописи. В. С. КарацнЬъ,

речи, школа;

Из овијех пјесама њиховијех свак може видјетн да

се у језику и у обичајнма ни мало не разлнкују од оста-

лијех Ерцеговаца. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. 1, стр. 19;

Из овијех почашница видн се да су право Србн. В.

С. КарацнЬъ. нар, пес. 1, стр. 84;

Из овога се натписа видн да је оно истинитнје. В.

С. КарацнЬъ, дан. 1, 39;

обколЬио место где се поминЬ глаголска радня прости-

рући се далЬ ииамо и у овимъ примерима:

Он потеже рукам’ и ногама,

Попуцују руке из ралгена,

Попуцују ноге из колена. 2, 68;

—*"Кад удара тешкой топузнион,

Сва се .ъу.ъа из темела кула. 2, 19;

Сав се чардак из телгела тресе. 2, 62;

Лозница се из темела креће. з, 32 (1«гз);
Колнко је лако ударно.

Виту јелу из норена крену, з, Т,

Кукол, ваља из коријена ншчупати. Поел;

Видјешесиоквугдјесепосушнламзкормуе//«. Мар. I:, 20;

Из петних жила (трудити се). Поел.;
Да он вене из ердакца свога. I, 534;

горне р ои е!>и и3' с р д || д Г. РаиЬъ, бойзм. ге;

-*■ Већ уздише изъ свег' срца. I. Суботнйъ, бос. из;

Свакъ е милость достнгао

Тко е годнръ тебе звао

Ал’ изъ свега срца свога. П. КнежевиЬъ 122;

12*
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И некъ часву Фалу даду

Теб’ изъ срца свога свееа. 11. КнежевиЬъ ао;

Нзъ срца те часно штуе

И овесрдпо заФалюе. ГГ. КнежевиКъ 53;

са свимъ е овако и обо:

Брже Трчо из овге стопа

Патрагъ одлет
Ј

опет патриарху. С. Милут., обил. 52;

Пакт, ми хайде из овге стопа. С. Милут., обил. 91;

Ыо ћу поћи изъ овгехъ стопахъ С. МилутиновиЬъ,

дика 261;

А и самъ ће тамо изъ истге стопа. С. МилутиновиКъ,
нет. ерб, 134;

Из ове стопе. В. С. Карацнћт., речи, стопа;

/ Из прва краја (т. е. из прва). В. Г. Карац.. речи, крај;

но свой прилип,я овамо иде и ово:

Мало зеки дизгин попустио

Па он гони Пван-капетана;

Мало гони, ал’ га стиже брзо,
Па спрам њега устав.ьа зеленка,

Те му зеко из дизеина иде. з, зз; (*)
Па је Крла прве сустигао.

Па он шњима из дизеина нде. з, 33;

Из узде у Будим. Поен;

тако е и ово у пренесеномъ значеню:

Трудити се око шта из све снаге. В. €. Караџ. поел, юо;

Кланямъ ти се

Изъ све снаге срца мога. П. КаежевиКъ 18з;

Повика иза гласа. Мат. 27, 46;

Ондар Стојан иза гласа внче

По нмену од Задра Тодора. з, 24;

Он повика иза свееа гласа. 1, ~4г;

управо у овомъ значеню место заменюе радия и станЬ

и у овакимъ примерима:

Да гледају како из пријеваре обојнцу у једно вријеме

да убију. В. С. Караџићт., дан. з, 206;

Како б и И су са из пријеваре ухватили и убили. Мат. 2 6,4;

Из вара клепатн што. В. С. КараџиЈп., речи, вар;
Боље злато и понздерато

Него сребро из нова ковато. Поел.;
Н тар се рпоуе
€д скнмъ вой ненова. I. РаиЬъ, бой зм. з1;

Начини сам из нова кола. В, С. КараииЬъ, дан. 2, юг;

Ц Р к ве ни намастяра није слободно ни из нова начн-

ннти ни поповпти. Б. С. Караџићт., дан. 2, ют;

Почеше зидати изъ нова. А. Качнћт,, кораб. зоо;

Ко не бя ово разумев пека има на уму н. п. ести съ ногу.
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Супце Српско грянуло из нова.Ъ. РадичевиЬъ 1, 118;

Обычай имаю зреле ягоде гроздья из' тГа сушити. П.

БолиЬъ 1,2;

Почну га истиха (*) одгријевати. В, С. Караџићт»,

речи, пириватра;

Истиха ее печеница пече. Поел.; (**)

у овакотъ се значения тоже тесто затенити вретенотъ:

Нз Јутра се видн какав Ье дан битя. Поел.;

оситъ речи ютро нета у овомъ послу друге сатоставне

коя знаки врете: него се врете често затеню« станЬтъ:

Ако не почну изъ детииствп разумно мнелитк, после

не ће моћи. Д. О'брэдов.чЬъ, бас. 218;

Да нијесам још из дјетињства знао од својијех ста-

рнјех. В. С. КарациЬъ, одгоз. улаку зп;

Ја се још из дјетињства опомињем. В. С. КарацнКъ,

писма 4;

Колико има времена какому се то догоднло? IЈз дје-
тињства. Мар. 9, 21; (***)

Редом док се сви не изреде,па онда опет из початка,

В. С. Карацийъ, поел. 85;

-Добро се про.веће из рана познаје. Поел.;

Два се драга из мала гледала. 1, 342;

Двоје мили у милости раем о

Из малена од три годинице. 1, 345;

——Они су се из малена гледали. \, 554;

Из малена умијеш света писма. 2 Тим. з, 15;

(*) Т. е. изъ тихи.

(**) Овако е. в изъ менада, изъ иебуха, изъ небушнцс; тога

е значеня изъ и у овомъ примеру:

Изъ три пута шемлукъ учннише. Оглед. '173.

(* **) Тако и у староме Словенскомъ езику: по?идти мд

съткорн тдннж н? дътъ с к д къ? д р д ст д. Супр. зз; шгоже

н?ыддды к рхс т тд унстн пдкыкодъ. Супр. ТакоуИ. ђорђића
Место кратъ мене предоби

Злотворъ изъ льладиехъ годишта. Салт. 222.

(1- у- -г- у-) у кпьвн;евнмка ()Ма „ изъ млада:

Патимъ Iошъ изъ млащ. И. I>ор})нЬъ, салт. 152;

Родители да настое д-Ьцу изъ млада послови забавляти, А.

МразовиЬъ, руков. 8. Али га не могу потврдити иароднимъ

говоромъ а има и у щайстаршмъ кньигама: н? в мдЯ Д Я ске-

тыге кни гы

ДД послвдокдтн н?водндь есн. Домет!япъ, жит. св. Савву Шэф.

Iевек. ггз. Овога е значеня и изъ прва кое се узима као

да е едва речь; место н+.га има и у женскомъ роду изъ прве\

Цар из прав замоли Станишу. Грлица 1, 91. • Стан'Ь се

може показати чимъ што му в г.ао зиакъ: Децу кь трудо.иоб!ю
из млпди ноктгю потреба приобучавати. Д ОбрадовиЬъ, бас.
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време коимъ се овако казуе само печетакъ нечему узи-

ма се и за време кадъ што быва:

Често у вече плаче који се из јутра смијао. Поел.;

Они су из почетна писали готово више Славенеки

него Рускн. В. С. КарациКъ, писма 21;

Из почетна свак свој посао ради добро. В. С. Кара-
цићт., поел. 266;

Коме из почетна срећа иде у на предан. В. С. Кара-

-1,1 Ић Ъ
,

ПОС.I. 260: (*)
тако се и за само место помисао одакле узима запоми-

сао где не само у примернма као што е:

Нз почетна им а против овога погрјешака. В. С. Кара-

циКъ, нар. пес. 1, VII,

где е место заменено
временомъ ,

него и у овакимъ вр-

ло редкимъ примернма:

Н иже Кладова знаду се на суху особито из Влашке

стране зидние од Тројанова моста. В. С. КарациЬъ, речи,

крајина (*''■).

Место овако показано могке остати и онда кадъ се

мисли да е мицанЬ веКъ прошло па се место нЬга дру-

го што о стварн казуе;

Ле ли то из теоје главе?
—

4 llозна свога ђога из подру.иа. 2, 14;

Соко из врањега гнијезда. Поел.;
--Пконија ерце из њедара! 2, 94;

Па он купи господу сватове:

Кума Шираку дугачкога репа.

Старое свата из осоја жуњу. !. Чlя;

Јеђи зе.ъе из свога врта. Поел.;

Из туђе тбМвеичанак прге заувар је. Поел.;
- Него иште грожђа бимберова
Из царева нова винограда. 1, 389,

Сигурај ми господину вечеру,

Снгурај ми IИТО у двору немаш:

Дебе.юга испод Скадра меса

Ю1; а.ж ни за то немамъ примера изъ народногъ говора прем-

да се налази и у старимъ Словенскимъ кньигама: мяядь

II о Г Ъ Т Н Н Цвярмлдръствоукк. Супр. 88.

(*) Тако и изъ прва не значн само одъ кадъ него и

кадъ: Нспрва ие казах вам ово. Лов. 16, 4 ; И с ирь к л ек

слово. /Кит. св. Конст. 19, 14.

(**) На ово и иалинъ; Изокола стоје и гледају. В. С.

Карацикъ, речи, пирникъ; алн збогъ глагола гледати нив чи-

сто где. Друпй падежъ съ предлогомъ съ врло често меня по-

мисао одакле на помисао где, као што ће се вндети мало да.гЬ.
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А погаче из поља Косова, з,

Бере Новак киЬене сватове

Све сватове из горе хајдуке. з, 6:

"Пије јувак црвеннку вино.

Служи му га из вила. 2, 81;

Из свијета орете ћириџије. 2, в;

Молим ви се браћо из свијета. 2, 8-,

-'■—Ну кметујте мене и Милошу
За нашега дара из Латина. 2, 89;

Из појееа је (племена) до конца XIV анјека било осам

самодржавнн кра.ьева и два цара. В. С. КарацнЬъ. дан. 2, 15;

Пјесме из онијех мјеста. В. С. Караџ., нар. цес. \, VI;

Које су (пјесме) из онијех крајева. В. С. КарациЬъ,

нар. пес. ), V;

Месо ва.ьа из ноже а риба из воде. Поел.;

На барјаку од злата јабука,
Из јабуке од злата крстови. 2,

Из ковчи су оинџирн од злата, з, 21;

такое и обо;

ђе су тебе гује из потаје. 2, 61;

Х&Маче Марко ноже из потаје. 2, 61;

Ја Ьу дати сивога сокола

Али не сиём из потаје Шарца. 2, "б;

Па нзведе из потаје ђога, з, 22;

по томе се и за челядь овако казуе одакле су;

Покваси мало, нијесам баш из Сарајева. Поел,;

Чија је војска, из нога града ''. 1, 316;

Да га запита из кого, је мјеста. В. С. Карац., поел. 99;

Је ли из тога села? В. С. КарациЬъ, поел, юг;
'

'Ја сам јунак одуд из крајине
Од Добуја града бијелога. з, 22;

је био из Поцерине. В. С. КарациЬъ, дан. -1,31;

Да је Мајка Анђелија била из Црне горе. В. С. Кара-

цнЬъ, пар. пес. 2, стр. 513;

-—о-—Допета сам местом из Будилш. 2, (оц

Који је родом из Рисна. В. С. КарациЬъ, пар. нес. 1, VII;

Родом из Оремаиз селаДивоша. В. С. Карац., грађа 185;

Марка жали и отац и мајка
А Андрију ни отац ни мајка.
Него једна из села девојка. I, 551;

ЧупиЬ Стојап змају из Ноћаја. з, 28 (|B2з);
Улис из Итаке. С. ЖнвковиЬъ, телен. ХИ;
Како су ,ъуди из иекаквога села тужили и кренулн

између себе оубашу. В, С. КарациЬъ, поел. 85;

Стане давати зањ некаке пустаије из Немачке стра-

не. В. С. КарациЬъ, дай. 'л, 25;

Од једиога моичета из Бајица чуо сам. В. С. Кара-
циЬъ, нар. пес. !, стр. 152;
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Милош ил се из далека каже. 2, 29;

Рећи ћеду из окола .ьуди. 1, <ЈBS;

тако к за вреие:

По сврј прилицн бн се о ььему могло што наћи у Сењ-

скије.м архнвама или у какијем књкгама из XVII вијека.
В. С. КарациЬъ, нар. пес. з, стр, пз.

У пренесеномъ значеню мояге другшпадежъ съ овимъ

предлогомъ зиачити узрокъ радньи каквой или оно што

кота на ню намери ; али по простоме значеню ньихову

треба да е почетакъ таковой радньи обколЬнъ онимъ

што значи речь сама коя стой у другомъ падежу, а бу-

дући да ь радня пре него се у делу покаже у ономе ко

е ради, за то треба у н-Ьму да е и оно чнмъ му е радньи

почетакъ обколЬнъ, т. е. реченый узрокъ;

Нз шале смо одавде лећели,

Вез невоље, тек од обијести,
А данас ми полећетн не ћеш. 2, 25;

Нз шале и просо никве. Поел.;

Ово су све овако у мо!ой куЬи преда мномъ говор-

кали, а ко из шале. С. Милутнновнйъ, нет, орб. 23'1;

Да су га браћа из зависти оставила на ономе чар-

даку. Прип. 12;

Друге арамбашс може бити из зависти стану гово-

рити. В. С. Караџнћт., дан. з, 18 1;

Да су га из зависти предали. Мат. 27, 18;

Они из зависти и из пакости рецензирају. В С. Кара-
риЬъ, аисма йз;

■-——" Туђн писатели које из незнања, које из зависти, или

из љубави к своме народу најславније и најзнатније до-

гађаје изоставе или наопако опишу. В. С. Нарацнћт», грађа

оредгов.;

■ Ја ово чиним само из љубави к нашему народном

језику. В. С. Караџићт., писма 22;

Знам да из незнања оно учинисте. Д. апоет. з, 17;

Л>уди код нас из обичаја иду у цркву, парох чредч-

кује такођер из обичаја. Д. МоповиЬъ, осв. 12;

Нз узрокп, који бн се ласно могли оправдатн ,
сами

дово.-ьно не позиају оно у чему су дун: и и друге упући-
ватн. В. С. КарацнКъ, писма 2Ь;

Да се ова кньига сад шталпатн не може из узрока

што је у њој правопнсања начин какогођ и у Азбукопро-

тресу. .1. Миловаповъ IV. (*)

(*) Другчlи узрокъ стой рогобатно у овомъ падежу съ

овимъ предлогрыъ, и, п.

Нз различии тпдашњи оггстојатељства најпослије

пристану свн да се пош.ьу пос.юинци. В. С. КарациКъ,



185С Ъ ПРЕД Л ОГО мъ изъ

Кадъ се што промени те постаие друга или другая

стварь, тоже се у пренесеномъ смислу узети да е иза-

шло изъ онога што е было пре промене иля нзъ нЬгова

обличи. То имамо у примерима у коима е и просто зна-

ченЬ юшъ доста живо:

Из свакоеа ппња не ложе ее светац иетесатн. Поел.;

_

Из једпога дреета икона и лопата. Поел.;

Кадъ свиетъ и небеса богъ створи изъ ничеса И. ђор-

ђићж, салт. 1 Зз;

И изъ ничеса створенъ м&сецъ. И. ђорђнћЂ, салт. ю;

Да је све што видимо из ништа поехало, бвр. 11,3;

У почелу еви годишта

Створи ствари богъ изъ ништа. В. Дошенъ, ажд. 185;

Кон докле вольомъ гаие

Свктъ изъ ништа васъ постаие. В. Дошенъ, ажд .262;

ГИене створи из ничееа. В. РадичевнЬъ 1, 4з;

Не жаляше труда само дабы изъ иЪга исћерао добра

човека, Грляца 2, 1111;

Шта ће битн из овоеа дјетета. Лук. 1, 66;

Шта ће из тога најпосле битв? Д. ЕЈоповићж, осв. 15;

тако има у кньижевника и кадъ е една стварь саставлЬна

одъ више другихъ, али се не именую управо ти делови

нЬзиии него се само каже за ньчхъ одакле су узети:

Неточна или Бинч->Јорава саставља се из двије мале

Мораве. В. С, КарациКъ, дан. 2, 39;

Кад бв правите.ьство одредило комиснју из беспри-

страснијех и
у овоме послу вјештијеж људи. В. С, Кара-

циЬъ, одгов. улаку 26.

У Црной се горя овай предлогъ говори и место пре-

длога одъ у овакнмъ примерима;

Донеси изъ Јована сјекиру В. С. КарациЬъ, речи, из,

поел. ХЬУН.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ИЗА

Сь овимъ предлогомъ, сложенимъ одъ предлога изъ

и за, друпй падежъ показуе иицанЬ съ места кое се

казуе предлогомъ за и шестимъ падежемъ:

дан. з, 219. У пословици:

Из шале просо никне. Поел ;

истина, друго в што никне а другш што се шали; али е узрокъ

опетъ добро казамъ, еръ !ой е подпумъ смнсао: изъ шале се

учини те просо никое.
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Донеси ми воде иза горе. 1, 74в;

Истек.ю је жарко сунце Ка иза горе, х, 72;

Скочи зец иза грма. Прип. 54;

Извади нож иза појаса. В. С. КарациКъ, дан. 4, зз;

Ко чу ово црнацъ, скиде

Златеу махраму иза паса. И. ГундулиКъ, оси. 8, х4э;

Потрже као кебу иза појаса. Поел.;

По.пеће иза кат перЬ. П-Ьв. 5;

Кад хоКе да уставе иза трпезе. В. С. КарациКъ, речн.

молитв се;

Док се иза брдп пололи брк. Прип. 5;

Ласно је иза ерма стријељатн. Поел.;

Иза камења опале на њи. В. С. КарациКъ, грађа 92;

Сину Милош у по.ьу зелену

Као јарко иза горе сунце. 2, 29;

Те последа иза танке јеле. з, 39;

Вири иза врата. В. С. КарациКъ, речи, вирити;

Иза јеле њега запитује. 2, хб;

Два три плота прескочи,

Иза трећег говори. 1, 704;

место овако казано може быти к место бавлКню по томе

што се узима да се съ нЬга гледахоћи налазн нетто

на нКму;

Кад су били мало иза града. 2, 29;
~ Ни колико црно иза нокта. Поел.;

Тако би и пјесмн бхз(тој) било приличније мјесто иза

484(те). В. С. КарациКъ, нар. пес. х, Л~П;

Почве их див.ьан пипати иза врата да види који је

прет.ьи. Прип. 187;

Њезине двије руке осјечене до изашака да јој донесу.

Прим. 165;

место бавлЬня на овакомъ месту и.мамо и примшданК

нань кадъ се не гледа толико куда се што мине него

где се бавн приманивши се;

Како изнђе иза града. Прип. s'х;

Иди опет иза села. Прип. 84;

Он отиде иза села. Прип. 86;

Који не Ке с нала пристати на ово, они данас пека

изиђу иза вароши пред нас. В. С. КарациКъ. дан. з, 194;

Србин хьега држалнцом иза врата. В. С. КарациКъ,

поел. 199;

овакимъ се местомъ може заменили време само кадъ се

чему не ми'сли место него креме:

Дођоше један иза другога. В. С. КарациКъ, речн. иза;

Иза зџлге топло, иза кише сунце (бива). Поел.;

Иза гладив године дође и сита. Поел.;
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Нза туче ведр!е е небо,

Нза туее бистр!я е душа. П. ПетровнКъ, в!ен. 29;

Нза највећега зла може бятн горе. В. С. КарациЬъ,

поел. 183;

Како ћеш се обнкнутн
Нза сваког добра твога

Без свјећице, без стражице. г, 153;

-Па Максима красте
напапуле,

Нза краста лице поцрњело. 2, 89;

Давно Иван дворе оставио,

Нза њега болеет ударила. 2, 89;

С ваша ћемо пћи кудгођ вн пођете, а иза вас не Ке-

мо сами нигђе остатй. В. С. КарациКъ, дан. з. по;

лонца се редомъ намажемо,

Нза тога будемо вЬштице. П. ПетровнКъ, в!ея. 8 т;

Пакте еннко да га не пробудит,

Јер је Марко иза сна зловољан. 2, 74;

Књигу пите царе иза књиге. I, 7бз;

Стижу гласи горн иза гори. Б. РадичевнКъ 2, 52;

За то нас и стиже све несрећа иза не среће. Д. Попо-

внКъ, осв. 65;

Ннје ту среће док иза деветога десетом не остане. Поел.;

Ы осталихъ много рпчи више

Иза себе Турци оставите. М. А. РельковнКъ, сат. п;

Зао пород иза себе остави. В. С. КарациЬъ,поел. 21;
Јелп како дете иза гьега остало. В. С. Карац., дан. 4, з1;

Изо цара остане царица трудна. Прнп. зз;

Што претече иза онијех што су јели. Јов 6, 13;

—'Сва је хука на
вука, а иза вука и лисица сита. Поел.;

На вука вика, а иза вука лисице вуку. Поел.;

Да сад узме ове воде иза нас н да је гьоме окуп.ье,

у дан и ноћ остала би здрава. Прип. юз;

узъ овако време ложе се мислити и редъ, а редъ е у

пренесеномъ значеню и у овакииъ ирииерима:

Коя е иайболя молитва иза оченаша. Наукъ кр. 59.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ИЗМЕђУ

Съ овимь предлогомъ ,
сложенимъ одзј предлога изъ

■и међу, другш падежъ показуе мицанЬ съ места кое се

казус предлогомъ теђу и шестимъ падежемъ:

"''Двојн Србн између Турина, з, 29;

Скочн Марко измену сужапя. ГГЬв. зз;

Утечем између работника. Грлица з, 79;
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Протрчн де зече сад између ногу. Поел.;
Он тад пушћа своје бојно коп.ъе

Своме Шарцу између ушију
Дели Муси у прей јуначке. 2, 61;

Шчепа ђевојку између браке и однесе је у облаке.

Прип. 9;

"■'Она се између народа некако украде. Прип. 16 1;

Пзмеђу народа провлачећн се. Прип. 162;

Да се молимо богу не би ли и овн оста.)и евн побе-

гл и између нас. В. С. КараииЬъ, грађа 88;

Ако ти пођеш између нас, и мн ћемо сви ићн из ове

зем.ье. В. С. КарациЬъ, грађа 130;

~Да га от.му између њих. Д. апост. 23, 1о;

Изиђите између њих. 2 Кор. 6, и;

Проћерају између себе зликовце. В. С. НарацнЬъ,

дан. з, 186;

Како су .ьуди тужили и кренулн између себе оубашу.
В. С. КарациЬъ, поел. 85;

Да се ше тако заклео и заверю народу, не бы га

онъ између себе ни пустю амо. С. МилутиновиЬъ, ист.

срб. збб;

Изберу између себе го стари Турака. В. С. КарацяЬъ,

дан. б, зв;

Да изберу између себе двојицу. Д. апост. 15, 22;

Ко) а је ту моја?
Јавн ее девојко

Измеђ' девојака. I, юг;

Говори девојка

Нзмеђ' девојпкп. 13о;

Дд ге ии мл госпоl|тко. кдко се нише нменвге, рд?* дко

би мн се цкш кндвжо одьлш’нтн н пе ћ к ин ю к крндк

кййдмь идштемь. Сном, 267; (*)

овамо могу ићи и овакп примера:

Покупе између себе иешто оружја, те га у намастнру

Троноши затворе у једну собу. В. С. КарациЬъ, дан. з, 2 16;

Одма му онђе пз.пеђу себе скупе неколпке стотине

гроша. В. С. КарациЬъ, дам. з
, 23Т,

тако и кадъ пзъ већега броя валя показати мангли, кое

быва и предлогоиъ одъ а и самимъ друтимъ падежемъ

(в. стр. 81, 82):

Један између вас издаће ме. Мат. 26, 21; Iов. 13, 2);

Ни један измену рођенијех од жена нвје нзншао већн

од Јована крстктеља. Мат. п, п;

('Ј Тако и у Хрвата: раздилнти ће залах измею прав-

дених. Мат. Iз, 49 Ии от. юз; н изрену иые ваше како зало

излгеу себе. Лук. О, 22 Пнет. 101.
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Једна измеЬу њих, која је управо била зла, одмах

одговори. В. С. КарациЬъ, поел. 2.=>4;

таки су и ови примери:

Која је(девонка) била најљепша измеЬу њих. Прип. I 51;

—

-На)веЬи између вас да вам буде слуга. Мат. 23, 11;

Вукашин најснлнији измеЬу гьи. В. Г. Карац., дан. 2, 15;

Да су између свиЈу Херцееоваца у Гацкоме најбо.ки

пјевачи. В. С. КарациЬъ, поел. 161;

место овако казано може быти и место бавлКню, као што

е было и напредъ (стр. 186) :

- Велико је Дубоко измеЬу Биограда и Палежа. В. С.

КарациЬъ, речи. Дубоко;

ИзмеЬу Висућа и Борка планпна је Динара. В. С. Ка-

рациЬъ, речи. Внсућ;

Срби дочекају га измеЬу Параћина и ћуприје. В. (’.

КарациЬъ, грађа 5;

Сједио негђе измеЬу Мучња и Јпвора. В. С. Кара-

циЬъ, поел. 54;

Скочи онако рањен и нада измеЬу првије. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 1, 18;

Нзмеђ себе вењер ужегоше. 2, 53;

овамо иду и оваки примери:

С иаијом Ва.ьевском, која је из.неђу найвеки у Србији.

В. С. КарациЬъ, дан. з, 218,

Плоче, које су измеЬу себе биочузима састав.ьене.

В. С. КарациЬъ, ковч, 91;

Главне разливе измеЬу данашњега Славенскога и

Српског језика. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 41;

Зашто су млоге пјесме измеЬу себе једнаке. В. С.

КарациЬъ, нар. пес. 1, XXXIII (1824);
Како су од ови свнју .ъуди постали различии измеЬу

себе мање или више сродни народи.В.С. КарациЬъ, дан. 1,1 2!;

Немало ништа више измеЬу себе. В. С. КарациЬъ,
поел. 223;

Јер је мир измеЬу сви ју животињп. В. С. КарациЬъ,
поел. 93;

И измеЬу светијех има ријечи. Поел.;

Кад су проеци рекли измеЬу себе. В. С. Карац., поел, з;

ВраЬа измеЬу себе у куЬи најмање говоре. В. С. Кара-
циЬъ, поел. 362;

Ако Ье они њега елушяти и између себе се као браЬа

пазити. В. С, КарациЬъ, грађа 18;

Сад се ове бнмбаше посвађају измеЬу себе. В. С. Кара-
циЬъ, дан. 5, ге;

Свиње се кожу измеЬу себе, али како иурјака опазе,

оне се све сложе на Iьега. Поел.;
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Који су се између себе поклаля и затрли и раселиля
В. С. Караџнћт., поел. 56;

Да се између себе један од другога чувају. В, С. !>а

раџић-в, дан. з, 1 'п;

Они сами између себе да суде и уређују како им драго
В. С. КарациЬъ, грађа 8;

Ти разеудн излгедъу нЪга и нас. С. Жнвковкћт., те

леи.

Сами између себе да владају и заповиједају. В. С. Ка

рациЬъ, дан. з, 2 19;

место бавлЬня може быти и примицанК, као што е и

напредъ (стр. 186) вебъ было;

Како ватра између нас дође. з, 29;

Па ћете најоослнје доћи између двије аланине. Прип. 81;

Мзвади саб.ьу н стави је између себе и ње. Прнп. 149;

Башка ће нам дворе поградитн,

Нзмеђу њих трње посадпти. г, ю;

Асен је нож измеђ њи бацио Л. Лазаревикъ, владнм. зо;

овамо се могу узети и оваки примери:

Новце подпјезеизмеђу себе. В. С, КарациКъ, дан. з, 190;

Сав Биоградски пашалук раздијоле излгеђу себе на

четири исета. В. С. КаралиЬъ, дан. з, 145;

значенЬ другога падежа съ овнмъ предлогомъ може се

пренети и на време:

Жутит као змија између Госпођа. Поел.;

Три недјеље дана између Госпође велике и мале. В.

С. КарациЬъ, речи, међудневица;
У ведјељу излгеђу материца и божића. В. С. Кара-

џнћт., речи. оци.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ИЗНАДЪ

Съ овнмъ предлогомъ. сложенимъ одъ предлога изъ

и надъ, другш падежъ показуе мшданЬ съ места кое се

казуе предлогомъ надъ и шестииъ падежемъ ; али му е

ово просто значенЬ тако редко да немамъ ни еднога

примера у коемъ бы се чисто показало ; значенЬ томе

найближе ниа у овпмъ примерима:

Соко ђого паде на ко.ьена,

Изпад њега коп.ье прелетило, 2,

је (цраћу) неколико себн изнад главе.

Прип. 8;
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Дахватившп оиијен прстом што је до мадога себе за

врх језика, пак оида прекротившн изнад бол.етице. В.

С. КарациЬъ, посд. 169;

много е обичгпе бавлКнЬ на месту тако казаномъ:

Не гризеш ти пени ушн, већ она] што се ан]е изнад

мене. Поел.;
г

Го не био облак гезнад дјевојак' . 5, з;

Ја саи же.ьан беда света.

И по свету погледати

Црне земље испред себе

Ведра неба изнад себе. !, 215;

Држећи га раширена изнад ње. В. С. Караџнћт», нар.

пес- 1, XII;

овамо иду и ови примери, кои се разлиную одъ горньихъ

само тимъ што се у ньима имели горньш край онай кои

имаю ствари кадъ се узъ дужь гдедаю ("в. стр. 143);

Изнад цркве по.ье прнтискоше. з, 14;

Ледни вичу изнад куАе. 1, 5)8;

Стаде трчат’ изнад куће. 1, юв;

Ировехла је јасна зора

Изнад мјестп бјела Рисна. Коеч. 62;

Остане изнад Летчице опет чувати стражу од Ту-

рака. В. С. Карацићт,, дан. 4, !9;

Пјешаке оетави изнад Видинскоеа пољп у брдима.
В. С. Карацићт., дан. 1, 84;

Сад изнад пута ,
сад нспод пута трчи за тицаша.

Прип. 222;

съ бавлКнЬмъ епоиешано примицанЬу овакимъ примернма:

Надви се облак изнад дјевојпк. 1, з;

Кад се врати перни буздоване

Изнад б'јеле цркве из облака, г, зч;

Кад погледаш с града изнад себе. 2, 25.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ИСПОДЪ

Съ овимъ предлогомъ, сложенимъ одъ предлога изъ

и подъ, другщ падежъ показуе мяцан!, съ места кое се

казуе предлогомъ подъ и шестимъ падежемъ:

Во]и се да се испод њега ћебе не извуче. Поел.;
И дигнути цару сарук с главе

И царицн јастук испод главе. 1, 648;
~К њему дође сив зелен соколе.

Испод крила ситну књнгу пушти. 2, 65;

Ад’ је змају жеђа додијала.



Испод крыла испусти ђевојку. I, гзй;

Под Кошкой му нишга ке бнјаше.
Испод Кошка здраво изишао. 2, 89;

Па је извуче испод крееета, Прип, 2о;

Не ће воћка испод дебла. Поел.;

Пружн руку испод лгеђедине. г, 29;

Скаче пуста под њнм бедевија.
Испод ногу камеи нзлијеће. 2, 66;

И скиде јој ђердан испод грла. з, т;

За брата би дала мискал злата

А за драгог ђердан испод грла. I, зо.s;

Н да ћу му јјердан испод врата. 2, км;

Уточни би ти и крви испод грла. Поем.;

Кажу да су му клештима вуклн и секли сисе и месо

испод пазуа. В. €. КарациЬъ, дан. 4, ю;

Сану саб.ьа испод пријевјеса. з, 4;

Испод венца младожењу гледи. г, ют;

Испод лшре девет вире. Поел.;

Снаха проговара испод .паролю. Поел. 28о;

Дарова му коша испод себе. 1, 760;

Брату дав коня исподъ себе. Оглед. 22;

Нолнко су дивно жнвовали.

Испод себе коње мвјења.ш. 2, 1ј; (*)

тако е и ово:

Ншћераћу испод Веча Турке. з, 8;

Крену силу испод Биограда. г, 95;

Одбнше их испод Пирлитора. 2. 25;

у пренесеномъ смислу:

Испод бога нема се ку{р Поел ;

Како испод самоеа спаије такой испод читлук-саи-

бије свакн се човек може преселитн из једнога села у

друто. В. С. КарациЬъ, дан. г, 81;

Потледаю сеТурцы исподъ очихъ. П. ПотровнЬъ, в!ен.29;

Ондар Вуко испод мукла пита. В. С. Караџнћа речи,

испод мукла;

Испод стида проговара. I, 589;

кадъ е мицанЬ вейъ прошло као што в гдешто иугор-

нышъ оримерииа (внди и предлогъ изъ на стр. 182):

Војску купи царе Отмавине

Све сеине око Царнграда .

Татарина испод горе свете. 3,8;
Нови (дукати) башъ као исподъ чекича. Е. ЯнкрвиЬъ,

тргов- з4;

Заклаћу му вола испод кола

И заплати овна испод звона. 1, 660;

(*) Изидоше люди именем Нимци испод звизде. Дукл. крон.

745; тога е значе.чя испод у речи испод су нчаникъ.

192 ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ
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Сваки ми се зак.тињаше тешко

Који брацеи а који сестрнцом,

А ја мајко собой и оруж]ем

И добрнјем коньем испод себе. 2. !б;

Заввјај и без им испод ерла. 1, 482;

мицанК съ овакога места прелази у бавлЬиЬ на нЪму а

особнто по нЬму:

,'Кртнна испод земле иде, па опет не може да се са-

крије. Поел.;

Прькн еннорь иоуннге б кьетокд, гдъ сдд?н поуть ья-

лыкын нд шриТндрТю н с п о д ь е р д д. Д. Аврам. ОПИС. 43;

Шзф. Iевек. 126;

Па се игра с цареввћи испод татора. 1, 41«;

——Пошетао пауи тица испод наранче. 1, 119;

Ој впшњо, ввшњпце, дигви горе гране,

Испод тебе виде дивно коло воде. I, 1 8а;

-—

Шупље је испод неба. Поел.;

Лак је испод капе
. Поел.;

Ласно је испод јапунџета протнма пуцати. Поел.;

Врхъ каменка свиемъ богата

Сива перя треоти кита, . ~
Млађаханж се царъ поноси

Исподъ тога лиепъ надъ свииа. И. ГундулиЬъ, оси. 2, 84;

■ на врапчнћа баци
,

Прявеза јој ноге испод вранца,

А привоза испод ерла руке. 2, 94;
И мачка се испод себе брани. Поел.; (*)

овамо иду и оваки примери:

Текла вода испод Биограда, 1, 450;

Пошетала царица Милица
Испод града бијела Крушевца. г, 49;

Повила се бјела лоза винова

Испод бјела, испод града Будима. 1, 554;
Ал’ Морава мутна испод града, г, 84;

Над погледаш стрмо испод града, г, 25;

—Кад су били испод Вучитрна. г, 29;

Впднте ли она] прамен магле

Прамен магле испод горе чарне. 2, 1«;

Пошетао бего Радул-бего
Испод двора Радул-беговице. 1, 325;

'■Прокаш.ъа се неколвко пута

Испод куле Глуица Ос.ман-аге з, 18;

Проведе их испод наше куле, з, 22;

Ударите испод танке куле. 2, 94;

Кад су били испод б’јеле куле. 2, 94;

(*) Као да е собоиъ притиснута?

Снвтааса I. 13
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у овакимъ се примерима ложе мислити и онай донгой

край кои имаю ствари кадъ се гледаю узъ дужь;

Једни внчу изнад куће,

Други впчу испод куће. 1, 518;

Није свачнј посао испод сели пропјевати. Поел.;

Испод жита. Поел.;

Наде јадан Фрца Ибрахиме

Испод пута у зелену траву. 5, ге;

Сад изнад пута сад испод путп трчи затицама. Ирип. 222.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ИСПРЕДЪ.

Съ овимъ предлогомъ. сложенимъ одъ предлога изъ

и предъ, другЈи падежъ знани мицанК съ места кое се

казуе предлогомъ предъ и шестимъ падежемъ:

Вјежи Марко испред родители. 2, 34

Нспред себе ђерђеФ отурила. з, 21;

Као да што нагло испред себе узн.ма и трпа у уста.

В. С. КараииКъ, поел. 'l9;

Сиромаха не терају празна испред својих кућа.

Ирин. 1 1з;

- (’вак испред своје куће нека мете. Поел.;

Кад ми мајка испред цркее дође. 2, 4;

Узврдао ее као ђаво испред грома. Поел.;

Испред бога не ноже се ни куд. Поел.;

И едва деспотъ жнвъ утече

Испредъ саблЪ све крваве. И. Гурдулийъ,осм. 8, 1 1 т;

У ста Гаја вес’о испред цпра. 1, тез;

То из двора нико не видно

Већ видила сестра Гроздијанка

Нспред двора с висока чардака. 2, 30;

Ал' то снаша слуша испред двора. 1, 418;

у пренесеномъ значеню:

Испред божје воле ни куд ни камо. Поел,;

мицанЬ съ овакога места прелазя у бавлЬнК на нЬму а

особито по нЬму;

Кад ми драги испред двора прође
И погледа уз пеиџере моје. 1, ззт;
Пошетале Цареве делнје

Испред двора бега Л>убовнћа. 1, 636;

Внчући по варошн удари испред дућана. В. С. Кара-

цнЬъ, поел. 354;

Да ти полете евнцн испред очију. Поел

- Кад су били испред Новое хана, г, 66;
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Деца внчу испред двора. I, Зтг,

Пртав Ибро испред паше ладе. 3, п;

съ бавлЬнЬмъ се меша примицанЪ:

Преломи х.ьебове, и даде учеиицима својим да метну

испред њ их. Нар. 6, 'и;

значенЪ другога падежа съ овимъ предлогомъ иоже се

пренети на време, и као што вкдесмо помисао еде .место

одакле тако и за време нмамо кадъ место одъ надъ:

Кад је било испред тавне ноки. г, 68;

Просо се сије испред Видова дне. В. С. КарациКь,

поел. 113:

Дође натраг чак испред ђурђева дне. Н. С. Караџићт.,

дан. 5, 29;

Кад буде испред евршеткп литурђије. Прип. 16 1.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

КОДЪ, НАКОНЪ

Какое предлогъ нодъ постао одъ старога ком про-

менивши и на д, кои к нднога корена съ речю конацъ

(кран), ясно е да съ ныгмъ речь у другомъ падежу по-

казус да е место на комъ се што бани онде где е кран

ономе што значи она сама:

Помкоше се један до другога,

Код праља му мјесто учившие, з, *»;

Паауч' скнде, седе код кадије. 2, 61;

Код себе га сједе на сеџаду. 2, 95;

Оно су тн приморски хајдуци,
Све изгинут’ један иод другога, з, 23;

Не стој драги код мене. 1, 263;

Поспавзј јагње код лгене. 1, Зтг;
—■ А невеста стоја код девера, г, 82;

Да му будем девер код девојне. I, го;

У кочије Тадију метпуше

Код ђевојке рањена Тадију. з, 23;
Закопаше је код мужа њезипа. Д. апост. 5, ю;

Да устрелим код јелена кошуту. 1, 381;

~У дворима коњн оседлани.

А код коња под перјем јунаци. I, 588;
Свака павта од десет дуката.
Код питана од тридест дуката, з, 21;

На ларами сребрна тамбура.
Код таягбуре зелена јабука. 1, Ззз;

Цар коруну врже под Капицу,
Код ње ставн тнцу злогласницу. 2, 1з;
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Кодьморяве, ко д ь бож? е г я кџьс т я, кодь

к е Д н к я г о 1| ер я. Писмо кнеза Лазара у Шяф. !сзек. в:;

СЬде кодъ огня. П. ПетровнЬъ, в!ен. юо,

Гријаше се под огња. Мар, 14, 54;

Код готове софре заеједоше. 2, 44;

Али снаха код пенпера оједи. г. ю;

Она стаде граду код калије. г, 45;

Стајаше на по.ьу под врата. .Тов. IВ, 16;

ГрадиЬу ти дворе у Стамболу
Код мојијех, бо.-ье од мојијех. з, 12;

Башча моја код ливаде твоје. I, 594;

Код попова двора гувно прерон.ьено. I, 167;

Које стоје код кола

Као краве код тора. 1, 25т;

Са њоме ће царовати Лазо

У Крушевцу под воде Мораве, 2, зг;

Милош ТИ јс госпо погинуо

Код Ситнице код воде студене. 2, 45;

И код воде коње аотнивали. з, 47;

Ал код воде стадо > пландишту. з, 26;

Врхъ Мар вце риеве, коя

Мнократъ брзи тнекъ уставн

Кадъ ОрФео кодъ нЪ поя

Драге пЬснн одъ любавн. И. ГурдулиКъ, о ем. з. Iо;

Код мора сам пулу пачкано. 2, 66;

Кад су билв код Кучева града, -г, 85;

Ко луба ра је код Палежа слабо што већа од
г

Гнмока

код Врееова. В. С. КарациКъ, дан. г, за;

Логор је био код некаки Турскичардака. В. С. Кара

циЬъ, дан. з, 190;

Те га пзнесе из шанца и сэрами код цркве. В. С. Ка

рацнкъ, дан. ), ат;

Век ме копај мено

Код Мујина стана. 1. з4о;

Јеси .Г чуо Латикско прпморје.
Код приморја ришЬанске Котаре. з, 21;

Да се молим паши код колена. 3, 17;

У крчми код зеленого дрвета, В. V. Караџ., дан. 4, 35;

Лепа Мара на чердаку спава,

Код ње мајка беле даре слаже. I, 727;

Видно сам Косу Смв.ъаниЬа,
Код ње сједи .Тела МандущиЬа,
Ево Коса хвтар веаак везе.

Код ње .Тела тайно рухо преде. з, 24;

Нађе Тодор на друиу шнроку

Кађе Тодор Шарац-Махмут-агу
И код њега Старац-Мерцаи-агу,

Држе дуге прево крнла ди.ьке,

Држе добре коше за двзгеие,
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Код свакога по тридест Турака. з, 24;

У зубимадржи драги камеи.

Код нова се внди вечерати. 2, 66;

као што се у последнышъ примерима веЬъ ломало

вид!!, место бав.гЬня на правоие овакомъ краю може се

мислити да што стон у каквой годъ свези съ онимъ што

значи речь коя стой узъ цредлогъ у другомъ падежу,

и онда му може быти и далЬ одъ края нЬгова и ближе:

Код мене су три ћемера блага, з, 57;

Код Марка су три ћемера блага, г, 74;

Ватвх му се руно,и у џепове,

Код њее' нађох до три весе блага. 3, 1;

Не имајући ян гьнх (два новца) под себе. Прпп. 213;

Лона код стада. 1, 563;

Чобану, који бјеше у плавили код стоке. Прпп. 206;

Прел е ђевојке код го ведаоко једне дуб оке јаме. П рип. 157;

Нађеио једпу ђевојку код оваца. Прип. 7;

Кад тамо а код оеаца нема чобана него једна пре-

лепа девојка седи па преде златну жицу. Прип. 9о;

Вн имате брата у планини

Код оваца Милош-чобанина. 2, 29;

Свагђе је добро ал код куке најбоље. Поел.;

Ево је та.мо до.ье код куЛс. В. Г. Караџићт,, поел, ггэ;

Имам сеју н код куће. ), зон;

Ко рат жели, код куке га вмао! Поел.;

Гони вука од куће,

Није добар код куће. 1. бвз;

Кад се иадају сватовнма код дјевојачке куке. В. С.

КарацвЬъ, нар. пес. !, стр. 12;

Ннсам ни код своје куке чистила. Прип. Iво;

Јел код двора Вилип побратиме? г. 59;

Код двора је Краљевићу Марко, г, 6»;

У Тодора денет миле браће.

Ал’ код двора није ни једкога. г, 94;

Снну зора, а ја још код двора. 1, 4зг;

Кад сам био код двора мојееа,
Ишао сам у лов у планину,

А сад овђе никог не позиајем, з, 2;

Ти не иди у лов у планину.

Но остани код бијела двора,
Те готова господску вечеру. 2. за;

Кога ниаш код бијелог двора, г, 57;

А код двора никог не оставляет

Царе Лазо од мушкијех глава. 2, 45;

Имамъ вина и кодъ мое куле. Оглед. 255;

Ја кад сам долазио ни једнога (калуђера) иије било

код намастира. В. С. КарациЬъ, дай. I, 35;
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Код сваноеп намастира имя по неколико ђака. В. С.

Карацикъ, дан. 2, 118;

Надао саль се да ке капетаиу казатн да е д!ете кодъ

квартира. Г. Зэликъ 188:

Iошъ 6 дал], одъ правота знамена своега другш падежъ

съ овимъ предлогомъ у овакииь привдерима где се ми-

сии бавлКнЬ у кућп или у завиваю илиуподручю онога

што значи речь коя стой у другомъ падежу:

Кад сам била код мајке девојва. I, 489;

Докле ти је код мајчице

Мирвија ја од овчице. Поел.;

—Што сам теби код бабајка везла, г, юо;

Под моје Ьеш мајке
У ладу седит-и. 1, 183;

Под Груице носиш чисту спилу

А код нас ћеш шетати по свили, з. 7;

свакоеа стара мајка плаче.

Код Милете сестрица Милица. 1, 129;

Добро ти ми код тебе бијате. 1, 326;

А девојче остаде код мајке. 1, 356;

Остал о му часно јеваиђсље
Код краљице на бијелој кули. 2. 14;

Лука је сам код мене. 2 Тим. 4, ю;

Још кад сам код вас био. 2 Сол. 2, 5;

Поздравивши се с браком остасмо код њих један дай.

Д. апост. 221, V.

■■‘Кад сам код његп био на конаку. Прип. 96;

Душица вам рај допала

И у рају почивала

И код бога пробивала. 1, 218;

Хряпе се коде господства ми оть еогодяняго мн

нмдlШ. Спом. зет;

Под тебе јс на вечери било 2, зо;

Вино пију Новак к Раднвој
А

код Босне код воде студене

Под иекога кнезп Богоспва. з, 1;

Запопјсди да се даиас зготови част код једновп об-

мана а сјутра код другого. В. С. Карацикъ, поел. 85;

Која су (господа) у вече код његп била на разговору.
В. €. Карацикъ, поел. Збо;

Сабраше го код Пилата. Мат. 27, 62;

Кад се парцн саотйну код судије. В. С. КарациКъ,

поел. 328;

Кад дође у Всоград, одјаше код влпдике. В. С. Кара-

-11 ићт., дан. 4, ю;

Приби се код једноеа човјека у оној зем.ьн, и он га

посла у по.ьс своје да чува свиње. Лун. 15, 15;
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Над пред зиму ајдуцн отиду по јатацима, њега (Хај-

дув-Ве.ька) Главаш наијести у нахији Смедеревској код

некакоеа чоека као да му чува овце. В. С. Караџнћж,

дан. 1, и;

Нашавши га у једном селу код попа у најму. Прип. 21 з;

У чијој сн тавнов’о тавиицн?
Код какп ли главна господара'l з, 22;

Храиећн код Нијемацп у ропству евиње. В. С. Ка-

раџнћЂ, поел. 159;

Тн не држиш код себе војводе,

БеЬе држнш Турке јаничаре. 2, 82:

Којн не мож' раните

Своје слуге код себе. 1, 201;

Да ће себн н својнм крџалијама наћи посла или код

Срба или код даија. В. С. Караџићт, дан. з, 166;

Код којих омо зиме зимовали, з, 50;

‘Крили су се по шуми и по другим селима код своји

пријатеља п познаника. В. С. КарациКъ, дан. з, 15);

Ученик онај бјеше познат код поглавара сеештенич-

кога. Лов. 18, )5;

Код мене је књигу научно. 2, б4:

Који мисле бити попови и калуђерп , уче књигу по

намастнрима код калуђера и по селима код попова. В.

С. Караџићт,, дан, 2, 118;

-"»И код нас је родила шеница. г, ип;

И код нас је добра нестало. Лоел.;

Јер је код нас чудан адет пост’о. 2,7;

Да тя прпчамъ иго е кодъ насъ было. 11. Петр. в!ен. т;

Код нас кривце пушкама гађају. П. Гlет[)ов., шћеп. 15э;

Све је код нас другојаче. П. ИетровиЬъ, шћеп. 156;

Тако је брате увек код нас. Прип. 52;

у прииерима кои ће садъ доћи нема ни такога места,

него га заменюе иисао онога што значи речь коя стой

узъ предлогъ у другоиъ падежу:

—■—-И су с напредоваше у премудрости и у расту
и у ми-

лости код бога н код људи. Лук. 2, 52;

Ако је код паше у милости, онда га и Турци сви по-

штују и боје га се. В. €. КарациЬъ, дан. 2, 98;

.Млоги се код паше удворе. В. С. Карац., дан. з, 141;

Улагати ее код кога. В. С. Нараџићт,, одгов. улаку аз;

Лаков за све ово на Врачару код Црнога ђорђија
и код остали поглавица опту и; и ћурчију као издајннка

и ајдука. И С. КарапиЬъ, дан. з, 205;

Сваком сестра находи махану,

Код просаца брата заотидила. 2, 4о;

Који није пристао код људи. В. С. Карацикъ, поел. 239;

Штогод рек ли, код бога со стекло, г, 23;

Данае би тп дао агалуке
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Код нан/ееа цара честитога. 2. 57:

Код народа немају правота повјерења, В. С. Кара-
циЬъ, одгов. улаку 36;

Од тадај Ве.ько остане под своји томана гоеподзр

а код Црнога ђорђија рабрн војвода а код Турака
страшив непрнјатељ . В. С. КарациКь, дан. 1, 76;

Код гьи не треба знати ннкакве граматике. В. С. Кара-
чи Ьъ, речи. (18 18) VI;

Сад је првн суд у сену код главнога кмета. В. С.

Караџнћв, грађа 191;

Који се (читлук-сапбија) и код правогоцарского су да

држи за неправедногъ тосподара. В. С. КарацнЬ-ь, дан. г, 81;

Твоја јабука код мене не ће потннути. В, С. Кара-

цнЬъ, дан. з, 150;

оваки могу быти и ови пример»

Код мене је овака уредба. П. ПетровиЬъ, шпеп.l23;

Може битв у многим отвар има

Код вас право а код нас неправо. П. ПетровиЬъ,
шЬеп. 157;

Познат код свега народа. Д. апост. ю, 22;

Који је код Турака и онако познат као ајдук. В. С.

КарациЬъ, дан. з, 165;

Ја какву је рнјеч оетавио

Код њееова нова пријатеља. а, 89;

у прнмерима кои ће садъ доћи нема ни таке замене ме-

сту, него се узима само да есть оно Iито знаки речь

коя стой узъ предлогъ у другомъ падежу, па кодъ нЬга

просто рёкавшн да нетто быва мисли се да то быва

кадъ оно есть, кое може быти не само телесно што, као

у свима горньимъ прнмерима, него и умно, еръ му само

быти треба:

Што ће меня Ридиьански мачеви

Та код моје спбље ИЈпмлијанке. з, то;

Што бы беже у ахару опаво

Кодъ своге двора бгелге. ПЬв. 59;

Како би ти узео онога губавог код таких красных

коња. 11рип. 31;

Како бн он царски син узео говедарску кћер код то-

ликијех другијех царскијех и краљевскијех кћери.

Прии. 219;

Куд те сила сломи преко мора,

Преко мора, да не вндиш дома,

Ни без јада доведет ђевојку
А код твоје земље државине. 2, 89;

ВКнчаваю бЬгунице жене кодъ живге ныювге првге

мужева. Г. ЗелнЬъ 'юе;
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Доказујући да се код таки силни Турпка ни на каке

уговоре ос.юннти не ноже. В. (. КарациКъ, дан. 5. зо;

Зар се тн мпслиш код нас живи предатн? Л. Лаза-

ревиЬъ, владнм. 12;

Одохъ жедавъ кодъ мое тазбине

Да ми не бы мое заручиице. ПЬв. 119;

Авај мене до бога минога

ђе погибох јутрос пред механом

Од сплнога Ви.пш-Маџа рина

А код моеп славна господпра. 2, 59;

Ел’ сам, таете, могу потянута.

Нод шурева не ћу погннутн. г, 44;

По тебе ме зиија за’клат’ хћаше,

А код љубе истом не хоћаше. 1. 239;

Тешко мене код две мајке без тебе. 1, 295;

Мала вала сейма Фана код Лlвне,

Данае нема ништа лепше од мене. I, 019;

Весео ти Марко ђувеглнја
Код овога војводе Милоша. 2, Ао;

—•'■'Тl нје право да народ пре од глади код тепроје. В. С.

КарацнЬъ, дан. з;

-—*•> Срамота бн било да Турцн дођу у моју куЬу, па код

толике славе и имена мога ништа у њој да нс нађу.

В С. Караџићт,, дан. 1, 32;

Што ће иене код љепоте Лloје

Виден .ьуба Турске придворпце. 2, 'ю;

Нод мојијех пет ототина киета

Сад ја кмета немал ни једнога. з, зг (182з);
Како ли те Турцп преварише

Те свезаше код оружја руке, з, 21;

Они воде свезана јунаса
Нод његова свијетла оружја. з, 21;

Нод оружа и код коња твога

Жива ће те у руке Фатитн. 2, 44;

Изгибосмо кодъ оружя и юнагитва. С. Милу гиновиЬъ,

ист. срб. 234;

Видите ли како нашу браћу сретаю и слеку? и то предъ

нагаимъ очима и кодъ нашего оружя и юнагитва. С. Ми-

лутиновиЬъ, ист. ерб. 291;

Код толика газдагааеп мога

Писал кадар ни деџојке иаКн. I, 166;

Нод толике браке и све сваке па на божић без ме-

си, Поел.;

Нод свију њи така је била тишина да би чоек .могоо

чути муу да лети В. С. КарациКъ, грађа 129;

таро кон са сейма овииъ разлипаиа:

На дедин поуть конь и н к е. Спом. зга;



Конь г, т. лош е и а врт, гл,
...

конь дльг н у ь

ЛОу КЬ, ... КОНЬ Е Д Е Н II Д Л 01' гд. Спом. ззо;

Покнше к опь поу тд. ШаФ. IеBек, хзо; Д. Аврамов,
опие. 49;

Поустн ио у нрькь еь лявоую роукоу конь ыдлогд

пр ь с т д. Шзф. Јевек. хзо;

Продронь конь с ер е ? я, дортТдть к © и ь с о лоу нд.

ШаФ. лЕтоп. 60, 37;

Кдко нндмь конь с е б е неке слоуге н сироте. Спом. зоl;

Почини,но конъ езера. И. ГундулиЬъ, осм. 9, бо;

Тадъ конъ лиспе Сунчанице
На сЕдильке тей лювене

Одъ свудъ младцп в младице

Скупише се неброене. И. ГундулиЬъ, оси. 8, 57;

Све б'ЬлоЬе да предъ очи

Изберу се и сЬднне,
Конъ бЪлоке миле и драге

Бойоиехъ днк.lиц’ та.мне остаю. И. ГундулиЬъ, осм. 9, 90;

Конъ Кауказа стаху горе. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 45:

Овнехь дно велнкъ стой

Конъ Ерлюна горе плодне. ђ. НалмотнЬъ, крист. 4э;

Конъ езера тога сЬде. 11. ђорђирЂ. манд, зз;

Сабеа е кра.гЬвина конъ мора црлЪнога. И. ђорђиКт.,

оалт. 121;

Гора конъ риеке. И. ђорђићЂ, оалт. ш;

Село конъ Тпборске горе. И. ђорђикг, салт. 145;

Я Дюбицу конъ нГ, двора
У забвтной чекахъ страви. Ы. ђорђнћг, салт. 16;

у примерпма:

Нег' самь коня тражнти пошао,

Пакъ се ево кодъ тебе увратихъ. У. А. РельковиЬъ,

сат. 54;

Те код царя на диван нзнђе. 2, 95;

Код њих дошла света дева Марија. 1, 20’;

Калуђер и ђак дошли код некаке бабе да свете во

дицу. В. €. КарацвЬъ, поел, з;

На складапГ. веле медно

Кодъ пЪв'оцп любовника

Одъ разлициехъ звиерн у едно

Нупляше се множь велика. И. ГундулиЬъ, оси. з, 14;

премда се глаголешь казуе примицанЬ, опетъ друпй па-

дешь не показуе куда е примицанћ управлЕпо, него само

где то быва

У преиесевомъ зиаченю крап имаю ствари и у вре-

меиу. по томъ е овай предлогь еднакъ сь предлогомь

после-, али просто кон у томъ зиаченю ииамо само уста-

рииъ кньигама;
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Дд не нмя днелд нн ?я мене кн конь мене. Спом.‘гот;

Дл сднь волгань н сопеть стдлнтн кон мн годъ

дно б ретеннедь дккдть кд господннь коекодд рядосдкь н

конь мене синь мн нкянншь н мяшь плтряждкь. Спом. по;

Ннмь Н ННДЬ СOСТДЛOМB Н КОНЬ СОСТЯЛНДЬ (ОСТЯКШНМЬ.

Спои. ?.оо;

Да 1€ 01' ТОМЬ не оуондоую lIЕО ЖНКОТД. Я КОНЬ ll№

ж н ко т д дд н окон рдзднеле кд ноли. Спом. гвт,

Дроутомоу прншьдшоумод кь нянь конь то г я

к не ? я. Спои, зо;

место простота кон данасъ у томъ значеню имамо само

сложено наконъ. кос и.ма и у старимъ кньитама. или на-

комъ. где е и на краю променЬно у м (*);
По жнвотт: моеыь н д к о н ь ы е не. Шэф. хрисов. 1 \. 26;

бдд лн бн кне?ь клдднсдкь носегноую н д к о н ь м е не

оу дню БрДТД СВOЮГД. Спои. 2(п;

Дл сдмь колгань ювкн поллук проддтн, н и л копь НДСЬ

синь мн кне?ь нклнншь н ндшь юстлндкь. Спои. 1 ев;

Длше н> мне господина коекодн рлдосдкк н снп» мн

нкднншн н нлшемв юстднк» прдкомх н поутеномк

СрЬДI|Л ПЛШ6ГД IЈIO 6 ПО МВШКОМЬ КОЛЕНИ ИЛИ II »II О Н Ь Т 0-

г л по женсконь колен». Спои, юо;

И наконъ ньиссъ кои буду. И. ГундулнЬъ, оси. г, чт,

Слоена Троя, ка е сейме

НГгда истокоиъ господила,

V
еадъ ино ни!’ нет иие

Наконъ себе оставила. И. ГундулнЬъ, оси. г, 2;

Оставјо е наконъ себе три сына. Д. МилаковнЬъ, ист. 61;
Тако имао кога паком себе оставите! Поел.;

Остави га паком себе да царује. Пр-ип. 12:

Нанам боја копљеи у три, о. Поел.;

Паком дугога препирања виђе веЬ да није куђ каио.

Прип. Ю5;

Да се достоишъ примити наком смрти наше душе

наше у дружбу свиехъ блажениехъ. Наукъ кр. 2. 39;

Накомъ одрЪшеня настоят са свомъ моЬи и пойиомъ

уздржати се у милости бонпой. Наукъ кр. юз;

у старимъ кньитама има сложено наконъ и у простомъ

значеню за место:

Наконъ ньихъ су тврде чете. И. ГундулнЬъ, оси. I 1, Аз;

Иои не отоле конЪ и оудъ поде, коя стиху Саулу на-

конъ главе. И. !>ор!)иЬъ, сайт. XXII;

овамо иде и овай примеръ у комъ се казус редъ у пре-

месеномъ смислу: *

Кое су бол’Ь молитве наконъ овиехъ. Наукт. кр. 60.

(*) Юна е промена ячачио иайпре была (а ноже быги н

садъ) само предъ гласовима п, б. с (као црвелшерка).
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ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

КРАЙ

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да е место где што быва ва краю онога што значи

она сама, и то на краю са стране:

- Девојка седи крај мора. >, 285;

Бјелу би х му начннно кулу

На ливадн крај .пора сињега. з, аз;

Вјеше бане у маленој ВањокоЈ
У маленој Вањској крај Косова. 2,

Нгралн се врани коњн

Крај Мораве на оба.«и. 1, 598;

Оста Туре крај воде плачућн. 1, 750;

Док начиип цркву код Гребиња, .. .
И ВазуЬу крај воде Криваје. 2, 24;

Митровица крај Саве столица. 1, 683;

Вино ппје тридест Цетињана

Крпј Цеттъе тихе воде ладне. I, 7за:

Войску он разби и затора

Нсточнога люта змая

Занско ,гЬто край Нестера. И. ГундулнЬъ, осм. 9, Iз;

Вишеград је варошица у Србији крај Дрине. В. С.

КарацнЬъ, поел 2'и;

Сједи јунак крај друма широка. 2. 87;

За то ее и сад виде двије етражаре крај пута. Б. С.

Карацнйъ, речи. Мојанка;

Девојка је крај горе стајала. 1, з95;

Што се сија крај горе зелене. I, а4з;

Ја посијах б’јелнцу шеницу

Далек' села, б.шзу пута,

Крај луга зелена. 1, 689;

Мртав Марко крај бунара бм<l

Од дан до дан неђељицу дана. 2, ч'*;

Нанртн на ражањ и метле крај оена да се пече.

При п. )а 1 ;

На води је тридест

Крај свакога двора по девојка. з, 26;

Тун:но тужи алај-беговица

\лај-бсгу крај десна колена. I, гяч;

у прииерйма:

Вацн сукњу у зелен> траву

А кошу.ьу крај воде Дреновца. I, 529;

Султан царе у Косово снђе

Са својијех ото хиљада војске,
И он ладе крај воде Ситнице. 2, 58:

Седи мели крај колена. 1, «52;
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премда се може мислити да се глаголена радия приииче,

опетъ се само каже где то быва.

Предлогъ овай узима иреда се друге, кои му значе-

ню додаю свое:

изъ;

Вика стража искрај по.ьа. В. С. Караџаћа речи, искрај;

Яскрай воде уждн ше.чшану. Оглед. зэо;

Да утече ноћу искрај лене. П. ПетровиЬъ. шЬеп. П9;

Тек што сняла, на ноге ђипи л а

Из миндера и мехка душена

Из край сеога Диздар-Якуп-аге. И. НетровиКъ, в!ен. эз;

на :

Кад је био накрај поља. 1, 385;

Н тоун ннд вдрнш|оу и д кр дн морд. ШаФ, Iевек. 12«,

Д. Аврамов, опис. А9;

Одиах бише на крај горе чарне. г, то;

Срби ји саране накрај гробља с леве стране. В. С.

КарациЬъ, дай. Ц, ю;

Човјек накрај ерца В. С. Карацнкъ, речи, накрај;

одъ :

Одъ край Вира до поля Грахова. Оглед. 163;

по :

Леси л’ иш’о покрај лора. \, VI6;

II бтоун нд поре 11 ПО НрДН м о р Я НА топнлд Д. Авр а -

мов. опис. А9, Шиф. Iевек. 126;

Ходећн понрај мора. Мар. 1, !б;

Цми.ье расте покрау мора слана

А боснље попрај воде ладне. I, збц

Даде гласе покрај воде Саве. 1, 68А;

Ла се Порча понрај Саве фула. 2, 93;

Сми.-ь Смиљана тгокрај воде брала. I, ззо;

А све слуша Комнен-барјактаре

Иокрај воде из зелено траве, з, 26;

На обилие су гозбо сЬли

Понрай риске свимъ студене. И. ГундулиЬъ, оси. ю, 2;

Кад иађе ријеку, он покрај ње хајде, хајде док дође

на извор. Прип. 155;

Садила је цми.ье и босилье

Покрај пути друма царевоеа. I, 55о;

Кад је био покрај Виоерада,

Уврати се, те се иапи вина. 2, 4г;

Ударише покрај винограда. 2, зо;

Па пролази покрај двора мога. 1, Атг;

Пути су јој покрај двора дратог. 1, 588;

Пак ме пос те Шептели сокакон

Понрај бјела Меримина двора. I, зАб;
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Простри йена покрај пећи. I
, 4ој;

Пронес'те те тгокрај моје Мере. !, з4з;

П.ар Даля ре сједе за вечеру ,

Покрај њега царица Милица. 2, 4з;

Мртав паде покрај браца своей. 2, 16:

Покрпј њега лежи топузина. 2. 81;

Пак за.ъу.ьа покрај себе томе (топузиноы) -г, 66;

У :

Купила би украј Саве башчу. 1. '190;

Шатор пењ е Угрия Јанко

Украј Саве воде ладне. 1, 2бв;

Те се оаста сила и сватови

Украј Саве под бнјелом пулом. 2. 92;

Дочека их кря.ьу Мијаило

Нкрај Лаба украј воде ладне .2, лI;

Свој својега украј воде вода.

У н>у тура, а.Г га не упушта. Поел.;

И наша је кућа украј пути. \. п 2;

Од како си дворе саградно

Укрпј пута друмп јуначкога. з, 4;

Дрво украј пута одмах насјечено. Поел.;
Садих крушку украј пута. 1, 418;

Руга еједн украј пута, те се руга свакоме а љој
сватко. Поел.;

Он се сакрије украј пута. В. С. Караџићт», поел. 14г;

Друга пуче украј Дубокога. 1, 684;

Којн ми је украј двора,

Украј двора, украј сјрца, жив да ми је! 1, 465;

какое овай предлогъ и постао одъ самоставне речи,

имамо 6 и у шесто»lъ падежу као предлогъ:

По по.ьу је боеи.ье сијала.

Подво по.ьа рану маџурану,

Мрајем поља румену ружицу

Посред по.ьа високу наранџу. 1, 39;

'—»Пала магла у приморје.
Ал се види крајем мора. 1, 212;

ГЈођем крајем мора. Грлнца з, 86,

А МлечиЬн поставите войску
По граници краемъ горе Црне. П 1;к. >4;

Ловъ .1ов 1о ВановиЬ'ь Секуле

Поредъ Саве и краемъ Дуппва. ПЬв. )48;

Да ]‘оздшю друмом шнрокијем

Крајем двора цряог Ара пива, з, 4;

Утећн крајем градине. В. С. КарацнКъ, поел, юя;

1(а побјеже польем широкијем

Крајем војсне Вуцрилијћ-аезнра. 2, 95.
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КРОМЪ

Съ овимъ предлогомъ ,
кои гласи и кроме и окромъ,

друпй падежъ значи щто и съ предлогомъ осимъ, кои

е много обичнш:

Да никога украј мене не би

Кром горице, камења и ноћи. Б. РадичевиЬъ 1, 157;

——А кром војна њезвно срдашце

И не знаде за друго сунашце. В. РаднчевиЬъ 2, 29;

Нит е кадгод онъ слушай когя

Кром самога Карађорђа свога. С. Милутиновяйъ,

троебр. 32;

Некъ познаду да шштъ има сласти

И сЬмъ млека и кромъ майке сисаа. С. МилутиноввЬъ,

троебр. 8;

Съ Молеромъ е ту быо кроме осталге знатнге Срб-
чићаа и попъ Савва. С. МилутиновиКъ, ист. срб. 289;

~''Окролl бога единствен«;» на ньих над имаде. Грляца 59;

Ова рана и за гоен’Ь свиия поднети ыоше, кромЪ сЬч~

ке, лишћп и плеве. А. Мразовнйъ, руков. 13о;

Онъ мене дрлгоколн© « школв прТнмн. н кроме та-

ке, коТонъ онъ мене ндпадкло есть, I©шъ ме влдгодътелн)

препорзун. С. Раийъ, восп. Тз;

Кромъ греха нема срамоте никакве. Е. ЯнковиЬъ,

отацъ То;

вко какое нашъ у ?нтедь сь пашомъ депонт, и съ нама

и к р о м ъ шкоде овдоднсе. С. РанЬъ. вогп. ат;

К р о м т; своего сеть у ветка выше.

Шэф. л'Ьтоп. 53, зА»;

Оплънивь село нпн грддь кроме ко л № раре к е.

Душан. зак. 152.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

МЕСТО

Съ овимъ предлогомъ, кои гласи и меште
,

мешти и

мешто, у другомъ падежу речь показуе да се нечимъ заие-

нюе оно што сама значи:

Место воде потече вино. Прип. юо;
Тако пепео не сијао мјесто сјемена! Поел.;
Тако с кокотом не орао лlЈесто волова! Поел.;

Нема оних дворова великих, пећ лlЈесто њих средња

кућа. Прип. 9Т;

207СЪПРЕДЛОГОМЪ КРОМЪ
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Скине о главе своје чалму пак мјесто гужве свеже.

В. Г. КарациЬъ, поел. 200;

Да ми .пјесто тебе послужи. Филим 1з:

Да му да мјесто рибе зиију. Лук. м, 11;

ГГозбацује и рашЬера све Лаков.ьеве ,ьу
г

де и поставн

евоје мјесто њи. В. С. КарациЬъ, дан. з, 192;

Мјесто комада даде ђетету читаву погачнцу. В. С.

КарациЬъ, поел. 35'1;

Мјесто чарапа пли чега другога нзвади из бисага

буздован. В. С. КарациЬъ, речи, шербеташче;

Капице да разда народу место фесова и /полова и

брнхвице место оружјп. В. С. КарациЬъ, дан. 5, 'l3;
Ко нема енрЬета он успе воде мјесто њега. В. С. Ка-

рациЬъ, поел. 171;

Да се жито сипа у јаме мјесто амбара или кошева.

В. С. КарациЬъ, поел. 269;

Е их бјеше оставио

Мјешти гъега у свомъ двору. Ковч. л 1з;

Тоги р ддн гд емь поеллль 1,1 гсто севе. Слом.

МI шт о уднрддннд меуемедь пнед. Спом. зоэ;

бда за одкупъ ме младости

МЪште злата

Грозпе сузе Турцн приме. И. ГундулиЬъ, оси. 8, 179;

Припроста му Г куЬарнца

Мраморного мЪште крама. И. ГундулиЬъ, оси. 8, 26;

МЪште бога п'Ьнезъ елуже. И. ГундулиЬъ, оси. А, зз;

одъ овога замеиьиваня постав едначенЬ тако да се оно

чимъ бы по просто.мъ значеню требало што да се за-

мени узима да е оно што бы требало да се замени:

Који је понео на вашар вреЬу шешарнца да прода

место ораха. Прип. 2 12;

Да прода све место вуне с. вреЬои заједно. Прип. 212;

Херо јео сапун, који је био купно мјесто сира. В. С.

КарациЬъ, поел. 134;

Који узму кога мјесто дјететп. В. С. КарациЬъ, нар.

пес. 2, стр. 15 7;

Узетн кога у куЬу мјесто брата 8. С. КарациЬъ, речи,

прибратитн;
А од ерца не им’о порода

Па узео к себе синовицу

Меште кћери и меште синова. г, 89;

Вот ти дао мјесто порода девет енновах. 1, XII;

Који су јој (девојци) мјесто њих (родителя). В. С.

КарациЬъ, нар. пес. 1, XI;

Да јој је коса дана мјесто покрывала. 1 Кор. 11, 15;

У отворена уста мјесто језика иамјесте коиад цр-

вене свите. В, С. КарациЬъ, нар. нес. 1, стр. 501;

Кажу црно мЪште биела. {>. ПалмотиЬъ, крист. 34;
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овай предлогъ има предъ собомъ и на:

И рече мп: држ' инрвти

На мјесто мене. I, 58 7;

На мЪсто сладне евангелске любави уведе се велика

ирзость. Д. ОбрадовиЬъ, сов. 67;

Кдд се и а место нт. г а дрнпн ностдкн. С. РаиЬъ,

воеп. 28;

„Тн на мисто мене родъ мои разговори. А, КаннжлнКъ,

рож. 124;

Често је ту дугачак слог на мјес.то кратное поста-

влен. Л. Мнловановъ 4о;

Досјетн се да су га узелв на мјесто брата. Прип. 149;

у старимъ е кньигама врло обично у предъ ньяиъ:

Како бн в в м т. ст о земдьпындь невеснаа приовряль.
Жит. св. Ко нет. з, 23;

Кв радости мисто петляв прнвыкдехь. Жит. св.

Ко нет, 2, 22;

Сего нньнте оу мене м*сто. Св, Сава, жит. св.

Сим. 4, 17. (*)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

НИЖЕ

Съ овимъ предлогомъ речь у друг оиъ падеагу насу-

протъ оиоме што знача съ предлогомъ вгше, показуе

да се место где што быва налази далЬ одъ дон-Ьга края

ономъ што сама знача:

Пуче пушка ниже оиоарада. 1, 684;

Сне и нхе шнрокога в род а. Спои, те;

Варошица крај Дрине ниже угона Лииа у Дрнну. В.

С. КаранићЂ, пос.к;

Ниже црнве поставио табор, з, 13;

Сједи овдје ниже подножја мојега. Як. г, з;

Ниже ногу воду изведшие. I, 7 4о;

-—Ниже ногу бунар ископајте. г, 7;

Ниже ногу нурак прогорпо. I, 65 1;

предъ овимъ предлогомъ имамо и по, кое се додае и

прпдевима:

Мало понг:же те стијене има у Моравнмало острво.

В. С. КарациСъ, дай. 1, 23;

како се место придева низакъ говори и снизакъ, налази

се са с и овай предлогъ, кои е одъ нЬга постао:

Сниже моји ногу поду изведите. I, 54г.

(*) В. напредъ стр. 15—16.

С Ъ ПРЕДЛОГОМЪ НИЖЕ

Саытавса I. и
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ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪОДЪ

X °ДЪ.

Съ овимъ предлогомъ (кои у старимъ кньигама гла-

си и от) речь у другомъ падежу показуе да е на краю

онога што она сама знача место съ коега се што мпче;

Од огња им чедо одмакните. 2, 18;

Истави лонацъ отъ ватре. И. ВолиЬъ 2. 221;

~~~Од града се Турци одмакоше. Голица 2, юл;

Кад Турци уступе од шанца. В. С. Караџпћт>, грађа 97;

—»‘Нек оджжну коње од овале, г, 89;

08 то ћурчија ову во]'ску измакне од Дрине. В. С. Ка-

раџићт», дан. з. 195;

Одступи од њ их како се могке каленом добацити.

Лук. гг, 41;

„Оно су ти приморски хајдуци,
Све изгинут један код другога.
Не ће побјећ’ један од другога. з, 24;

Од њееа је јелен узбјегнуо. г, 99;

Одъ кулахъ се войска Турска

Сва одабн и размаче. П. ПетровкЬъ, слобод. "4;

-Откиде ее лађа од Буди.пское града. 1, 561;

. Одвали камеи од врата. Мат 28, 2;

овако се одмшданЬ мнели и онда кадь е што управлЬно

некуда пакъ се следа где е почетакъ такоме правцу;

Па укати воду од извора

Од изеора опет до понора. 2, 94;

Донеси ми једну крпу платна,

Утегни не, селе, од бедпрп
Од бедпрп до витих ребара. 2, 78;

—Од главе до пете. Поел.;
На њег’ иећу танану кошу.ьу

До појаоа од чистота злата

Од појаса од бнјеле евнле. 2, 29;

-Паде тала од неба до земле, з, 24;

Кад се ситне цинге растурише
Од тог мора до зелена Лима. 2, 89;

Ја понграх добра кон>а

Од Трогира те до Шнбеника. !, 552;

—Да одведеш киту н свагове

Од Будима до Призрена града. 2, 12;

—А што сам со стара замучила

Од мојега двора до твојега. 1, 647;

Да јс паяет до кадије као од кадије! Поел.;

такови су и ови прнмери:

Хвала тп од неба до зем.ье! Поел.;
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Заклињем те по трипут од неба до зем.ье. Прнп. 14з;

Пак тн иди од града до града. 2, 15;

Уста] те пошетај
Од двора до двора. 1, 159;

Просећи од пуке до куће. В. С. КарацнКъ, нар. пес.

I, стр. 128;

Те тн проси од врата до врата, з, гг;

Те преплови ту воду Цетнвьу

Преп.юви је од брда до брда. 1, 738;

Те се краде од јеле до јеле. з, 26;

А соколи утве и негледе

Него лете од јеле до јеле. з, 77;

Он се шета од совре до совре. 2, 19;

Она с' краде од пода до пода. 2, 12;

—-Већ се бијсм и пребијаи
Од дрвета до дрвета.
Од намена до камена,

Од немила до недрага. 1, 215;

Оде сабља од руке до руке. 2, 51;

Пјесиа нде од уста до уста. 1, 557;

отиде од уста до уста, г, 31;

Далеко је двор од поља. I, 272;

Жао мајци Конду закопатн

Закопати далеко од двора. !, 368;

Марко у гору зелену

Подалеко од војске Цареве, г, 62;

Кад далеко од Пекине били. 2,3;

Далеко од њих пасијаше велики крд свпња. Мат. 8, зо;

Драги је од мене далеко. 1, 319;

Далеко ело одъ о гг,а и майке. Ш>в. 36;
Од нас далеко било I Поел.;

Твоја је срећа далеко од тебе. Прип. 91;

Срце ььихово далеко стоји од мене Мат. 15, в;

Далеко од очију далеко од ерца. Поел.;
Од белега да.ъе одбацио. 2, 81;

•—-А једну је воду запааио

У плаиине подаље од друлш. з, 26;

Од стрехе далье не ложе. В. €. Караџићт., поел. 296;
Не пружај се даље од еубера. Поел.;
Не види далье од носа. Поел.;

*«'' Колико је небо од зелгљице

Толнко је и мој род од мене, г, 97;

такое и ово:

Окрену га од Прилила града, г, 4з;
Од њега је главу заннјела. 2, 99;

Окренувши главу од њега. Прип. 198;

Овај сад днгне главу и од Милоши и од Молера.
В. С. КарацкЬъ, грађа 137;
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На пружи од себе руке. В. С. Каран, нар. пес. I,ХП.

Од себе га мачем ошинуо. з, 42;

Дува кјетар од сЈевера. 1, 402,

Студен вјетар од истока дуну, з, 14

Дај мн боже вијоре ветрове

Да подуну отуд од ширине. I, 144;

Роди нам се од запада супце, з, 8;

ђе нам муња од запада снну. 2, ю;

...
ђе се примем магме запођеде

Од Костура града бијелога. 2, 62;

Ударила на врата од града.

Од града се не замеће кавга. 2, 95;

Дуну вјетар од Фрушке планине. г, 91;

—■•■Да Ье многи од истока и запада доћи. Мат. 8, II;

—Да ударе одозго од планине. В. С. Караџ. дан. з, 199;

што се овако одмиче ноже быти у канвой свези съ онимъ

одъ нега се одмиче, а опда почетакъ одмицаню нЬгову

може быти одъ правота овакогъ края и далЬ и ближе

ономе што апачи речь сама коя стой узъ предлогъ, као

што видесмо кодъ предлога до свршетакъ прииицаню и

кодъ предлога кодъ бавлlигЬ (гтр. 153—155. 197—200):

Отисла се етјена од Будима. 1, 551;

Одвалн се рида од Орида. I, 558;

Чану Комнеи лачем пламенијем
Те одвојп од Муставе главу, з, 26;

Пак ее млада пусти од дееера. 2, 82;

Отпусти се од
ручна девера, з, 25;

Пусти руке од моје ђевојке. 3, 68;

Одр’јешн се од коња дората. з, 18;

Од свога се коња одвојко. з, 4т;

Од себе ју (пушку) одвојнти не ћу

Док с’ од мене душа не одвоји. з, 26;

Раставши се од њи. В. С. КарариЬъ, грађа 4з;

Раставнћу сламу од гиенице. Прип. 221;

Свих дванаест од коња ра ставя. 2, 39;

Одлучиће зле од праведны/ех. !Пат. 13, 49;

Одбери се који отац

Од народа ришћпнскоеа,
Од сабора божијееа. 1, гп;

Е се Маре од рода дијели. 1, 29;

—Тн се хоћеш дијелнти
Од свијета бијелога. г, 15 2;

Кадъ саиъ се д'Ьлш у Смирив од господара Стефа-

на Буртовика. Г. ЗелнКъ 164;

Над се дели срећа од несреке,
Тайна ноћца од бијела дана, з, 38;

Отиснуо га од себе као ливо низ воду. Поел.;
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Ид' од лене, орјагско колено, з, 7;

Одступите од лене сви који неправду чините. Лук. 13, 27;

Изиђи од мене господе, ја гаи човјек грпјешан. Лук. 5,8;
Не Ьу те оставитп нити ћу од тебе одступити. ввр. 13, 5;

Ко се бога не боји и .Буди не стнди, бјежи одњега Поел.;

Ја у коло а она из кола.

Ја млидијах да од мене бјежи.
Она вде да ми коња прима. 1, 'из;

Да л’ шта ћераш, да ли од гита бјежиш? з, 6;

Фала и слава теби единый кои ведришъ и облачншъ!

кад и то дочекасмо да и онака сила одъ оваке сироти-

нЪ бЬжи. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 2 79;

Да се жена од мужа не раздваја. 1 Кор. 7, и;

Од нога се ваше није раздвајао. В. С. КарацнпЪ ,

грађа 48;

Да раставии човјека од оца његоеа и кћер од мате-

ре гьезине и снаху од свекрве гьезине. Мат. ю, 35;

Да разставе одъ милога драго. !. СуботкКъ, дабр. 9;

И внше је не пусти од себе. В. С. Караџићт., дан. 1, 92:

Да га не да од себе. В. С. КарациЬъ, грађа 56;

Онда стану преиетати (старешинство) сједнога на

другога, и свакн стане отискнвати од себе изговарајући
се како је којн знао. В. С. КарациЬъ, дан. з, 164;

Што је главно старјешинство од себе одбацио. В. С.

КарациЬъ, дан. з, 217;

Побј егне од куће В. С КарацнЬъ, дан. 48;

Кад Оиера од двора понеше. I, з4з;

Подиже се господине кра.ъу

Од својееа двора честитоеа. 1, 81;

Тешко се чоеку само од куће отиснути а послнје

оде куд науии. В. С. КарацнЬъ, поел. 165;

По том се одлучи Павле од Атине и дође у Коринт.

Д. апост. 18, 1;

Не маии мп сина

Лети од орања

Зиии од оваца. пэ;

Да би домамила Кокана од оваца. В. С. Карац. поел. 203;

Ајде сад од плуга, од своје домовине, од своЈе сит-

не деце у по.ье под оружје. Л. Лазаревићтк, владнм. 6;

Стару планину, која дијели Србију од Маћедоније.
В. С. Карацнћт,, дан. г, 26;

Раздјељујући Србију од Вугарске внше Ниша удара

у Няшаву. В. С. КарациКъ, дан. 2, 32;

Нах!я Грочанска ,
ыалешна собомъ према осталима,

вааша е т!емъ што е нзиеђу два поиаивећа града, т. е.

међу Београдомъ и Смедереводгь, те ш може кад’ хоће

едног’ одъ другога разставитп и одвоити пресекавши

нить ньихове састанке. С. МилутиповиЬъ, нот. срб. 159;

Народъ раставе (войске) одъ границее Шмачкее,
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од водее и скелаа. С. Милутпповикъ, нет. ерб. 36:

По том се (Мироч) стрменитнм стјењацима свршује
на Дунаву , које га је одсјекао од Карпатски планина.

В. С. Караџнћт,, дан. 2, зз;

Насъ одсЬкла, раздвоила

Одъ витезахъ Горе Црне. П. Петровнкъ, с.юбод. юг;

Тако Арнауте пресеку од роб.ьа. В, С. Караџићг,

грађа 92;

Преслече одъ танца Србеку войску. С. Милутиновайъ,

ист. срб. 27 1;

Ту н-ћга истога Турцы едну ноЬь нреЫеку и одцшпе

од Пореча. С. МнлутиновиКъ, нет. ерб. 47;

Да одбије јвдан листан од бора. 1, 455;

- Одбн ее грана од јергована
И лепа Сми.ьа од своје мајке. !, 56;

Тек што мајка од сисе одбила

пустила из својега крала. Б. РадичевнЬъ 1, 120;

О Радуле, горн од ђзвојке,
Што се одби од лю]ееа лица'? з, 85;

Од кости му месо отпадало. Ј, 748;

Тако ми се не делило месо

За живота од лгоји костију. 2, зо;

Од копитах цјепаиице скачу. 2,8;

Чекало скаче од казнена. В. С. КарауаЬъ, поел. 4з;

Скочк .ьуба од земље па ноге. 1, 289;

Па се ђипи од зе.иље на ногш з, 23;

Па се млада од зельле подигла. 1, 232;

Пат’ се курва од места номера, з, 29;

Пуче пушка из клисуре тврде . . .

Од главе му скиде кићен калпак. з, 70;

овамо иду и оваки примери:

"— Већ од копа добрих одсједоше. з, 21;

Он одсједе од копа доркмп. г, 94;

Ти оајаши од копа лабуда. г, 4з;

Од добријех копа одјахаше, з, 34;

Од хитријех копа одекочише. г, 44;

Па
одскочн од копа чилаша. 2, 25;

Снмеуне спаде од ђогата. 2, 14;

Отпасах му саб.ьу од појаса. з, 1;

Од појаса саб.ьу потегао. г, 52;

—-Трше Марко ноже од појаса. 2, 61;

Па пзвади ноже од појаса. з, 1о;

Онда трже дивит од појаса. 2, 74;

Он му даде и два обележја
Од поЈаса ев и лену мара.чу. 2, 76;

Он потеке сабљу од бедрице. г, 2.5;

Он извади од бедрице ђорду. 1, 742;

Удрнше јој сузе од очију. г, 7;
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Па он проли сузе од очију . 2, 67;

А про.ьева сузе од очију. з, 12;

'"-Па он рока сузе од очију. г, 26;

Бог ће отрти сваку сузу од очију њиховијех. Откр. 7, 1 7;

Одропи се с.уза од образа. 1, 512;

Те ти рониш сузе од образа. 2, I,

И он сузе од образа лаје. з, 17;

Пр оли сузе од бијела лица. 2, 14;

Рони сузе од бијела лица, г, 56;

Па од лица сузе проснпаше. 2, 26,
—

Утри сузе од бијела лица. 2,1;

А моје ћу лице нагрдити

Док покап.ье крвца од образа. 2, 89;
Од образа крви наточио. 2, 42;

У лице је пером ударила.

Од образа крви отворила, г, 66;

II дигнутн цару сарук с главе

И царици јастук испод главе

Султавијам’ бисер од гръоца. I, 658;

Да ми падне кап.ьа од облака,

Нигђе не би на зем.ьу паДнула. 2, 95;

Од облака пукопЈе громови. 2, 89;

Одви.!а се златн'а жица од ведра неба. 1, юо;

Но три муње од неба пукоше. I, 2зг;

Од неба му росјело! Ковч, 120;

ђе је од ње кап.-ьа крви пала, г, 5;

Од поката лије крвца црна. 2, о;

На барјаку од злата јабука,
Из јабуке од златакрстови,

Од крстова златне ките висе. 2, 45;

таковк су и ови прийери;

Почевши од писма овоеа проповједи му јеванђелије.

Д. апост. 8, 35;

Јер је вријеме да се почне суд од куће божије, ако

ли се најприје од вас почие, какав Ье битв пошљедак

оиииа што се лротиве бо:кнјему јеванђелнју. ! Петр. 4, I7;

Почевши од свекра и свекрве сейма још у посте.ъи

назове добро јутро. В. С. Караџићч,, ковч. 91;

Стану припијепати сватове почевши од попа ако је

у трпези. В. С. КарациЬъ, ковч. 83;

Јер ће ме свипознати од малогп до великога. ввр.B, 1 1;

Куповање од најмањега до највећега. В. С. Караџнћт.,

нэр. пес, I, стр. 505;

Од слова до слова преписати што.

Нов од конца. Поел.;
Па посекла десном руном леву.

Од ерца јој крвца ударила. •, 7 52;

Да од ерца сузе не пустила, г, 48;
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Л од срца душа да нзајде. ), з42;
Я видик да му смей не идвод срца. Д.ОбрадовиЬъ, жив. 38;

Бога укааз н |)лра б срд ;| а подайте. I. РаиЬъ,
бой зм. 4з;

Же.ъаше од срца. Филиб. 2, 26;

Ја сам од свега срца желно. В. С. КарациЬъ, дан. 1, г;

Од чиста срцаљубнте добро један другога. 1 Петр. 1,22;

Који призивљу господа од чистого срца. г Тим. 2, 22;

Ако не опростите свакп брату својему од срца сво-

јијех. Мат. 18, 35;

Ако вјерује од свега срца својега. Д. апост. 8, з т,

Штогод чините, од срца чините. Кол. 2, гз;

Ядредндь од ь се решена ндовроиоапасрьд-

|| а. Спок, гы;

тако ложе быти и оно:

дна врана гаврана

Од Косова поља Широкова. 2, 45:

Полетио соко тица сива

Од светиње, од Јеру салима. 2, 4б;

--'Стнже књига од малене Еањске. 2, 44;
Али Марку три књиге дођоше,

Једна књига од Ста.пбола града. 2, 26;

особито се поменута свеза показуе у овакимъ примерима:

Одмах побегне од Латиф-аге у народ. В. С. Кара-
џићЂ, грађа 59;

Хајде од .иене, лећемо вишезаједно жнв.ьетн.Првп. Юб;

Ако би се кадгођ на мене расрдио и мене од себе

оћерао . Орч п. I зs;

Биеи коььа од баба довела.

Већ си мога коња уморила. 2, 88;

Што је она од оца допела. 2, 98;

Од свекра ти црвеп назад дође,

Од свекрве зелена кадиФа. 1, з81;

Какви су га дари допанули

Од великое цпра Московского, з, 15;

Од Стојапа узвма оружје. з, 21;

Дл соу мннь колнм ог скдкокрЕме оу?етн гд одьндсь.

Спои. 94;

Тер узима од Виглића ми то. 1, 635;

Па узима Шабац од Турпко. б"4;

Царева земаљсни од кого узимају порезе и хараче,

или од својијех синова пли од туђијех. Мат. П, 25;

Ко имя даће му се, а ко нема узеће се од гьееп и оно

што мислн да нма. Лук. 8,1« :

Спаија узима главнкцу само од ожегьени људи. В. С.

КарациЬъ, дан. 2, ту;

Ваше радости и »ко ли ће узети од вас. Iов. 16, 22;

Од њих пусто одузеше благо, з, 5;
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Од народа ни једна десетнна оружја није одузета.

В. С. КарациЬъ, грађа 68;

,Та не прима« славе од људи. Гои. 5, 41;

Млоге је обичаје од њи попрнмао. В. С. КарациЬъ,

дав. 1, 90;

Узаима један од другого, 2, 72;

Он отима камеи од Маџарп. 2, 81;

Да су кукама отимали барјаке и они од Срба и Ср-

би од њи. В. С. КарациЬъ, трађа 37;

ђе с’ отео когьа од Буеара. г, 29;

Да отнм.ьеш роб.ье од Арапа, г, бз;

Нек ти отме шЬерцу од Арапа. 2, 66;

Царицу отме од царевоеа сипа. Прип. 27:

Него Ье доћи вријеме над Ье се отети од њих женив.

Мат. 3, 15;

Отео од Турака Вању. В. С. КарациЬъ, дан. I, 72;

И ћаше ее отет’ од Турака. з, 7;

Да се сами од Турака отети не могу, то су знали

свн. В. С. КарациЬъ, дан. 3, 2 19;

Не бнемо л се од рђе отель. 2, 99;

Од чоека се ништа није отело. Поел.;
- Од госпође чашу приватно. 2, 21;

Те укради ноже од матере. 3,7;

А ти се укради од ње па бежн куЬи. Прип. 167;

Коме је год много дано много Ье се искати од њега,

а коме оредаше највише највише Ье искати од њега.

Лук. 12, 48;

Заиште од матере ону пушку. Прип. 71;

Занште од бабе мало соли. В. С. КарациЬъ, поел. 135;

Да ишту од султана оно што су ради имати, В. С.

КарациЬъ, дан. 5, 29;

Ь'ако Турци дођу у Београд, они одна стану од Не-

маца искати Црнога ђорђија и остале поглаваре Српске.
В. О. КарациЬъ, грађа 4г;

Како је бог од њега пскао одговор. В. С. КарациЬъ,

дан. 2, 77;

Искаху од њега знак с неба. Мар. 8, 11;

11 приятельство и мнръ нште

Одъ тве крупе салье сада. Н. ГундулиЬъ, оси. 11, 141;

Особито со од њега иште да зна кад је који светац.

В. С. КарациЬъ, дан. 2. 1 1з;

Опроштај иште од своје мијке
Од своје мајке

,
од свога оца. I, 27;

Бог убио свакога јунака

Који иште од рода дјевојку
А не иште од бога једногп. 1, 511;

Од пристава се не транш впше ништа. 1 Кор, 4, г;

Нити су они више шта тражилн од Турака ни Тур-

ци од њи В. С. КарациЬъ, дан. 5, 47;
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Што то траже од мене Млечићн. П. Петровнћт.,
шћеп. 1)6;

Ја од тебе и не гледаи блага, з, 28;

Од њих ништа не потребујете. 1 Сол. О, <2:

Да јој будете у поиоћн у свакој ствари коју од вас

затреба. Рим, 16, 2;

Да проси милоствњу од људи. Д. апост. з, 2;

Ово само одъ нЪг просимъ

Да ми прости мое злоће. П. КнежевиЬъ на;

У тугахъ своихъ помоћв одъ н% просе.КанижлнЬъ,рож. 1 т.

Од бога си мене нспроси.о. з, 56;

ОжениЬу сјајнога мјесеца.

Испросићу муњу од облака. I, азо;
Овъ одъ делибаше нзмоли хачжпо. С. МилутнвовиКъ

йот. срб. 65;

Нзмоли одъ нЪгп исту челядъ. С. Милутнп., ист. срб. 65,-

Што 1й е одъ везира исоодъ еаб.гЬ одно.но. С. Милу;

тиновиЬъ, ист. срб. 202; (*)

. Од Турака шнћар покупише. з, з;

Да би со од народа могло покупити оружје. В. С. Ка-

раџићт., грађа 1 з"7;

Пак сам скоро купно дората

Од каура за триста дуката, з, з'л;

Да купим од тебе Стамбол. В. С КарациЬъ, дан. 5, 63;

Рече трговац ономе који онај дан први од њега што

купи. В. С. КарациЬъ, поел. 236;

Одъ Iосипа куповалм жито. М. А. РелькониКъ,сат. 29;

Да откупи роба од јунака. 3, 17;

Па од цара Косово закупи. 2, 69;

Покаже му дванаеот дуката што је од цара добио.

Прип. 19о;

Штоно их је (токе) Мујо за добио

Од јунака Петра ЛЈркоњића. з, зо;

Наплативши добро своју попутпнну како од Мачвана

тако и од Шатана. В. С. НарвциКъ, дан. з, 20з;

Кад је коме дужан ко, од кога се не ложе наплатнтн.

В. С. КарациЬъ, поел. 2’18:

Дя кьсе плати от к севе н отьскоегд доил.

Душ. зак. юг;

тако 6 и оно:

Место к н,цге иду за књпгама,

Од кога ли коме ли долазе. 2, 8-'1

Ево нала ситна књига дође

(*) Просто молити немаюКв уаа се у четвртомъ падежу

оно што се молбомъ инолн докучити не ноже ни у другоые съ

овнмъ предлогомъ иматн челядета одъ книга бы се онодокучило,

инти ногу народннмъ говоромъ потврдитн примера:

Молили су ми л ост од кралЬва. М СветнЬт., бе агl. рое(. 90.
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Ла бог пушћа од себе морију. 2, 9;

Кад му дође овака тужба од раје. В, С. КараунЬъ,

дан. з, 153;

Дође Ферман од цара Турскогп

Мустаф-аги да иде на војску. 2, 51;

Изиђе заповијест од ћесарп. Дук. г, 1;

на другоиъ ће месту
быти ваше примера съ одмицанЬмъ

у пренесеномъ смнслу; овде валя Iошъ поиенутн да се

обо знаменЬ може пренети на радшо, на станЬ и на дру-

ге ствари умне:

*~~Од суђења не може се утећи. Поел.;

одъ елгрти садъ утери

Коя ти е приправ.гЬна. П. КыежевяЬъ юз;

Устаде од вечере. Iоп. 13, 4;

—Он скочн од сна. Прнп. 69;

Кад се од сна ја трго. I, 695;

Ирене се од сна. Ярии. 67;

Једва је намоли те му госте поврати од лудила. В. С.

КарацяКъ, ковч. 31;

тако се пренети може и на време:

Од времена Лована крстите.-ьа до сад. Мат. 11, 12;

Другн је (топъ) негде у шуми био сакрнвен још од

Карађорђијна времена. В. С. КарариКъ, грађа 87;

Кон е био знанацъ и пр!ятель Мялошевъ одъ пре-

АагинЪга времена. С. МплутиновиЬъ, ист. срб. зоз;

Од тога је доба жизео мирно код своје куће. В. С.

Караџићт., дан. 4, 11;

Од тог доба почела е цароватп међу ньима тишина

Препр. 72;

Нису одъ оногъ доба нмали вога епископа. Г. Зе

.1 вЬъ зп; (*)
Тако стаде од године једне
Од године за девет пунпјех. 2, 89;

Щто се валят од нсђеље дана

Да покупиш мойке и јунаке. 1, 99;

(*) Како се доба не меня по падежпма, ноже му и до-

датакъ не стаяти у 2-гомъ плд.;

Те су од оно доба господски живелн. Прип. 81;

На онда веКъ од иеко доба ноћн иде Сааки својој ву-

ћн. В. С. КарациЬъ, ковч. 58;

Од то доба почео саыь, Д. ОбрадоввКъ. жив. го;

Од оно доба уйножавяше 6роа:о ьиве старейшие Но-

во Градишко. М. А. РельковиЬ'ь. сат. 14;

Да се м.югя луди од ово доба нише него пре од

грома плате. Д. ПоповиЬъ, оси. 65.
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Ске выстрТн, унстјн н б ДДII л до дднд н б

године до године выкдю. О. РаиЬъ, восп. 5;

Тако брате од Косово банка

Вој се тежак бнје без престакка. В. РадичевиЬъ 1, лэ;

Одбпјалн и протезами од дана до дана. В. С. Кара-

цићт.., грађа 141;

Од дана на дан сне горе. Прнп. 9о;

Жње.т су пшеницу од јутра до мрака. 1, 252;

И наше ће задужбпне служит’
Од вијекп до суда божјега. 2, 35;

ОживлЬли одъ вгека мртцы, С. МнлутнновнЬъ.троебр. 2;

Вудале су .ьудн од старине,

Будале ће остат’ до вијека. П. ПетровиЬъ, шћеп. ю4;

Који је од старине бно Вошньак. В. Г. Караџнћк,

дан. з, 147; (*)
Што је наше од старине било, з, 24 (1823);
До божвћа: Кра.ьевнЬу Марко!
Од божића : Јаох моја мајко! Поел.;

Од светога Луке тур у њедра руке. Поел.;

време се може заменити печимъ што е у нЬму:

Да се иште од рода овога крв свнју пророка која је

пролнвена од постањп свијета. Лук. 11, sо;

Ваш овога чуда није било

Од постања .ьудих и свијета. П. ПетровнЬъ, шћеп. юз;

Ми смо браћа вјерна од постања. г, 4о;

Вндје човјека слијепа од рођењп. Iов. 9,1;

Проглодали одъ рођенл слепци. С, МилутиновиЬъ, трое

братст. г;

(*) У старимъ кньнгама има: кдко соу нмллн «а д ь н р ь вд 1

Спои. 365. Често у ово.мъ значеню стон ован пред.югъ предъ

речима кое се не меняю по падежина или већв стое у коиъ

падежу другога значеня ради: Камо се од то.тко времена?

Прип, 91; Да се веЬъ одъ нЬко.тко година псповЬдн.т и при-

честилн нпесу. Г. Зел иЬъ 126; Та је проја п онако покварена

стојећи од то.тко година. В. С. КарацнЬъ, дан. 4з;

Његова је од прпје ђевојка. 2, 9'l;

Вука знаду н од пр!ед Турци. 11. ПетрозиЬъ, .пек 19;

Конно су од вазда юнаци. Гр лица 2, юз ;

Од како је свајет оостануо. з, 22;

такое и ово (в. стр. 164):

Од дан до дан неђељицу дана. 2. 1^;

Данак кои е од год до год ове веЬн и веЬи бывао.

Грлпца 5, 69;

А махннти од в!екъ су были. С. МилутиновиКъ, дика 21;

и кадъ веЬъ има друг!й предлоги.

Да се с Црним ђорђнјеи познавао још од про Немач-

кога рата. В. С. Караџићт., дан. I, 12.
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Же.шо сам од ђетинства

Ове горе ваше видијети П. ПетровиЬъ, шЬеп. 119;

Све сам ово сачу вас од младости своје. Мат. 19, 20; (*)

Здрав.ьица се наносили

Од малена до велика 218;

Ми дворисмо цара од малена. 2, зо; (**)

Ни осталу муку твоју,

Којуно си ти мучно

Од ђетета маленога. 1, 154;

Али су од посљедњееа Турскоеа и Аустријское рата

баше биле готово сву Србију почитлучиле. В, С. Кара-

циЬъ, дан. 2, 8о;

До оунца јој бистра вода била.

Од сунца се вода замутила, г, s т,

Од поеоја до покрова. Поел.;

време коимъ се овако казуе управо почетакъ каквоме

траяню узима се и за време кадъ што быва
.

и онда се

времену каже само почетакъ место света нЬга:

Оздрави жена од тога часа. Мат. 9, 22;

Од онога часа марва се стане штрк.ьати. Прип. 98;

Доћи ћу ти одъ меделё; —-(***)

(*) б ю II о с т и д г о м н нм д д д I н я ь и (О к -

■ген вь мпшгымуь нскоушенмнхЕ попоущет. выуь Аврамов. опнс.

58. У киьижевнкка виа:

Да сн божЬ пунь милости

Iошъ одъ млпдихъ лита био. П. КнежевиКъ 76
,

еъ коимъ се слаже

Двоје мили у милости расло

Из малена од три годинице ), з^s.

(**) Оц а саль ти добро знала,

Знадемъ тебе !ошъ од мала. В. Дошенъ, ажд. 235.

(I-#*) Овога е значеня одъ предъ речима кое се не меняю

по падежима у овакимъ пример има:

Кад је било од по ноћн. 1, 4оо;

ђе од скоро царство постануло. а, 4^;
Они су и од пре били добр» прнјатељи. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 21;

Калајџије су од прије носиле по селима рубу те про-

давала. В. С. КарациЬъ, речи, калајџија;

тако и одавно не значи само одъ кпдъ пего и кадъ; тако и

одмахъ, где самоставна речь лшхъ узъ предлогъ одъ не стон

у другомъ падежу (в. стр. гго) као и одъ едапъ путъ, а у

песми се налази и у другомъ падежу:

Од маха су благо саставили. Оглед. п;

тако и путъ у истомъ значенш имамо у другомъ падежу;

На од пути на ноге скоч!о. 95.
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тако в и ово:

ђекоји служе латурђију од године до године. В, С.

КарацпЬъ, дан. 2, на;

И често ћеш на тетэрнч нћи

С кадукама од летка до петка. з, у;

Бога моли Кра.ьевнКу Марио
Од године опет до године

Да прослави своје иле красно. 2, 72;

почетакъ одмицаию овако исказанъ «юже остати и онда

кадъ се мислк да е одмицанЬ вепъ прошло па се атесто

нЬга друго што каже о ствари, кое видесмо икодъ пред-

лога изъ (в. стр. 182—184):

Јесте л скоро од те Басне лопосне/ 1, 495;

Ми ело јутрос од Косова равна. 2, 45;

Нијесте ли отуд од Прилила
Од оџака Краљевнћа Марка. 2, 66:

Ова књига јест од двора мога. 2, 29

11 на поклон саб.ьа од лојаса. 2, 39;

Не нише је чин се књиге пишу.

Већ је пнше крвп од образа. 2, зт;

Већ закољу коња ја сокола,

Напнју се крви од еръоца. 2, 63;

Да залаже леса од синова. В. С. Караџ., речи, залагати;

Арнаута од мора сигьега. з, 8;

Дај ми боже внјар вјетар од мора. 1. 455;

Дај ли боже вјетар од ллапипе. 2, 89;

Жалосно тн супце од залада. з, 8;

Србија граинчи од сјевера С а во» и Дунавом с Аустрнј-

скол војничкои границом. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 26;

Један се иалазио поред Тимока а другн од Клучке

стране. В. С. Карацнћт., речи, предгов.;

Виднш како ли је она страна што је била од ње. оснје-

ђела, све од гьезина зла. Ирин. Ј 8з;

Овај во вози из бразде, т. ]’. с десне стране , куд

бразда пада, а она) други од чпвјека. В. С. Кар. речи, бразда;

исто имамо и у овакнмъ примерпма:

"Још да имаш рибе од Орида. 2, 68;

И три лакта вела од Млетака

И шкатулу грожђа од Леванта. !, 539;

А сва добра срсЬа нанпјела

Мгулана Светогорца Васа

Од бијеле цркве Вилиндара. г, 74;

- Пристигла не од Сења потера. з, 29;

Обе .ъуте злије од крајине. а, 81;

И четръест од града левера. 2, 25;

Да тн тражнм од мора еЬиме. 2, 86;

Ово бјеху од земље судије. 2, 4;
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Лијепа као вила од горе. Прип. 164;

Да т' уФате од горе хајдуци. г, 8;

Под пазухо боцу трусовине

У кој у су бн.ьа од плешине. 2, 95;

те рђа од тавнице. 2, тл;

Убила те метла од камена. 2, от;

Ропче моје змијо од Турака. 2, 44;

Побратиме цине од Латина. 2, 87;

Ој Шћепане робе од ЈакшиАа. 2. 95;

Одмах позна стража од Арапа

Да у војсци не ниаде Марка. 2, 62;

Не будали чобаи од оваца. I, 751;

Џаба тебе порез од Солуна. 2, та;

Подајте му од зелеље хараче. 2, зт,

Кад биоте били од свијета, онда би свнјет своје ,ъу-

био. Iов. 15, 19;

Царство моје није од овогсl свијета. Iов. 18, 36;

Ни за какво благо од свијета. а, 95;

КуЬа б"Ьше сила одъ евгета. П. Петровићт., вlен. бо;

Стари сват од дома. Ковч. 65;

Ла је пита старо сват од свата. I, 66;

Че.ьад од куАе. Прип. гот;

Пристав од куАе. Лук. 16, з;

Нађе чобана од оне куАе. Прип. гое;

тако и за време:

Тако се тоже реКи да су нам ова оба слова од ста-

рине. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 98;

Да бн се наговор од старине задржао. В. С. Кара-
цнЬъ, нар. пос. I, стр. 4Т9;

Стар је као да је још од боја Косоескога. В. С. Ка-

раџићт,, поел. 156;

Боже помози, нова новине од нове године. Поел.;

Шго се у почетку прољећа преиакло свашта: од ста-

ре године се појело , а од нове још ннје приспјело. В,

С. Карацнћт., поел. 32;

Да је први цзјет од љета. 1, зго;

И
ружицом од пролеАа. 1, 92;

по томе се овако казуе и постойбина или завнчай, али

само у песмама кадъ е лостойбина или завичай управо

оно што значи речь коя стой узъ предлогъ у другомъ

падежу, а у обичномъ говору кадъ к гдегодъ близу нЬга;

а завичай или постойбина овако исказана може стаяти

место презимена:

'Откуда си, од нога ли града? з, 18;

Ја сам јунак од Барпта града, з, 18;

Ј а сам јуиак одуд из крајине
Од Добуја града бијелога. з, 22;
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од које л' крајине? з, 2Ј;

Ево јунак пјева кроз чаршију,
Као да је од мог вилајета. 2, 91;

'~-~Једно бјеше од Прилипа Марко,

Друго бјеше Ре.ьа од Пазара,

Треће бјеше Милош од Поцерја. 2, 39;

Ја сам главой од Барата Мујо. з, 18;

Чу ли иене од Сибиња Јанко. а, 86;

Женидба Тодора од Сталаћа. В. С. Караџићг вар
пес. г, стр. 489;

Ал’ му вели Порча од Мвале. 2, 93;

Још је проси од Млетака Марко. 2, оа;

Те је своју обрнјао главу

Те се гради од Пазара Раде. 2, п;

11 он води од Кладугае Муја. з, го;

Приведе га од Котарп Ланку, з, 20;

У дворове Мине од Костура. 2, 62;

Али књига од Сења Ивана, з, зз;

А до себе од Коњица Ивка

А до Ивка од Омоља Жнвка. 2, за;

Побратиме од Хорвата Мато. з, 48;

овако се казати може и породица

Међу нала од ЧенеијАа Фате. 1, 339;

ништа друго него постонбнну или завивай имаио и у ова-

кимъ примерима:

царе од Стамбола. 2, 66;

Када иде од Беча Кесару. 2, 4г;

Ккьигу гледа од Москова кра.ьу. з, 8;

Пошетао од Будима кра.ьу. 2, 94;

-Кума купи од Будима кра.ьа. 2, 81;

Кра.ьу ђурђу од Маћедпније. г, 81;

Суди право од Трогира кра.ьу. 1, 552;

Милу шћерцу кра.ьа од Мзака. г, 65;

Глас допаде од Ердеља бану. 1, 101;

Али књига од Ердеља бана. з, зз;

Те је шаље дужду од Млетака. г, 56; (*)

почетакъ одмшданю овако казаномъ само не у правоме

смислу имамо и у овакимъ примерима:

Од кога је и доста јз. Поел.;

-Што је од бога слађе јо од меда. Поел.;

С оннје« дарима од сунчеве и мјеоечеее мајке. В.

С. КарациЬъ, пар. пес. 2, стр. 61;

Када се драга пробуди

(*) Седам кра.ьа од седам крајика. 1, тго;

Седам бана од седам зеыа.ьа. I, тго;

на другомъ месту вндеЬе се и друго значенЬ кое може быти

у овакимъ примерима.
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Ве.ьем се чуду зачудн

Кад нађе киту у њедра,

Пак сама собом промисли;

Да ми је ово од бога,

Овога н’јесам достојна;

Да ми је ово од рода.

Сирота рода не имам;

А да је кита од драга,
Мени је драги далеко. 1, 316;

Тај тн је цв’јетак од вјереника. 1, 145;

Јер је њојзи мила ружа од брата. 1, 555;

Сви су намастирн које од они који су ји зидали које
од другије који су послнје придавали, ималн од старине

села и зем.ье. В. С. Караџнћт», дан. 2, но;

Имаш ли какав знак од мојих сестара да понесем.

Прип. 35;

Иначе немате плате од оца својега. Мат. 6,1;

Проју, која је још од Маџара била остала у кулама

градским. В. С. Карацићт., дан. 4, з;

ђого ми је од баба остао. 1, '24;

Књнга каже, на Урошу царство.

Од оца је остануло сину. г, з4;

Којима старјеплинства остају од оца снну. В. С. Ка-

раџићт., ковч. 12;

Од Илије млада оста .ьуба. з, 25;

Ватите се кола тога.

Од еишњег је оно бога. Б. РаднчевиЬъ 1, 99;

Ид’ одатле од бога моријо. 2,9;

Одбнјте се, силни од силнијех. 2, з4;

Од бога ти здрав.ье! Поел.;

Живот му од бога! Поел.;

Од нас песма а од бога здрав.ье! г, 12;

Од тебе ссфтс а од бога берићет! Поел.;

То не била златна жица од ведра неба,

Већ то била добра срећа од мила бога. 1, но;

Бог им даде и од бога срећа. 2, 89;

*-—Да им је зулум од к?{езова. В. С. Караџићт., грађа 181;

Аман пашо внђн ни зулума

Од курвића мајстора Шапојла. з, 4,5;

Од Црнога ђорђиЈа била је заповест да сваки вое-

вода у својој кнежини мора ајдуке гонити. В. С. Кара-

ЦнЬъ, дан. 4, 29;

“~~-Запов’јед је таква од везира. 2, 95;

Ва.ьа нмати допуштење и од г/рра и од везира и од

кпдије и од му селима. В. С. КарациЬъ, дан. 2, юв;

Йма власт од главара свештепичкијех. Д. апост. 9, 14;

Мене, Зуле, тужбе додијаше
Од лlојијех хоџа и хаџија
И Турина Босапспих спахија

Сантавса I. 15
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На иекака Костреш-харамбашу. з, 46;

Ево матн књиге од ђевојке. 2, 92;

Ова ј' књига од Призрена града

Од пашега силпа п,ар-Стевана. г, 31;

"Ни Тодора ни од њега гласа. 2, 94;
Од мене та божа вјера тврда. 2, 89;

Поздрав.ье тн од твое господара. 2, 76;

Од мене му поклон и поздрав.ье. 2, 65;

'"—'Да јој кажем од царп поздрав.ье. 2, 12;

-—.Кажи ььему од мене благосов. 2, 45;

-
На меня је останула клетва

Од мојееа честитога кнеза. г, 47;

Просто тн било од бога и од мене грешнице! Прип. 14з;

Од нога вам је криво? В. С. КарацнКъ, дан. з, Ш;

Од бога здраво а од цара мирно. Поел.;

Да ко ајдука на верп убнје или нзда ,
тешко ономе

од ојдука! В. С. Карацнйъ, дан. 2, 93;

Целивај га од мене у руку. С. МнлутнновиЬъ, дика 99;

Од мене ти богом просто било! 2, 44;

Од мене му просто.

Од бога проклето. 1, 360:

овде пристаю примера у конма е глаголъ у пасивной

Форма, а знапенћ нКгово у свези съ онимъ што знача

речь коя стоп у другомъ падежу съ предлогомъ као и

у горньнмъ примерами, по чему
г нема у ньима ншпта друго

него одмнцанЬ као и у горньима, а кадъ е место за кое

се овако само каже да се одъ мћга што одмнче една

стварь съ онимъ што бы глаголу радило оно што знача

кадъ бы быо у активной Форми .
по себи се разуме да

онда и ова помнсао моме быта саставлЬна съ ономъ

првомъ ,
а тако се овамъ падежемъ и предлогомъ узъ

глаголь у паенвноа Форма може казати субЪктъ Форме

актавпе само онда кадъ се осимъ тога може мислати и

оно просто значенЬ овога падежа и предлога:

Од господа бога благословен©! Ковч. 121;

Дя е проклеть одь господ пил коглвседржн-

Те л и Спом. 47;

-—Што је теби од бога заповјеђено. Д. апост. ю, зз;

-_ Не буди од мене речено Поел.;

Па ми не бн од бога суђено. з, 21;
— Анђео послан од господа бога. Прип. 157;

Није тама од бога послана, з, 24;

Стражар послат од /ЈЈАепана. П. Петровнкъ, шћеп. 150;

Посланъ од стпрога Црногорскога владыке Петра.
С. Милути новиЬъ, ист. срб. 360;

Од бога помилована и поњегованн. Ковч. то;
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Они били од господа бога умудренп и поњеговани!

Ковч. 72;

*
-Поштован од свега народа. Д. апост. 5, з4;

Она научена од матере своје. Мат. 14, 8;

Биће свн научени од бога. Iов. о, 45;

За ово надање оптужен сам
, царе, од Чивута. Д.

апост. 26, ";

-Буде покаран од свију и суђен од свију. 1 Кор. 14, 24;

Познавши бога и још познати бивши од бога. Гал. 4,9;

Кад дођете к н>ему, као камену живу, који је, истина, од

људи одбачен, али од бога нзабран и прибран. 1 Петр. 2,5;

Они онда спрем.ьенн од цркве , пролажаху кроз Фн-

никију. Д. апост. 15, з;

Који смо снноћ од нашега брата домаћииа били

именовати. Ковч. 58;

Човјека од бога потврђена међу вама силама и чуде-

сима. Д. апост. 2, 22;

ВудуЬи изједен од црви. Д. апост. 12, гз;

йко воуде комоу доувровудинпоу цю огрето одь мо-

рд УДОВЂНД ИДИ О Д Б М 6 II 6. Спом. 85; (■'■')
Момак преварен од дјевојака. В. С. Карацикъ, нар.

пес. 1, стр. згз;

Народ опкољен од гьегоеи војника. В. С. КарациЬъ,
грађа 63;

Који су се онде у виру подавили и потонули па после

од рибара извађенн. В. С. КарациЬъ, грађа 9з;

Да смо добро били даровано

Од вељега пате сераскјврп. П. ПетровиЬъ, шћеп. 65;

У какву су тешку муку

Одъ Турачке войске збЬни, П. ПетровиКъ, слобод. Ю1;

Колнко е дЬце погияв.гЬно у ко.певкан’ одъ исп'е Ту-
рака. С. МплутнновпКъ, ист. срб. 250;

Прндобнта Г свака сана

Не одъ противне силе н сиаге

Ну одъ истога своеа срама. И. ГуидулнЬъ, оси. 9, 120;

Прегршт земл-Ь остати Кешъ

И ту суда чекатп Ьешъ

Заборав.гЬнъ одъ свакога

И одъ истогъ рода твога. П. КнежевиЬъ ю;

пасивна е Форма (онака какву е имамо)и овде, али безъ

онога што бы Форши активной было субЬктъ:

Но се вода, куме, поснлила,

Што яче нзлази друг!й паден:ъ съ овпмъ предлогомъ

као замена суб'Ькту актпвпога глагола, то е рогобатнш:
Одъ кого, самь яохъ врђена. И. ГуйдулнКъ, осм. 8, Ш;

Ка с’ одъ мене срећа друга

Же.гЬт’ мон:е пег’ средъ боя

Нмат’ лнепос тву за друга. Й. ГундулпЬъ, осм. 5, 33.



Е се хоће од Христа посветит’. 1, 203;

Него ће се још и други од њих кварнтн, В.С'.Кара-
риКъ, пнсма 63;

ђе се л>уди од различније зликоваца често узнемн-

рују на кућама. В. С. КарацнКъ, поел. 231;

А од кола које игра пред кућом запјева се: првијенче

господине! В. С. КарацнНъ, ковч. 64;

како се у евнма овимъ примерами съ глаго.юмъ у пасив-

ной Форши слабо мисли да е другш падежъ съ предло-

гомъ замена субЬкту активнога глагола, показаће прн-

мери, у коииа се то и не може мислити а наликъ су на

ньнхъ Iлто може више быти, и съ коима се враћамо

онамо одакле насъ они заведоше;

Или би овај стих ваљало зг зети да га говори пјевач

од себе. В. С. КарацнНъ, нар. пес. з, стр. 232;

Бијаху посланицн од фарисејп. Iов. 1, 24;

Њему ва.ьа ићи у Јеруса.пш и ,иного пострадатн од

старјешина и од елпварп свештеничкиј ех. Мат. 16, 21;

Што сам јадна од њее претрпнла. 2, за;

И велику муку подннјелаод тпогијехљекара. Мар. 5, 26:

Већ ћеш болан умрнјетн Марко
Ја од бога

,
од старое крвника. 2, 74;

Оумрьдо о т к в о гд. Душан. зак. 201;

Може битн да се у юоо не би један нашао, којн не

би волио од своей цара умријети него у ришћанској

зем.ьн живити. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 65;

Та л’ не видиш ђе погнбох луд о

Од силнога Краљевића Марка. 2, 4о;

Изгибоше од крвника. I Кор. 10, ю;

Од змија изгибоше. 1 Нор. ю, 9;

Оће јунак да изгуби главу

Да од коеп већ од бабе свога. з, 56;

Седамдесет рана допануо

Седамдесет рана од Нрапа. 2, 62;

Млав-планино, крвава крајнно!

Млоге ли си мајке ојадила!
Млоге сестре у црно завила!

У довнце у род оправила!

Да од нова, веће ни од кого,

Од Новака и од Радисо/а. з, 6;

Кад затрудње од самого Исака оца нашего Рим. 9,10;

Одъ нога оста зднтна. М. ДобретиНъ, богосл. 441;

Кан’ да 6’ зато и не знали

Одъ нога смо евн постали. В. Дошенъ, ажд. 214;

Благодат и истина постаде од Нсуса Христа. Iов. 1, п;

овде се другими падежемъ и предлогомъ нншта више
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не каже него просто рекавши одакле долази оно

што се у прнроку каже, а такое и ово:

Свака тица од свог кљуна гине. Поел.;

• Волим од ваше руке умрнјети. П. Петровикъ, шћеп. 92;

Да му 5’ войска неброена
Одъ Полячке руке пала. И. ГундулиЬъ, осм. 1, 19;

—-Ако падне од тебе јунака
,

К’о да паде баш од моје руке. Б. РадичевиЬъ 2, 89;

Глав ом плати од невјерпе руке
Од невјерне руке Обилића. П. ПетровиКъ, шћеп. 55;

Господа и поред њи млоге беспос.шце живе од

а остали тргују и раде различие занате. В. С. Караџићт»,

дан. 2, 86;

НайпослК досади се Урошу ђе мора поданицима сво-

жена быти покоранъи управо одъ пьи жив'Ьти. Букв. Цет. 21;

■—Срби као се.ьаци живе само од земле и од стоке.

В. С. КарациКъ, дан. 2, юг;

Што се рани од зелене иьиве. М. СветиКъ, Леагl.роеl.l2;

Јер се њихове зем.ъе храњаху од њееова царства.

Д. апост. 12, 20;

Који се и онако с књнгама забав.ьа и од њих живи.

В. С. КарациКъ, писма 15;

Да они којн јеваиђелије проповпједају од јеванђелија
живе. 1 Кор. 9, 14;

—— Живе од мора, т. ј. од путовања и треовања по

мору. В, С. КарациКъ, речи. Доброта;
Што се држави плаћа од стоке. В. С. КарациКъ, речи,

траварнна;

Плаћалн су спахији на годину ю гроша од ожењене

главе. В. С. КарациКъ, речи, спахнја;

Спахије узимају у новцима од ожењенијех глава

главницу. В. С. КарациКъ, речи, спахија;

Од саме половине ни један не бн могао жнвити. В.

С. КарациКъ, дан. 2, из;

Они живе иајвише од глоба и од .пита. В. €. Кара-
циКъ, дан. 2, 85;

Живи више одъ милостинЪ него одъ своеа прихода.
Г. ЗелиКъ 452;

1а самъ доста люди познавао кон су се отъ самГи

мертвги костгю обогатили. Мал. букв, за вел. децу б;

Ја се млада бо.ьем добру ладам

Од свекрова мудро ј залов једи.
Од свекрва мудру сјетовању. 1, пг;

Бојати се каке пријеваре
Од Турчина, да га бог убије. 2, 92;

—*Ла се бојим чете од Турака. з, 21;

Бојатн се од злотвора беде. Б. РадичевиКъ 2, 21;

Не кое се ни едногд *оудд ни одь к о г др к, Спои, по;
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Нншта се не бонте одъхайдукпа. €. МнлутиновиЬъ,
пет. орб. 316:

Од когп су се бојали да не одврати народ за собой.

В. С. КарациЬъ, грађа 90;

Но се чувај, богом побратиме,
Од Вилипп каке пријсваре. 2, 59;

Што Ј’ од мпјке чедо дочекало. г, з;_

И од рпје што су дочекалн. П. Петровнћт,, шћеп. 99;

Шта учини, да од бога нађеш. 1, з45; (’)
О Турчине, да од бога иађеш. г, 58;

ћути, од бога нашао! В. С. КарацнКъ, 5l;

са свимъ 6 тако и ово:

Што Ьу сјутра од попа кад ме нађе у јамн? Прип. 214;

Мене ј’ мајка на рођењу клела

Од једнога да не вежем руке, з, 30;

Од бога се радовали! 1, 216:

Послпје не бн од њега нигђе имао мира ни дању ни

ноЬу. В. С. КарациЬъ, дан. з, гоб;

Да бн могао према своме господству и од Турака
мирно живити. В. С. КарациЬъ, дан. 2, п7;

Те Ьу проЬп мирно од ојдука. 4, 42 (1833);
У свака безакоња упадаше да је цијели град од њееа

на јадима био. Прип. 119;

Сад ми је мило да си ми весео п дово.ьан од мене.

Ковч. 68;

Од њега ннсу могли да војводују. В. С. КарациЬъ,

дан. 1, во;

ђе нм није с миром пролазнти

Од курвпАп Костреш-харамбаше. з, 46;

Одъ кого да нив слободно (певати)? Одъ насъ . море!

Л. БотпЬъ у Невену 1854, бр. 46;

Ако ћу, криво, не смијем од бога; ако ћу право, не

смијем од бега. Поел.;

Много бп је пута шћела убити, да је од свога мужа

смјела. Прип. 164;
Али га ннје смио погубнти од њееова друштва, од

Кокора и од Јездилшра В. С. КарациЬъ, поел. 38;

Ја би с тобом беседила.
Не смем од лшјке. 1, 590;

Није од тьи смио пненутп, В. С. КарациЬъ, дан. з, 145;

Од майе се немој побојатн. г, 44;

Иебој се од свијетле пушке. Поел.;

(*) Овде се не каже шта да нађе, ноже бытн само за то

што е зло. Везъ тога Ьсмо мало далЬ видетн и речи коима се

казус страхъ, а у горпьнмъ е примерима и то и ода шта то долазн.

(’■'■) Не Ье реЬн да се не бон пЪга него нечега што бы

га могло одъ нАга снаЬм.



Која се (змнја) била као удомаћила, и није се од њееа

нп бојала. В. С. Карацийъ, поел. 63;

Не бојте се од онијех што убијају тијело. Лук. 12, 4;

Но се бопмъ одъ зла домпћееа. П. Петровийъ, вен. го;

Не бойте се одъ потёр а. И. ГундулнЬъ, осм. 9, 80;

Када су се они уплатили

Од живого, одерпно јорца. з, 39;

Ако се ја сад станем плашптп од Турака. В. С. Ка-

рацнКъ, грађа 87;

Мјесто да му се обрадују, поплаше се од његп го-

ре него од Срба.В. С. КарациЬъ, дан. з, 167;

Плаши се од репо. Поел.;

Од вјешта ловца плаши се лисица. Поел.;

Ни ода гита се не поплашисмо до нойас од мртвих

људи. Прип. 217;

Али се царев спн од тога не поплаши. Прип. 28;

Па се ннје од кгьига платно, з, 56;

Цнганска се s>еца од варница не плате. Поел.;

Да се Турци од мене не плате. П. Петр. шћеп. 21;

Ученицн се уплатитеод ријечињеговијех, Мар. 10,42;

Од старца се Турчин препануо. з, 38;

Од шта си се данас препануо. 2, 89;

Препаде се од лгјесеца. 1, 541;

Одъ самога нЬга предашь. И. ГундулнЬъ, осм. в, 90;

Одъ смрти не преда. П. КнежевиЬъ 1 70;

И одъ свога лада преда. Б, Дошенъ. ажд. 122;

Но што стрепн лаф-ь одъ гуске. П. ПетровиКъ, в!ен. зо;

Стрепи грдно од рата крвава. П. ПетровнЬъ,шћеп. 90;

Одъпъихъ сватко у Млетке дркташе. П. ПетровиКъ,

в!ен. 59;

Него су само зазиралн од Турака. В. С. КарациКъ,

дан. з, 151;

Вн кемојте рају разгоинти

По шумама, да од вас зазнре. з, 26 (1823);
Он би дошао али се жаца од њега. В. С. КарациЬъ,

речи, жацати се;

•Та од тога зебем. В. С. КарациЬъ, речи, зепсти;

Они су били у великом страху од Турака. В. С. Еа-

рациКъ, нар. пес. з, стр. 448;

Био сам у страху на водама , у страху од хајдука,
у страху од родбипе. 2 Кор. 11, 26;

Како се бјесмо од њега препалн и страх од њега

узели. Ковч. 68.

Од њега си цаса задобила. г, 44;

Узела га одъ Туракахъ суйма. ПЪв. 53;

Они страха другога немаху

(’) Плашнвога глодай зеца
Одъ гуштерп гди се леца. В. Дошенъ, ажд. 1 з7.
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До одъ жбирахъ и до одъ штюнахъ. П. Петро-
виКъ, в!ен. 59;

Ел’ планина страшна од хајдука. з, 4г;
Зем.ъа наша страшна од Турина. 2, 89;

Ал’ је женска страна страшнвица

Страши ви цЦ скана од пашчади. 2,44;

Е се Росо јесаи застидио

На чардаку од брата твојега. 2, 4о;

Ни се Марко од гита застидно. 2, 4о;

Образ од образа стиди се. Поел.;
Од йога се и тн стидиш. П. КнежевиЬъ гз;

Што се стидиш од те паралаже. П. ПетровиКъ,
шћеп. 21;

Да ми није од луди срамоте,

Да ми није од бога греоте. 2, 16;

Од луди је зазор и срамота

А од бога велика гриота. 1, 345;
Од бога је велика гријота

А од луди покор и срамота. 2, 98;

овако одакле што долазн показуе друтж падежъ и у

овимъ примери.ма:

Од Петра ме увати грозница. з, 42;
Како би га жива дочекао

Кад од мртве главе поиграваш. 2, 67;

Он а, јело, танка и висока,

Од оне ме глава забо.ьела. 1, 367;

А кад цару дари допапуше,

Од дара се царе узмучио.

Јер не има дара за уздарје. з, 15;

Кој’ од ране јаокнути не ће. з, 42;

Који је од рапе још рамао. В. С. КарациКъ, грађа 1з;

Укао од зуба. Поел.;
"—

Вишњнчица род родила.

Од рода се подломила. 1, 589;

Кнсело гроа:ђе, трну зубн од њега. Поел.;

Буче уста од паприке. В. С. КарациЬъ, речи, бучати;

Дјеца ову траву кашто и једу, али често б.вују од

ње. В. С. КарацнКъ, речи, балучка;
Све ј ој је платно од суза мокро. 1, 668;

Ода гита свиња сита од тог и дебела. Поел.;

Саб.ьа ти је од свагитп скрнавна. з, 8;

Вјетар дува, ружа се развија,
А од книге бива весели ја. 1, 392;

Што од воде чоха црвенија
А од супца чоха руменнја. 2, 44;

Од винца је лице руменије. 1, 4зB;

Или су ти руке нспуцале

Од студена креча и камена, з, 36;
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Кад већ зем.ьа протужн богу да хоће сва да изгори

од сунца. Прнп. 1й;

Да му лице не гори од сунца. 2, зо;

Да му лице не смагне од сунца. 2, 21;

Не т-ори образ од сунца већ од поттених луди. Поел.;

Девојка је крај горе стајала,
Сва се гора од лица сијала,
И од лица н зелена венца, 1, 604;

Разасја се соба од калlења. 2, 29;

Сину чардак на четири стране

Од њезина дивна одијела
Од њезина стаса и образа. 2, 4о;

Л то се онај каиен претворив у злато те сија као

сунце, сва се колеба од њега светли. Прип. 54;

Обневидјех од силне свЈетлости. Д. апост. 22, и;

Сватовима очи засјеннле
Од господское лица и ођела. з, 63;

Чубар би.ье, беру л’ те ђевојке?
За што мене брат’ не ће ђевојке

Кад од мене сва гора мирите. 1, 511;

Море се подизаше од великоеа вјетра. Iов. 6, 18;

Ода гита се потресе

Ведро небо и зем.ъа. I, гю;
Но се пуеннк к зем.ъи увијаше
Од чистого и сребра и злата, г, 89;

Нит’ се види небо ни зем.ьнца

Од пустога праха пушчаноёа
И од

паре коњске и јуначке. з, 36;
Виш нзи јарко помрчало сунце

Од онога праа и олова, з, зг (18гз);
И од великоеа лшоштва продрије се мрежа. Iов. гl

,
и;

Од дувана кућа поп.ьувана. Поел.;

Од воде воде а од вина носе. Поел.;

Једва отвори очи од крлгељи. Прип. 91;
Не могући пр иближитн се к њему од народа. Мар. 2, 4;

Колико се од калгена може, Боке.ьи раде земљу. В.

С. КарациКъ, ковч. 39;
И позпа му Хајку на леђима,
Па потрже злаћена кубура
Те да гађа са леђа јунака.
Ал’ не може од Лајке девоЈке ,

Већ залази њему испрнјека. з, 26;

О Ажице, мали Цариграде!

Док бијаше добро ти бијаше!

Кроза те се проћи не могаше

Од ћошака и од ћепенака. 1, 612;

Кад не могу кроз Лозницу проћи
Од господства Анте господара,
Од његоеи лгладије војника ,
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Од спрукп и од јптпгапп
,

Од сабала и тапки путана. 1, 686;

Л како је јадна риба жива

Од опоеа Пролоткога спаеа. 1, 748;

Дађа бјеше насред мора у нево.ъо од валова. Мат. 14, а4;

Да каква је мука од клипацп. з, 51;

Ране од клипа. Iов. 20, 25;

Ал’ све Турке повата грозница

Од Маркова страшна буздована. 2, 72;

Да је од најлшњега чего болестан. В. С. КарациЬъ,
поел. 227;

Он болује од тешкијех рана, з, 80;

Како је још бно слаб од ране, В. С. КарацнХъ, еиан. 15;

Он је ослепио у младости од богиња. В. С. Караџићт.,

нар. пес. 4, XII (Iвзз);
Од вина су ћеиф задобили. з, 59;

Од вина га љуто боли глава. 2, зо;

Кажу да чоек полуди од бупике. В. €. КарациЬъ, поел. 130;

Бошњаке и Ерцеговце повата грозница од догвозель-

ски вода. В. С. КарапоКъ, дан. з, а1 з;

Свн који се маше за нож, од ножа.Ъе изгпнутн

Мат. 26, 52;

Не мреш ти од пушке. Поел.;

Приповиједа се да је славно поглавнца и јунак Срп-

ски Јанко Катић погинуо од пушке која није вриједила

нн шесет пара, а ни Конда под Лозницом ннје погинуо

од боље. В. С. КарацнКъ, поел. 194;

Нит’ тн может умријети Марко

Од јунака ни од оштре сабле,

Од топуза но од бојна копља. 2, 74;

Главе мушке не копа' од пушке. П. ПетровиКъ, в!ен. 99;

Внше је .ьуди помрло од јела о од пића него од

глади и од жеђе. Поел.;

Није умрла баба од корбе већ од празпе торбе. Поел.;

такое и ово;

Нај тн воде, не било то бо.ъе

Но од воде но од .поје руке. 1, 418;

Исцојелоо бн се од ове воде. Проп. Ю8;

тако п кадъ е оно ода шта се овако каже да нетто

долази радня пли станl'l и друго што умно:

Црна зем.ьа нспуца од суше- 2,1;

Сад букве пуцају од .приза. В. С. Караџоћт., поел, гог;

Опалише се .ьуди од велике вруАине. Откр. 16, 9;

Он поста злово.ьан од ове ријечи Мар. ю, 22;

Од шта со се зете раздертоо? г, 44;

Од тога се страшного гласа разбегне и она Срп-

ска војска из Шабачког по.ьа. В. С. КарацнЬъ, грађа 42;
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Турци се од пуцњаве и од вике онако нза сна смету.

В. С. КарациЬъ, дан. 1, 76;

Која је била трудна ,
па у Неготнну од пуцњиве то-

пова и кумбара побацнла днјете. В. С. Караџићт», дан, 1, 94;

Тако се сад од оеаке силе п од
зулу.пп поајдучи

десетпна народа. В. С. КараппЬъ, дан. з, 151;

Али како та проклета жена дође к мени, мало за ова

неколпка дана не цркох од њезина зла. Прип. Iаз;

Од једнога ударца дуб не пада. Поел.;
Кои (топови) могу окупит’ крайне

Десет хиляд’ од еднога еласа,

Од другога Скадар на Бонну. Грлица. 2, 95;

У ђекоји су пушке биле од млоеога пуцањп позаго-

рнјевале. В. €. Карацийъ, дан. з, 183;

Док се гвоздей штап од поттапања не нзједе. В. С.

КарациЬъ, поел. 129;

Уморан од пута сјеђаше на извору. Iов. 4,6;

Него се е войска поболЬла

Побо.гЬла одъ далека пута. Оглед. з4;

Све попада мртво одъ емгеха. П. Петровнћт,, вјен. 1 6;

Да се поискидаю одъ емгеха. С. МилутиновиЬъ, ист.

срб. 233;

Мало нијесу поцркали од смијеха. В. С. Караџићт.,

дан. 2, Iзо;

Докъ самъ я ову басну приповЪдао, малъ не попу-

цаше Офицјри одъ елггя. Г. ЗелиЬъ 80;

Препаде се од божје страхоте. з, 12;

Па га од стра увати грозница. з, 38;

ДркЬуКи од страха. Д. апост. 9,6;

Од страа ћеш пасти са коњнца. з, 56;

Еад га виђе црни Арапине

Од страха је на ноге скочно. г, 78;

Цнјел Стамбол јесте позатворан

Од лшјега страха ееликога. 2, 66;

Лаже одъ страха Турскоеа. С. МилутнновиКъ, ист.

срб. 235;

Да је сирота од страха једва жива остала. Прнп. 168;

Од страха му књига пспанула. 1, 20з;

Нико не говараше јавно зањ од страха Чивутскога.
Iов. 20, 19;

Л пропасти се од чуда и мало и велико. Г.ЗелнКъ 36;

Народ се смије и крсти од чуда. П. ПетровиЬъ, шћеп. из;

Од чуда су плочу измјерили. з, 47;

Сакрије се од срамоте да је иико не види. В. С. Кара-
цикъ, дан. 2, 131;

(*) Од прве га обранити шћаше. г, 44;

такое и ово где предлоги стон предъ речю коя другога зна-

ченя ради већв стон у свомъ падежу:

Ако му од једнон одсечем главу. Прип. 2П.
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Не могу од срамоте ни казати, Прип. 4г;
Које од срамоте а које може бити и од стра што

је тај посао тако рђаво свршио, умре на пречацъ. В. С.

КарациКъ, дан. 5, 46;

Босиљак се од мириса даје,
Јабука се од милости даје. 1, 585;

Један другом бело лице .ъубн
Од милоште до два побратима. 2, 38;

Не знам шта бих раднла од малине. Прип. 56;

Па већ не зна шта Ве од милине. Б. РадичевиЬъ 1, 1 з2;
Од малина сузе про.ьевао. 2, юо;

Од мила му лепо име даде. г, зо;

У свима је срце од радости заиграло, В. С. Кара-

циЬъ, грађа 79;

Од радости на ноге скочно. 2, 62;

Једно друго сузама умива

Од радости и од желе живе. 3, 25;

Не могох је од жалости будити
Нит’ је могох од радости .ьубитн. 1, 455;

Одъ Аеифа на ноге скочш. ПЬв. 20;

Од жалости грозне сузе проли. 2, зо;

У јунаку срце препукнуло

Од жалости за браћом рођеном. 2, 25;

Врнсне од муке и жалости. Прип. 192;

Од Лlуке га глава забо.ьела. 2, 56;

Од муке му зубма гриву скубе. 4, 41 (183 3);
Ја не могох од јада гледати. з, 25;

Од јада се на мач наслоььаше. 1, 577;

Шта ћу, мајко, од горкијех .пука. 1, 727;

Од лутине сва је пребл’[едила.
Од жестине мало потавнила,

А од туге веће изумрла. 1, з45;

Од љутине зубима га закла. з, 70;

Дичи, ечи, пак ода зла плаче. М. А.Рельковикъ, сат. 50;

Од доброте не ће другоме во.ье да кварн. В. С. Кара-

рикъ, поел. 290;

Оида скочн Сењанине Ива

Од наглости у кошу.ьи танкој.
У вино су љуте пјанаџије.
Од пјаности т’ заметнути кавгу. з, зо;

Пак се Марко болан учинио

Вез болести, од льудрости тешке. 2, 61;

Из шале смо одавде лећелн

Без иево.ъе, тек од обијвсти. 2, 25;

Од силе пуца. Поел.;
'

Ил се шалнш ил од збиље бијеш. 2, 69;

Од ђаволства онда заплакао. з, 64;

На кумство се иде по закону

На војску се нде од невоље. 2, 62;
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Госпоски се посао ради као од биједе. В. С. Кара-

циКъ, поел. 156;

Иде сам од своје воле. В. С. КарациКъ, дан. 5, 4о;

Сам од своје воле скупи неколико момака. В. С. Кара-

цнКъ, дан. 4, 19;

Једни из зависти и свађе а једни од добре воле Хри-

ста проповнједају. Филнб. 1, 15;

Од игре које играху

Сребриа седла лом.ьаху. 1, 415;

Тко книге пише, ако му се не крое на нзвратъ ха-

лине, вели се да отъ дангубе мерчи бЪлу артlю. П.

СолариЕъ, пом. 59;

Пости ако ти се мили док си годь живь и док се одь

тежке сувоедице у скакавца не претворишь. Д. Обра-

довићт., сов. и;

Не могох се примакнутн

Од висине внте једе
Од мириса жуте дуње

Од брзине жубер-воде
Од лепоте младе моме. 1. 500;

Пи овако се запета одъ зулулга Турскога веКъ жи-

в-Ьти не може. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 233:

Него му је помучно од глади. Поел. 61;

Од глади је црну зем.ьу јео. з, 63;

—“Умирем од глади. Лук. 15, п;

Умрех од жеђи. Прип. 25;

Е умријех од жеђи јуначке. 2, 8;

Од умора на клупе седају,
А од жеђи ладне воде ппју. 2, ч;

Умре од зилге. В. С. КараџићЋ, дан. г, 82;

Од обилности свнјет не тине. ГГосл.;

Умре од убоја. В. С. Карацикъ, нар. пес. 4(183з), IX;

Тако од глпдгше слгрти не умръо. Поел.:

Од двије смрти нико не гине. Поел.;

Од л/учања (од шале
:

од мира,
од кара) глава не

боли. Поел.;

У незнани од грознице. В. С. КарацнКъ, одгов. улак. 23;

Свнле му се кости од болести. 1, 35 V,

(Оть оурокд поволить. ШаФ. Iезек. 129;

Војска им се јесте поболела

Од болести тешке ердоболе,
А добри се коњи поболели

Од болести коткске санагије. 2, 50;

Ја ћу с’ тешко болан учинити
Од зла бола тешке ердоболе. 2, 61;

Аиа ј' моја од горице бона. 1, 742;

Приведете му све болесне од различнијех болести.

Мат. 4, 24;

Којиимаху болеснике од различнијех болести.Лун. 4,4о;
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Јежаше од ерозпице и од срдпбоље. Д. апост. 28, 8;

Нигда нпјесам лежао од врукице.Ђ. С. КарадиЬъ,поел. 2о;

Пада од горе ,
од горске болести. В. С. КарадиЬъ,

нар. пес. 1, стр. 578;

примери кои ће садъ доћи разлиную се одъ горньихъ

само тнмъ што е у ньима очевндшя свеза између онога

што се одмкче и онога ода пата се одмнче;

Но ја јесам јунак од јунака. 2, 52;

—~Нит’ сн јунак нит’ си од јунпка. 3, 47;

Бе аФерим јунак од јуппка. 2, 68;

Вино од лозе, млијеко од козе, чоек од чоека. Посл.;
—• Од стара оцп ђеца снрочад. Поел.;

ВеЬ, Илија, брате од лштере. з, 72;

Не Милета, брате од лштере. Оглед. 157;

Јесте Туре, ал’ је од робиње,

Родила гаСрпкиња робнња. 2, 53;

Аврам два енна имаде, једнога од робиње а друтога

од слободне. Гал, 4, 22;

Нмао је од прве жене само једну шЬер. Прнп. 164;

Па уседе шару бедевију,
Од које је и Шавраи и шарад. 2, 76;

—Ти си тић од кукпвице. Посл.;

——■ Бе аферим, пиле од сокола. П. ПетровиЬъ, пула 25;

Пиле од будије.Ћ. С. КарадиЬъ, речи, буче;

—Да су данашње Бушатлије од Пвппбеговикп, алп они

сами казују да су од Мрњавчевика. В, С. КарадиЬъ, нар.

пес. 2, стр. 567;

Ти си ђурђу рода господскога

Од принципа од ЧарноЈевика. 2, эо;

Они се обрадују још већма што узимају ђевојпу од

царп а не од говедара. Прип. 221;

Ако мнелнш сипа оженити.

Од кеспра одвссти ђевојку. з, 8;

Од мене се оженити не Ьеш. 2, 16;

А ожени два нејака сина

С преко мора отШ од Латина. 2, 27;

Божја од вас не оста.ю трага. 2, 27;

Сгодило еп се тере не пило стьпднд

НДТрДЖКД ПО МОуШКОМЬ КОЛЯНОу. Спом. 175;

Ако је и змија, од ерца је. Посл.;

-—Не нмао од ерцп порода. 1, 728;

Не .ьубили од ерца евлада. 1, зтз;

Дко он се оу мене ндтрджлкь нлшлль о д ь м о е гл с р-

|| д. Спом. 139;

Од добријех родители могу изиЬп рђава ђеца а од

рђавијех добра. В. С. КарадиЬъ, посл. 236;
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Не бих те трп.ьео да бих знао ећу сокола извести

од тебе. Поел.;

Одъ нЪга се излегли губавцн. П. ПетровнКъ, в!ен. 99;

Којн се родно у Новоме од родители из Фоче. В. С.

КарациКъ, нар. пес. 1, VI;

Од кад сам се роди о од мајке. 1, 4ое;

Од орла се орлиКъ рађа. М. СветиКъ 1 зт;

Што си мн се, ерце, уплатило,

Једном си се од мајке родило

А другом ћеш, ерце, умријети. з, 21;

Која ннје рођена од оца и мајке, него је начиниле

виле од снијега, Прип. 130;

ђевојка остане здрава као од мајке рођена. Прип. 184;

Што је рођено од тијела. тијело је, што је рођено

од духа, дух је. Iов. з, 6;

Као да иије од чоека пао. Поел.;

Онако ми жив.ье.ю што од могп ерца пало! Поел.;

Лер сам њега од ерца родила. 2, 97;

Кд ГД е родим ОД С р 1| Д С В О Г Д. Спои. 132;

Од зла рода нек нема порода, 2, 97;

Од лозе грозд, а од трна купина (бнва). Поел.;

Да од тебе нико не једе рода до вијека. Мар. 11,14;

Да ћу му да једе од дрвета животнога. Откр. 2,7;

Кад би зиале дјевојчнце
Што је мирно од љубице. 1, зго;

Осетп смрад од евлпка. Прип. от;

Поеу је оннм прахом од репова иоњскијех. Прнп. 167;

Од јефтииа месп чорба за плот. Поел.;

Те се од њи (ш.ьпва) пече ракија. В. С. КарацнКъ,

дан. 2, ю4;

Жаба јекпе н да од себе глас: пит. В, С. КарацнКъ,
поел. 39;

Кад под мостом жубер стоји
Од .нладије.х ђевојпка. 1, 11;

Да с' наслушам трупка од коњица

И јаука од добри јунпка. 2, «5;

Од камеиа ником ни камена. 2, з5;

Од рђе до рђе (нема ипшта друго). Поел.;
Од зла до зла (нема нпшта друго). Поел.;
На част му слава од таковое писака. В. С.КарацнКъ,

писма 69;

Да се (пјесме) онако наштампају као што заслужују

према части и слави коју народ наш од њих има. В. С.

Караџнћ, одгов. улаку зз;

Нлм СОу ДOДOТIЈИ от || дои и е иди от соли или от

р ы в е. Писмо Ивана ЦрнревнЬа у С. Милутин. ист. црн. т;

Биоградски паша добија млого и од Н/мрука на Са-

ви и на Дунаву, а и од глоба добија сваки паша млого.

В. С. КарациЬъ, дан. 2, 84;



Дадоше ми коња од подутјп. 2, 62;

Па ми да челца и још пуну торбу проса од изора

Прип. 203;

Или ти је љуба донијела (саблю)
Донијела .ьуба од тираза. 2, 5-;
Ако ли је дадеш за Турчина,

Турчин хоће зем.ьу од мираза. 2, во;

Најео сам се као од дуга. Поел.;

Од свакога заната и трговине порист и плату ва-

дити. Наукъ кр. 84;

Знате да од овога посла ми имамо добитак за своје
жив.иење. Д. апост. 19, 25;

Кад ко има корнет од несреАе. В. С КарацнКъ,поел, юз;

Да се чоек од штете своје помогне колико се може.

Поел. 118;

Премда се од вина и од ракије као и од други ђе-

ноји родова земпљски може кашто по која пара добитн.
В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 104;

Два јаја да прода и што од њих ухвати да им за оно

круха купи. Прип. 136;

Каква ће штета од оногп у напредак бнтн. В. С. Ка-

раџићт., поел. 260;

Кдккд е фдндд б м о л и т и е. I. РаиЬъ, катих. гео;

Кад то видеКомнен барјактаре

Ел од друста ништа вајде нема, з, 26;

Еда ли си чуо кад од нога где еу дворн змаја цара.

Прип. 26;

да си од старијех чуо:

За хајдуком у гору не иди. з, 26;

Те казује шта Ј’ од змаја чула. 2, 4з;

Ја сам је (песму) слушао од људи који нијесу сли-

јепци ни просјаци. В. С. КарациКъ, нар. пес. 1, стр. 128;

Што чине ђеца? што виде од оца. Поел.;

Да ће вндјети од њега како чудо. Лук. 23, 8;

—Уредбе које је он од Нијемаца у Фрајкору и по том

живећн у Срему био видео. В. С. КарациЬъ, дан. 4, 12;

Разумевши које од Већир-паше које с различии друга

страна да се Србпја није умирила. В. С. Караџ., дан. 5, 32;

Дошавши у оно село дозна од сељака да је цар го-

сподаря погубив. В. С. КарациКъ, поел. 106;

Питали Краљевнћа Марка како је постао јунак, а он

одговојшо да је научно од паса. Поел.;

Од мене си научно то што знаш. В. С. КарариЬъ, поел. 53;

Научите се од .пене. Мат. и, 29;

Шћер твоја од нога се научила? Прип. 132;

Ла сам ову пјесму писао од Иодруговића. В. С. Кара-

цикъ, нар. пес. 2, стр. 254;

Највише ми ихје(песама) написао од својемајке. В.

С. КарациЬъ, нар. пес. I, VI;
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Да су онђе били двори Милоша Обилића, од који се

н село наоколо сад зове Двориште. В. С. КарацнКъ, дан. 2, 49;

Од тога се н прозва она њнва крвна њива. Мат. 2 7, 8;

Које (кнежине} понајвише имају особита имена нај-

више од вода и брда око којије су. В. С. КарацнКъ,

дан. 2, 55;

Да је ова пословица постала од некаква Млетачког

суда. В. С. КарациЬъ, поел. 2;

ђетету је од колена царство. 2, з4;

бръ су лини одъ колина

II лупежи одъ старина. В. Дошенъ, ажд. 211;

Живини е то одъ рода

Да се мнче и да хода. В. Дошенъ, ажд. 189;

такое и ово:

Ид пнштл сдио ©севе те. Г. РаиЬъ, катих. 26;

Не гњевте нам гнздаве девојке.

Девојка је и од себе гњевна. 1, 50;

А ђевојка и од себе л’јепа. з, 72;

Ко је од себе рђав, не може]п га бојем доћерати да

буде бо.ън. В. С. КарацнКъ, поел. 328;

То се разуме само од себе. В. С. КарацнКъ у Д. Ми-

лов. сличи, к ;

Ништа сам од себе не чиним, него како ме научи

отац мој онако говорим. Iов. 8, 28;

Од руке му ништа не родило. 2, 4т;
-—Не нде ми од руке. В. С. КарацнКъ, речи, рука;

Нит' м1 е ишло од руке. Д. ОбрадовиКъ, жив. 40;
Мени иде од руке. Л. Миловановъ 82;

Iошъ кадъ бы ми могло быти

Познат’ и оне срећне пуке,

Кимъ е цару одолитн

Одъ юначке ишло руке. И. ГундулиКъ, осм. 11, 27;

Сваки од своје руке толковаше. В. С. Карац. дан. 2, 135;

Довнја се од сваке руке. В. С. КарацнКъ, речи, до-

везти се;

С4на отъ сваке руке има. А. МразовиКъ, руков. 64;

' “Л свакоме дућану да буде трг од друге руке. Прип. 86;

.*«— Мрежа која се баци у море и заграби од сваке руке
рнбе. Мат. 13, 4т;

— И од млого руку ђаконије. 2, 4о;
Б4шечовЬкъ, те од среднЪ руке. П. ПетровнКъ, в!ен. бз;

Чутура има од двије руке. В. С. КарациКъ, речи, чутура;

У некимъ земляма часъ су живиле одъ вдне руке

а часъ са свимъ другояч!е животынЬ. Препр. 14;

Који зна добро читати и од средње руке писати. В.

С. КарациЬъ, писмо Фрушићу 6;

Од ока (дати што, т. ј. не мјерећи ,
него по гледању

судећи да има толнко и толико. В. С. КарацнЬъ) Поел.;

Сннтакса I. 16
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Од рамена(пресудитн што,не истражујући дуге). Поел.;

ОдбиЬемо му од реда. Поел.;

Садъ имъ свакоме одъ реда еве прашта. С. Милути-

иовиЬъ, нет. срб. ЗП;

Има грожђа од чести; зна од чести. В. С. КарациЬъ,

писма 4;

Казахи од прилике онако као што је казано у пред-

говору. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, V;

у горньимъ примерима друго беше о чему се мисли да

се одмиче а друго ода шта се одмиче; у примерима кои

ће садъ доћи обое ће быти една стварь, коя се само

меня те постае друга или другчЈи:

--•~Од ђеце људи бивају. Поел.;
-—-Од прута бива велико дрво. Поел.;

„Од крви не може бити вода. Поел.;

Да је еве вино од ове воде, па да је моје.Прип. юо;

Што Ье найиослие быти одъ нагиега мртвога тиела.

Наукъ кр. 51;

Од треовине створи се голуб а од Турчина створи

се кобац. Прип. Аз;
,**~-Од зрна у један пут постане мачак. Прип. 49;

Од његове пљуванке постане еврака. Прип. 115;

кум окуси од вина које је постало од воде. Тов. г, 9;

Да су од раје постади господари и војници. В. С.

КарациЬъ, дан. 5, 32;

Обор-кнезови су остаци од стари Српски кнезоеа.

В. С. КарациЬъ, дан. 2, 96;

Од плашљива ждребета много пута добар коиь изи-

ђе. Поел.;

Прстен прсне а од њега се проспе ситна проја. Прип. 49;

Свнььа подигне главу да види шта је, а мачка помн-

сли од њезине сурле да је миш. Прип. 222;

Па јој се од свога репа учини дајенеко Ьера. В. С.

КарациЬъ, поел. 249;

Шта Ье бити од тога најпосле. В. С. Карац. дан. з, 151;

Не буда.ш млад јуначе,

~~Од тог не Ье нншта бити. 1, бог;

"Од тога нема нищта. В. С. КарациЬъ, поел, ш;

Од те буие сад (пред зиму) нншта бити не може.В. С.

КарациЬъ, грађа 59;

Нема ништа од боја. В. С. КарациЬъ, грађа но;

Од тога мира сад не може бити нншта. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 5, зз;

Док царев енн не научи какавгођ занат, дотле нема

ништа од пријатељства. Прип. 220;

Кад од спахилука ништа не би. В. С. КарациЬъ, од-

гов. улаку 6;

То не Ье битн од тебе. Мат. 16, 22;
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Штатоби од Петра. Д. апост. 12, 18;

Казаше им шта бп од бијеснога и од свиња. Мат. 5, 16;

Док виде шта ће битв у Германнји од Наполеона. В. С.

КарацнЬъ, грађа зз;

—Да видите шта ј' од паше било, з, 5;

И знаде ли шта би од ђевојке. 2, 89;

—,Од тебе бн триста јада било. 2, 67;

Од готовых новаца не вал,а вереснју чннити. Поел.;

Паре од мртвога жива не чине. Поел.;

—~Дом мој дом молитве нека се зове, а ви начииисте

од њега пећину хајдучку. Мат. 21, 13;

Од џалтја цркве поградише. з, 32 (182з);
Кад се овако ради од справа дрвета, шта ће бити од

суха. Лук. 23, 31;

Што с’ з’чини, што с’ огради

Од сокола попа Марка. Ков. иг;

Кога Марко саб.ьом удараше.

По двојнцу од једног грађаше. 2, 4г;

Од двојице начини четири. 2, 79;

Од једнога двојица падају. г, бз;

Нек се пева и нек приповеда

Што ј’ чинио Марко од Турака. 2, тг;

Да је коме стати погледати

Шта војводе од Маџара раде. 2, 81;

Што учини од оца својега. г, 8;

Ево ти га царе у тавницн.

Чини од њег шта је тебе драго. 2, 52;

—‘Шта урадп од људи. В. С. КарациКъ, грађа 65;

Учини од Морге све што е хотш. С. Милут. ист. црп. 107;

Чин’ од блага што је тебе драго. 2, 89;

Цар стави шћер под стражу да не би опет што од

свога живота сама себи учинила. Прип. 14б;
Учине од Турака триста јада. В. С. Каран, дан. з, 1 68;

видите јада од Турака. 3, 35;

Што ћу сад од овоеа твоей мала а мојега лијепо-
га дара? или ћу га с тобом арчнти или Ку на дом спра-

вити? Ковч. 67;

Мысли юнакъ што \е одъ живота. Шзв. 7;

Што хоћемо од живота свога. Оглед. 1з;

Па што ћемо сада од живота. Пћв. 7;

Од живота люга што ћу. И. ђорђићт,, разл. 319;

таки су и они примери, само што у ньима стварь кадъ

се као и у горньима промени у другу остае у ньойоно

што е и пре была;

Од шта врећа од тог и узица. Поел.;

‘Куће су обично сне од дрвета. В. С. Карац. дан. 2,'13;

Ако се и каже да ништа ыоже бытн иешто
,

опетъ

нншта кадъ едномъ постане нешго, не мнслй се да шшъ мо-
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Столови су од бијела сребра. 2, 4о;

Ал’ је купа од сухога злата. 2, 4о;

Један ђердан од
жутих дуката

А други је од бјелог бисера, г, юо;

Од тог брашна не буде пита. Поел.;
Пекмез од шљива. В. С. КарацнЬъ, речи, бестн.ъ;
По ђерђеву везе на поставу којему су жице од ју

начкијех перчинп. Прип. 155;

Ва.ъа да су узднце биле од пртенијех узица. В. С

Караџићт., поел. 108;

Од злата нађох јабуку. 1, 296;

Носимо јој од злата преслицу. 1, 652;

Па извади дивно одвјело
Све од ерлье и од чиста злата. 2, 94;

На плећима ћурак од курјака,
На главн му капа од курјака. 2, 42;

На њему је кожух од лсеђеда. з, 6;

А Морава од ора.та лађу. I, 574;

А чакшире од плаве кадифе. 2, 81;

У матере сукња од покровца. 1, 766;

Внјенац од цвијећа. В. С. Караџићт., писма 32;

И грињнцом од бисера. 1, 92;

Пред њоме је ђерђеФ од терџана,

У рукама игла од биљура. з, 21;

Чија ли је грана од бисера. 1, з4з;

Поставићу теме.ь од олова. 2, зб;

Који ми је створио од олова дворове. 1, 207;

Да градимо цркву од калгена. 2, 35;

Да сазидам кулу од камена. 2, 15;

Да бијелу направо ти цркву

Од бијела Лlврлlсра камена. 2, 27;

Стамбол-капија је озидана од калгена. В. С. Кара-

циКъ, дан. 2, 4з;

И сва је [црква) од калина срезана какого!) да је
од сира. В. С. КарацнКъ, дан. 1, 36;

Да начини нацак од челика. 1, 657;

Да му од онога гвожђа скује буздован на ону кнја-

чу. Прип. з;

Сакуј мени од злата јунака. 1, 491

Те узима чашу молитвену

Саковану од сувога злата. 2, 98;

С'ви су дани од сребра скованн

А субота од
сувога злата. 1, 79з;

Што ј’ од сува саливена злата. 2, 89;

Од челика саб.ьу нретопили. 2, 44;

же остати иишта; за то су рогобатни оваки прпмери:

А ниси ли ты богъ онай кога десница

Васъ свитъ створи одъ ништа. П. КнежевиЬъ 159.
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На синији змију оплетену

Оплетену од сребра и злата, г, 88;

Двије сеје брата не нмале

11а га вију од бијеле свиле. I, зот;

Оплетавши вијенац од трња. Мат. 27, 29;

Дюте внуе плклепе

(ОскорпТд сплети. I. Раикъ, бон зм. 29;

Саде.кајте гуслице од сувогп јавора. 1, 207;

Одсеку један прут и од њега начине свиралу. Прип. 191;

Направно жбањнц од тисовине. 1, 4эз;

Од копља ти граднли носила

А од штата гробу поклоннице. 2, 89;

Од леске јој ладак начинио. 1, 253;

Док ми не сакројиш
Од мака кошуљу

Од свиле рукаве. 182;

Од коже коњске да окроје опуту. Прип. 9;

Да сашијем јорган од бехара. 1, 354;

Хајде синко да умијесимо колач од твога брашна,

Прип. 201;

Од земљице мијес’те колаче
.. .

Од покрова режите дарове. з, 9;

Начини као од пљуванке и помаза калом очи слије-

поме. Iов. 9,6;

Да од свега онога воска граде свијећу. В. €. Кара-

циЬъ, поел, з;

Кад се кува масло -

цицвара —особито од ораха.

В. С. КарациЬъ, поел. 266;

Него да ми ватру наложимо

Од столова и од свијетњака. з, 59;

Сваки војник у вече наложи по три ватре од они

околгака.Ђ. С. КараџићтЈ, дан, з, 196;

Од Маџара унку начинише. 2, 81;

Од чега су све ствари овога свијета састављене. В. С.

КарациКъ, нов. зав. XII;

На гувну је рпа,

Рпа од бисера. 1, 167; (’)
Сав је од пукотина. Поел.;

Оседлани седлом од позлате. 2, 4о;

као што у горньимъ примерииа веВъ има внше ствари

саставлЬно у едну, такое и овде:

Гди је страа:а од пијаии људи. з, 76;

као што у горньимъ примерима ода шта се просто ка-

же да стварь долааи видимо у ньой самой, тако у при-

мерима кои ће садъ доћи радня и станћ за кое се просто

(*) У кньижевника има и овако;

Риеке од грозниехъ су за проли. И. Гундуликъ осм, 6, 2.
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каже да одъ ньихъ стварь долази, стое у ньой самой

показуюби да е она за онаку радию или да е онако ста-

нЬ н’Ьзино:

Што је више од овога ода зла је. Мат. ъ, 37;

Одбер’ соколе што т’ је од воље, .. .
Од воле мп је млада ђевојка. 1, 4зз;

Тако ми светога Јована који ми је с тобом од добре

воле а без неволе! Поел.;

Лов од воле. В. С. КарациЬъ, нар. пес. I, стр. 318;

——-Све истури од боја топове. 2, 95;

—М о сков и су од боја јунаци. 2, 80:

Али не да Шарац од мејдана. 2, 59;

■“"Манко има коња од меедана. з, 20;

Ако с’ ђурђу јунак од мејдана. з, 56;

Јера војска није од лгејдапа. 2, 50;

Одъ льейдана узимЬ оруже. [!];в. 151;

се тури ођело од дике. 2, 95;

„л»»Да имадем брата од заклетве. 2, 45;

Јер ја имам шћерцу од удаје. 1, 530;

Ја ћу и
мат’ браћу од

освете,

Ја ћу иыат’ саб.ьу од посјеке. В. С. Караџића речи,

посјека;
-——Ово нјесу ране од пребола. В. С. Карацнћа речи,

пребол;

Камара од посједп. В. С. КарапнЬъ. речи, посјед;

Јесу лн ти ране од самрти. 2, 62;

Није та Фаца од умрћа. Поел.;

Све су мени ране одъ виданл. Н’Ьв. 4о;

Кад' дЈете б’Ьше одъ крштеня. П'Ьв. 152;

Но ако си юнакъ одъ юнагитва. ПЬв. 52;

Онъ е (пророкъ Даннло) кыо и в ел н к е свети ш.

Т. РанЬъ, свешт. ист. 25:

ђегођ кога има од вјере и од узданице. 1, стр. 78;

Сваки који је од истине слуша глас мој, Iов. 18,37;

'—•

Човјек од закона. В. С. КарацнЬъ, речи, законоша,

и М. СветнЬъ 201;

Ствари су му одъ закона

Мрже много пег сотона. В. Дошенъ, ажд. 256;

То бп све за всторју нашу било од превелике цијене.
В. С. Караџи1,7., речи, предгов.;

Знаш ли кака бн.ьа од омразе. г, 5;

Ми нијесмо од наука твога,

Ннт’ можемо тебе научити. з, 15;

Да си чоекъ одъ посла и одъ рГечи. Г. МнлутнновиЬъ,

нет. срб. 167;

Човикъ одъ ричи. М. ДобретнКъ, богосл. 439;

Није само он од тога посла,

Него га је бог за свашто дао. П. ПетровиЬъ, шћеп. 107;
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Никакав мајстор ни од канва заната не ће се више

наћи у теби. Откр. 18,22;

На мору е одъ сватта майстора.
Бы л’ми могли пушку прековати? П. ПетровиЬъ в!ен. из;

бръ кол'Ьно племеннто

Одъ помоћи тому нне. И. ГундулиКъ, осм. 8, 108;

Да су хајдуци и у почетку буне на дахије били на-

роду од велике полгоКи и користи. В. С. КарациКъ, од-

гов. улаку 21;

Али миръ е сада вама

Али одъ веће бон користи. И. ГундулиКъ, оси. 11,160;

Од потрнве нне. Спом. г42;

ШтонмбудеоЭ потребе. В. С. КарариКъ, дан, з, 188;

Видећи да су један другоме од велике потребе. В. С.

КарациКъ, дан. 4, 21;

Кад пођосмо, спремнше нам што је од потребе. Д.
апост. 28, 10;

6 лн нямъ ?оштъ што б пот реве н унннтн.

I. РаиЪъ, катих. зго;

Нису ми од потребе (новци). К. Янковнйъ, тргов. 21;

Селяни дужни су за марву толико пиКе имати, да не

бы, кадъ найвыше отъ потребе имъ была бы, недостат-

ка у томъ терпили. А. МразовиКъ, руков, з;

Ко је јунак има доста праха, а ко није ни од преше

му није. Поел.;

Гостомъ милииъ рад постелК

Нейма сламе ни одъ желк. В. Дошенъ, ажд. 206;

Нема воћке ни од мила. В. С. КарациКъ, речи, мио;

Садје копати од арајства. В. С. Карац. речи, арајство;

Онди чокикъ оре од милииа. М. А. РельковиКъ, сат. 57;

Од ииа се иајци не могаше. 2, 91;

Дера ти се од ииа не може. з, 4о;

Од иста га Осман пустит' шћаше. з, 19 (1823);

стан], или радня може се казахи каквпмъ знакомь:

Ако с’ ђурђу, јунак од мејдана,
Од мејдана и од сабле бритке. з, 56;

станЬ е и векъ и мера и вредность, коимъ се показув

какво е што:

—Како јел,ен од године дана, з, 42;

---.Туне од године дана. В, С. Караџићт», речи, прекриак;

-—Мог Стојана илађа оста љуба.

Млађа .ъуба, од иеђеље дана, з, 25;

Старац Фочо од стотине .ьета. з, 26 (1823);

Тако има ино као прилогъ не стоећн у другомъ над,:

Од ино се цару не могаше. з, 16. А према томъ е и ово:

Еиа 10Й се одъболЪ не може. Пйв. 19;

Е се ньойзи одъ болЪ не може. ГГЬв. 19.
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Нит’ сам млада ни одвеће стара

Веће мома од најљепшее добп. \, 709;

Нашло се криви одъ сване доби. А. Томиковийъ зоб;

У сасйда види дЬвойчнцу од истге или маньГе година.

,Г. ЗелиКъ 5 74;

Сад ми дайте едну чашу вина

Ма доброта и чашу од оне. П. ПетровиЬъ, в!ен. юо;

Докле ти је код мајчице

Мирнија је од овчнце,

А када се с мужем здружи

Од аршина језик пружи. Поел.;

фяинъ нема сакыше н оушн натяуе

Новелнке (о меди. I. Раийъ, бон зм. 56;

Ни од лакта ни од педи, сву господу просвнјетли.
В. С. Караџића речи, просвијетлити;

Грбавъ, нма носъ одъ педи. И. ђорђићт>, разл. 4б;

Свакн чифти од дуката жута. 2, 40;

особнто кадъ е овако станЬ казано и броевима кои се

не меняю по падежима;

Тад ја бијах од седам година, з, 22;

Баба од шездесетгодпна. В. С. Карацийъ. речи, дјевојка;

Дијете од неколико година. В. €. КарациЬъ, поел.63;

Бјеше од дванаеет година. Мар. 5, 42;

Кобила од осам година. В. С. КараннКъ,речи, оемакиња;

Донеси ми кондир вина од три године. 1, 696;

Донеси ми суве дреновине

Са тавана од девет година. 2, 67;

Кано мјесец од петнаест дана, з, 24;

Чедо мушко од седам данака. 2, 14;

Онда понде старъ съ овога свита

Одъ деветъ сто и педесетъ лита.М. А. РельковнЬъ, сат. 7 9;

Солон умрие одъ подпуннехъ 80 л-Ьта. А. Марковнйъ,

у И. Гундул. осм. разд. 2, стр. 35;

Пред њим купа од дванаеет ока. 2, 71;

Не пије га чим се вино пије.
Већ леђеном од дванаеет ока. 2, 66;

Бур е од осам акова. В. С. Ка'рауийъ, речи, осмакиња;

Житна мјера од десет ока. В. С. КараинКъ, речи, багаш;

Златне токе од четири оке. ), 517;

О бедрн му дуга палошина

Од мушкијех пуно девет педи. з, 18;

Седам му је начннио рана

Седам рана од седам педа.ьа. з, 24

5 ширину од триста табана. з, зз:

Лед од девет аршина дебео. Прип. 115; (')

Кодь четвртога ћемо падежа видети да се помнсао ко-

лнко може иьимъ казати ; она е остала тако казана и после
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Свака павта од десет дуката.

Код нишана од трндест дуката, з, -21;

И КОЊ од сто дуката посрне. Поел.;

Што је општнни још од рата велики дуг од неве-

лико и.ьада на врату. Д. ПоповиЬъ, осв. 6;

Доведоше му једнога дужника од десет хи.ьада талан-

та. Мат. 18, 24;

овако се станЪ стварима иоже казатн и деловита ньн-

ховимъ:

Да је ђекоје село од 40 кућа веће од Беча. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 2, 99;

Кнежиница од 250 кућа. В. С. КарапиЬъ, речи. Кри-
вошее;

Шта уе он са своји з —4оо когьика и с толико Влашки

солдата у равну по.ьу могао учиннти Турској војсци од

15—
16000? В. С. КарациКъ, дан. 1, 84;

Кулу гради Нуко Пов.ъанине

У висину од девет тавана. з, 33;

Кулу гради од двадест тавана. 2, 66;

На врату јој ђердан од дуката

Од четръест и четири струке. 1, 851;

Камџија од три струке. В. С. КарациЬъ, речи, струна;

Џенерал му је Марков поклонно Пелнван-пашпн би-

њиш од два лица, с једне стране црвеп а с друге пла-

ветан. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 91;

Тамбурица од три жице. В. С. КарациЬъ, речи, баглама;

Пушка од дви је цнјеви. В. €. КарациЬъ, речи, двоцијевка;

Којано је пуста харчалија
Од два грла, од зрна четири. з, 21;

Гвожђа од два лука. В. С. КарациЬъ, речи, дволучан;

Никопол-Ь, кому ние

Одъ сто ока мост далече. И. ГундулиЬъ, осм. з, то;

За клобуком сребрна челенка,

Којано је од дванаест пера. В. С. КарациЬадан. 1, 114;
Твоме брату гуњу од сто листа. 1, 72 7;

Воденнца од три внтла, —■ од три камена. В. С. Ка-

рациЬъ, речи, витао;

Да уФати рибу од шест крила. 2, 1з;

Лонац од Једпогп уха. В. С. КарациЬъ, речи, брадаш;

лрема томъ е и ово:

Стое и ченаю межене съ рукама одъ Г. ЗелиЬъбоз;

као што се у примерима узина да стварь до-

лази одъ своихъ делова, дакле одъ нечега што е у ньой,

овога предлога у овимъ примерима; Ни од педао ни од чепе-

рак; Дај ми боже од осмак главу. В. С. КарациЬъ, речи,

чеперак, богојав.вење.
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тако и у овима стварь долази одъ нечета што собомъ

обузима:

Старјешина држи кесу од новаца. В. С. Караџнћт.,

дан. 2, юо;

Велики је као буре од краставацп. Поел

Млин од свакога брашна. Поел.;

Ту је мајдан од добријех коња
,

од ђевојака. В. С.

КарациКъ, речи, мајдан;

Матица од маслина. В. С. Карацийъ, речи, матица;

У овон долини одъ суза. Наукъ кр. 1 вз;
Од гита земан од тог и врнјеме. Поел.;

у пренесеноиъ смислу каже се да нетто долази одъ

онога што собомъ обузима и у овимъ примерима, у коима

се мяслп да умна радия обузима оно о чему ради:

А красну је песму започео

Од сви нагни бољи н старији. 2, з8;
ПЬваюЬи п-Ьсые од добићп. Грлица 2, 90;

А. од дана ни помена нема, з, 10;

Носе гласове од .пира. В. С. КарациЬъ, поел. 93;

Рачун од трогикоеа земалски. В. С. КарациКъ, дан. 5, з 1;

Знамъ да валя разлогъ датн

Одъ невольного вика люга. П. Ннежевийъ 96;

Да покажем још примјера од люга чишћењп и по-

правлања. В. С. Карацийъ, писма з4;

Књига од божанства. В. С. Караыийъ, дан. 1, 45;

У најновијим м а паиа од СрбијеЉ. С. КарациКъ, дан. 2,2 6;

Що я могу мислити од едногъ човека, кои ми вели:

теби ше допущено мислити. Д. ОбрадовиЬъ, жив. 121;

И од сваигта се с њнм разговарати. Прип. 21;

Причай штогодъ, Драшко, одъ Млетакахъ. П. Петро-

вийъ, в!ен. 55;

Народ наш приповнједа много којешта смијешно од

Насрадин-хоџе. В. С. Нарацийъ, речи. Насрадин;

Свудъ одъ тебе чаено зборе. П. КнежевиКъ 114;

Знашъ ли одг, сужня Коревскога

Штогодиер ми сповнд'Ьти. И. Гундулийъ, оси. 12, 60;

Те за то га врло люди штую

И данъ данасъ одъ нЪгапиваю. М. А. РельковиЬъ, сат. 24;

Дван! је и триш млади јунак колом скочио

Од доброте драге .ьубн што је зачуо. 1, 12;

Не в-Ьруе и вйруе

Што одъ драга свога слуша. И. ГундулиКъ, оси. 12, 9т;

Одъ крви спомени се твое- А. КаннжлиЬъ, рож. 19;

Ал’ с’ од Нее нико не досића. I, з4г;

Да све нама од преваре радиш. з, 2; ('■)

Овако мнелимъ да е и ово:

Да учине сенр од сватова, г, 89.
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Одь стяръдь вринень, одь кон дь нъ пяметяря. Спом. 95;

връ свидоци могу быти

Одъ онога што примите. П. КнежевиЬъ 2;

према тоиъ е и ово:

Кад тн буде потреба од новаца. Прип. 120;

Је ли тн потреба од какнјех хплина за вјенчање,

Прип, 128;

Одъ вас ке ми сад’ потребе те. С. Милутиновићт., обил. 85;

Тако се покварило да од његп веК не ложе битн

никакие потребе. В. €. Карапићт., дан. 1, 14;

и у овимъ принерима иислииъ да се каше да нетто до-

лази одъ онога што собомъ обузнма по томе што се

у помисао влпспинъ узшна и оно што му е у власти;

'"Господар од куће. Мар. 13, 35;

«Кажите господару од оне куАе. Мар. 14, 14;
"—Онда се господар од галије сети свога за новчић

куп.ьенога мачка. Прип. 53;

Сваки је од свога мала господар. Поел.;

Муж није господа}) од својв жене ни отац од кАери.
В. С. КарациЬъ, дан. з, 152;

Јер је господар и од суботе син човјечиј. Мат. 12,8;

Даије остану господари од Биоерадпнога ппшалукп.

В. С. КарациКъ, дан. з, 146;

Као господар од Србије поша.ье своје зем.вемјерце.
В. Г. КарацнКъ, дан. 2, зо:

Угледа син цара од оне земље његову кћер. Прип. 219;

Цар од оне земле дозове га преда се. В. С. Кара-

циКъ, поел. 19;

Тко се ууннТо I|дренъ а дрзгндъ десетъ коденд. Т.

РанЬъ, свешт. ист. 20;

Коиендат од шанца. В. С. КарациЬъ, гра!,а 16;

Ој Лазаре од Србије главо. 2, 50;

Турски царе од свијета главо. 2, 95;

Какогођ што је обор-кпез глава од кнежине тако

су кметовн од села. В. С. Караџићт., дан. г, 98;

према тоиъ е и ово;

Кои воде цара од свЬтлости. Грлица з, 14о;

Богиња од месеца. Пр ни. из стар, и нов. зав. 120;

Ово бјеху од земле судије. 2,4;

Да бог поможе духовнике и од осталијех домова.

1, стр. "79;

Кра.ь си од крала, цар од цара. И. ГундулиЬъ, оси. 2, 19;

Оде злато, чудо од чудеса. В. Раднчевиl,ъ 1, 11;
Светиььа од светигье. Прип. из стар, и нов. зав. 10;

овако може и део долазнти одъ онога чему е део :

Комади од пјесме. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. 2, стр. 590;



То ти је дио од сеева што нам је од оца остало.

Ирин. 106:

Од добытка својега ша.ье по своме бимбаши дијел

у народну касу. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, тД;

Од сеашта му даје дио криви. 2, 99;

Учини од њих (новаца и атова') нее свима својим

војницима. В. С. КарациКъ, дан. 5, 38;

Дајете десетак од метвице и од копра и од кима.

Мат. 23, 23;

Узнма девето од свакогпусјева. В. С. Карац. дан. 2, 80;

Спаијно је само десето од онога што они ураде. В.

С. КарацнКъ, дан. 2, 80;

такое и ово;

Више намастпра нмају зидине од некакве куле. В. С.

КарациКъ, дан. 1, п;

Од који се зидине и сад знаду као и теме.ь од цркве.

В. С. КарациЬъ, дан. 1, зо;

Трепавице од утине крило. з, 6;

-Од комарца ребарца.

Од
мушице душице,

И од рака два крака. 1, 2бз;

Да јој пош.ье од прасца ножицу. 1, 19з;
"

'Они носе руку од јунака. 2, Да;

Ал' је оно од ђететп рука. 2, б;

'■■■
Вој не бнје свијетло оружје

ВеК бој бије срце од јунака. Поел.;

И узимље од Муставе главу, з, 26;

И ето ти од Арапа главе. 2, 66;

Па од џина одсијече главу. 2, 87;

У тамницн вода до ко.ьена.

Од Јупака кости до појаса. 2, 65;

Десно крило од Српске крајине. 2, 81;

Ти погуби толике војводе
И поломи крила од крајине. 2, яз;

Узие га (прстен), те стави на прет од десне руке.

Прип. IДД;

Али га чувај као зјеницу од очи. Прип. 117;

Стаде прати ноге ььегове сузама и косои од овоје

главе отираше. Дук. 7, 38;

Не једе се месо од сваке тице. Поел.;

Те је зем.ьа крин поже.-ьела,

Гавранови од јуиака меса. з, 20;

Да не једеш од мене меса. Ирин. 159;

Од орла ћеш из репа ишчупати једно перо, од та-

рана кра.ьушт а од голуба из левога крила перо. Прип. 86;

11,3рейвин дигне р ибицу, узме од ње једну .ъуску. Прип. 25;

ВеЬ два златна рога од Јелена, I, 2Дз;

Внђео сам и жива међеда
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А камо ли кожу од међеда. 3,6;

Па пуштише опет међу овце,

Вређа јарца вуна од оваца. з, 26;

Што ће тебе цвијет од нарпнче. 1, 67;

Једна носи влатак од пшенице. I, 680;

Него су тукли кору од којеква дрвећа и од тогахлеб

месили. Прип. юз;

ђе се од дрвета гране и до.ье савијају и горе узви-

јају. В. С. КарацнЬъ, поел. 228;

Ал’ с’ од јеле разасјале гране, з, 21;

Из које су (торбе) вирпла пера од покраденога лука.

В. С. Караџићт., поел. 82;

Бацн ньему један крај од платно, 2, 57;

Докле је држала крај од верига. Прип. 199;

На заклопцу овога ковчега утврди једанкрај од ево-

зденијех верига. Прип. 199;

На четири краја од свијета. П. ПетровиЬъ, шКеп, Iз4;

Дмитар узе доньи крај од града. 2, 98;

Вачнше га у крај од Пекине, г, 8;

Ти ме баци на дно од та.пнии,е. 2, 44;

Нека умочи уводуврх од прста својега. Лук 16, 24;

У најбо.ве доба од године. 1, 356;

Од града је врата отворио. 2, 95;

Отвори ми од тавнице врата. 2, 64;

Кад дође на врата од авлије. Прип. 122;

Навали камеи на врата од гроба. Мар. 15, 4б;

Да од раја отворимо врата. 2,4;

И отвори од капије врата. 2, 79;

Гледала га прелијепа Маре

Са пенцера од бабова двора. 1, 638;

Ја је чела, ја је брус, ја од лютике штене. ГГосл.;
Удари га сапой од топуза. 2, 42;

Мало сам га пером окачио

Од лlојега перна буздована. 1, 724;

Нехотице запела ногом за упрту од торбе. В. С. Ка-

рацићт>, поел. Iз4;

Да се само дотакну скута од њееове хпљине. Мат. 14,36;

А прикупи скуте од долалге,

Да га вода не дотакне ладна. 2, 95;

Да не праши тура од шалвара,

Да не труни злато од кавада. 1, 348;

Врчнште му је као пета од цревље. Поел.;
Три пута је опасао пасом,

А четвртом од спбље кајасои. 2, 63:

Три пута је пасом опасао

А четвртом од мача кантон. 1, 577:

према томъ е и ово:

И довати од града к.ьучеве. г, 95;
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Од
куле је к.ьуче донијела. г, з1 ;

Док украде к.ьуче од тавнице,

Од ризнице и од коњушнице. з, 21;

Дај ти мени од сандукп к.ьуче. I, з4г

Дај ми, Грујо, Шарца од мејдана,
На њему су к.ьучи од капија. 2, 19;

Од раја јој к.ьуче покдонио. 2,4;
Нек нам даде к.ьуче од небеса. 2, I;

Иетар узе винце и шеннцу

И к.ьучеве од небеског царства. 2,1;

Даћу ти к.ьучеве од царства небескога. Мат. 16, 19;

Свети Петар (узе) печат од облаках. 2,2:

Чувај добро дизген од кулажа. 2, 29; (Щ
овако се за део мисли и у овимъ примерима ако се и

не именуе:

Ево ти од лгоЈих крушака ,
од братинских не могу

ти дати. Прип. юо;

Од божитње сламе гдјекоји носе на њнве да би бо-

ле родиле. В. С. Карацнйъ, речи, божий;

Метне се у лонац или у котао од свакога жита.

В. С. Карацийъ, речи, варнца;

Којн оре треба у надаюу да оре; и којн врше у на-

даньу да ће добити од онога што врше. 1 Кор. 9, ю;

Дајте нам од уља своЈегп. Мат. 25, 8;

Свн метнуше од
сувишка својега. Мар. 22, 44;

Који једе од овога хлеба живљеће ва впјек. Iов. 6, 51;

Нас од пса не једе. Поел.;

Којн пије од ове воде
,

опет ће ожедњетн. Iов. 4, 1з;

Кад окуси кум од вина које је постало од воде. Тов. 2, 9;

Радин који се труди најприје треба да окуси од рода.

2 Тим. 2,6;

Да змија окуси од льене, отровала би се. Поел.;

Све се тице наситише од лгеса гьихова. Откр. 19, 21;

кадъ се деломъ казус колико онда између нЬга и онога

че.му е део нема овакога одинраня; за то у обнчгномъ

говору нема овакихъ примера:

Чекаћу те полу од сахата. 3, 18;

али по томе опетъ се може и такlЙ део одваятн одъ

целога, и онда се не каже само колико него и одакле:

Узме Усуд комад хлеба, па одломн од њега полови-

ну. Прип. 95;

Од лшла мало. Поел.;

Им а ли још много неурађено од каква посла. В. С.

КарациКъ, поел. 56;

(■'') Съ овнмъ се примеромъ са свимъ подудара и ово:

Ово с’ кључи од мојега Силlе. г, 15.
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Четвртина од оке. В. С. КарациКъ, речи, литра;

Поснјече исколи па од они везира ,
којн су се нај-

прије разбили. В. С. КарациКъ, дан. з, 140;

Ја сам се разговарао с пеколицнном од ученијех

Срба. В. С. КарациКъ, писма з4;

Ниједан од његовијех сусједа ннје рекао. В. С. Ка-

рациКъ, поел. 29з;

Посла двојицу од ученика својијех. Мар. 11, 1;

Двојицу од онијех којн га служаху. Д. апост. 19, гг;

Посла два од ученика својијех. Лук. 19, 29;

према томъ е и ово:

Што од тог тебн претече. 1, г4о;

IПта иыа у њему (иамастируЈ од стари књиеа. В, С.

КарациКъ, дан. 1, I;

Он не тражи ништа од оружја. 2, 44;

Нем о ј носит’ ништа од оружја. 2, 68;

Ништа кра.ъе од порода нема. 2, 12;

И од лова ништа не улови. 2, 15;

Они ништа од тога не разумјеше. Лук. 18, 24;
Од Турака нетто и остало.

А од Срба и што је остало,

Све рањено и искрвав.ъено. г, 45;

део е и онда кадъ се пзъ какве множиае еднакнхъ ства-

ри помишлю кои показуе една или ваше ньихъ:

'Од Србаља мало ко погибе, з, 20;

Од Турака мало тко остаде. з, 8;

Ако когођ дође од сватова. 2, 94;

Ко одь и я с ь нян о д ь и я ш н у ь последнндь. Сном. 2 те;

когегя годи одь н я с ь. Сном. 167;

Да не буде у коме од вас зло ерце. бвр. з, 12;

Који од вас. Лук. 14, 5;

Еад ко убије кота од Цыгана. В. €. КарациКъ,поел. 206;

Да не буде одь главарахъ коме што жао. П. Петро-
виКъ, в!еи. 73;

Кад се казује за кота од млађиЈеж да је послушан.

В. С. КарациЬъ, поел. 46;
Кога одъ ове двоице. М. ДобретнКъ, богосл. 4зв;

Узин од опијех сандука који хоћеш. Прип. 80;

Од гьих нико не остаде мајко,
Од пас нико не погибе мајко. з, 31;

Од евцтова нико не опази. 1, 744;
А код двора никог не остав.ъаш,

Царе Лазо, од мушкијех глава, г, 45;

Кад у јутру сване, а то од Срба на одређеном месту

нигђе никога. В. С. КарациКъ, дай. 1, 77;

Сваки од вас. Лук. Iз, 15;

Свакн од браке. В. С. КарациКъ, речи, вукова међа;



Свакн човек од бјегунаца п.ш дошљака из онога кра

ја, који оЬе, дюже слободно с њнм поЬн. В. С. КарациЬъ
дан. 1, 72;

На свакога од твојијех. 1, 155;

ђекоји од они бјегунпца и проћераника. В. С. Ка

рациЬъ, дан. з, 145;
Неко од људи. В. С. КарациЬъ, поел. 45;

Неки од стражара дођоше у град. Мат. 28, 11;

Оне од кућана. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, XI;

Један од кметоеа рече. В. С. КарациЬъ, поел. 14т;
Пош.ье једнога од дворана. Прнп. п;

Ледна од њих зађе. Прнп. I;

У једној се од них (песама) спомињу дивови. В. С

КарациЬъ, нар. пес. 1, XII;
■

Па беседн један од Сењана. з, 26;

Ал’ дотрча један од сватова. 2, 92;

Бијаше један од дванаесторице. Iов. 6, 7 1 ;

Турски говоритн не зна од иљаде један. В. С. Ка.

рацнЬъ, дан 2, 78;

Други од ученика његовијех рече му. Мат. 8, 21;

Другога од апостолане видјех, осн.н Јакова, Гал. I, 19;

Двије гране, па десна од гьих. В. С. КарациЬъ, дан. 2, зо;

Један човјек имаше два сина, и рече млађи од њих

оцу. Лук. 15, 12;

такое и ово:

Најнесрећнијн смо од свију људи. 1 Кор. 15, 19;

Које је најмање од свију сјемена. Мат. 13, 32;

Од свију је ови бно најзнатннји капетан Коча. В. С.

КарациЬъ, грађа 2;

Миелите ли да су они најкрив.ни били од свију ./е-

-русалимљана. Лук. Iз, 4;

Сада ми је јагшешце од сви овац' најбољс. 1, 207;

Који хоЬе да буде први, нека буде од свију најзадњи.

Мар. 9, 35;

Која је прва заповијест од свију. Мар. 12, 29;

Да бн од свију старјешина најволно слушатн Вунцу
и кнеза Милоја. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 88;

овалш иде и ово:

Од књиеа овђе нма:
....

В. С. КарациЬъ, дан. 1, 27;

Од се.ьакп има ковача, туфекчија. В. С. КарациЬъ,

дан, 2, 102;

И ти си од њих. Мат. 26, 73 ; Овај је од њих.

Мар. 14, 69;

овалю иду и овн примери, у коима е миожина изречена

колективномъ речю, (*) кое е и напредъ веВъ было:

(’) Где не буде такова речь, онде е она само у Фигурн

заменЬна другомъ.
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Одговарајућн један од народа. Мар. 9, п;

Да од раје ко Турчину селам назове, одма бн га по-

губили. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 87;

Ја од рода ннкога не тражим. 2, 51;

Кад га је прво јутро запитала предкогаће од њего-

ва рода излазнти. В. С. КарациЬъ, поел. 99;

Што во никог од твое рода нема. 2, 97;

Жене од рода покоЈникова. В. С. КарациЬъ , нар.

пес. 1, стр. 89;

Од његове тгородице имају сад у Далмацији два бра-

та. В. С. КарациЬъ, нар. пес. з, стр. 1п;

Од рода сам од голема. 1, ю4;

Још је Фата од рода богата. 1, з4з;

Једнн веле ода зла је рода. 1, 64;

Ви не гледајте од царского или господскога рода,
него оиу која Ье доћн у царство да живи. Прип. 68;

Дли су у друштво своје прималн .ьуде од свакога

народа и закона. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 95;

Теръ робинго за царицу

Одъ незнана узмешъ трага. И. ГундулиЬъ, осм. 2, 60;

Узе мому од дома. 1, 700;

Ожени се од дома. 1, 700;

Жена његова од племена Аронова. Лук. 1, 5;

-‘""■‘Ко је Србин и Српскога рода

И од Српске нрви и колена. 2, 4т;

Да ми богдажену од правенрви хригићанске. Прип. 101;

Одједне су нрви. В. С. КарациЬъ, поел. 160;

Од нова ]'е ђела и колена. 2, 40;

Драго нам е владане ваше, кои се ви иогце од на-

шего србскога иезина находите кон заповиедате. Пи-

смо владике Саве Петровића у Арк. з, 133;

Четрдесет митрополита од закона ришћанскоеа. В.

С. КарациЬъ, нар. пес. 1, стр. 79;

Кад се рече добра ријеч за чоека од друге вјере.
В. С. КарациЬъ, поел. 211;

Изиијешанн су .ъуди од оба закона. В. С. КарациЬъ,
ков. зз;

Ја се могу ласно оженити

Од лијепе од вјере ришћанске. з, 8;

Ако нијесу били од његова другитва. В. С. Кара-

циЬъ, дай. з, 14т;

Ако кога нађе од овога пута ,
и .ьуде и жене, све

зане да доведе. Д. апост. 9,2;

Најзнатпнји човек од воЈничкога реда. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 4, п;

Свештеник од реда Авијна. Лук. 1, 5;

Тушта и тама од сваке врсте .ъуди. Прип. 120;

Наврв.ъеше около њега бог зна колико јагњиПа од

сваке врсте. Прип. 127;

Синтакса I.
17



Од сване врсте има рибе. В. С. Карац. речи, врста; (*)
Перва сЬмена отъ сване феле башчованскогъ плода

млого боля су. А. МразовиКъ, руков. 99;

Силновите и од сване сиже аспре. Прип. 152.

ИмегЙо юшъ неке помисли
,

съ коима е помешано и

о дмиданћ . као што е было напредъ (стр. 218.), где су

изоставлЬне за то да се не бы друге превейъ раста-

вляле. Простога одмидана найвише има у овакимъ при-

мерима:

Да се обрате од тате к видјелу. Д. апост. 26, 18;

Кад ко кога разлнчнпм рнјечима одврати од канва на-

.пјерења. В. С. КарациКъ, поел. 269;

--.Људе одврате од лредаје. В. С. Караџићт>, грађа ю4;

Разбlяли га од истога путал хода къ везнру. С. Ми-

лутнновнћт., ист. срб. 350;

Не ва.ьа од своје ријечи натраг ударатн. В. С. Ка-

раџнћт., поел. 195;

Да не би од предаје натраг ударили. В. С. Кара-

циЬъ, дан. з, 180;

Зађоше од вјере. 1 Тим. 6, ю;
~~

Отпадоше од вјере. I Тим. 6, 21;

.-'"Уклањајте се од свакога зла. 1 Сол. 5, 21;

Нека задржи језик свој од зла. 1 Петр, з, и;

Није се могао од слшјеха уздржати. В. С. КарациКъ,

поел. 1 7;

Од свега се уздржава. 1 Кор. 9, 25;

Кад се ко затеже од Јела и од пића. В. С. КарациКъ,

поел. 68;

Одъ зла себе устежући. П. КнежевпКъ 17; (**)
Због ове лудости морао сам остатн од части. В. С.

КарациЬъ, дан. г, 132;

Ннје остао од ђавола. Поел.;

Кад се пробуди од сна. Мат. 1, 24;

Као да се одъ сна пробудимъ. А. КаннжлиКъ, рож. 68;

Она се од сна разабра. Ковч. 49;

Свнјестећи се од нлапње. П. ПетровиКъ, шћеп. 161;

И доиста когодъ цркву градн

Он одъ срчбе бога мити. М. А. РельковиКъ, сат. 18;

Живи башка од свога оца. В. С. Карацикъ, речи,

башка;

Примери као: „од вглого руку ђаконије“, коп су спо-

менути напредъ (стр. юо), могу и овамо иКн.

(**) У кньижевника е овако и поститисе: кдд се б ме-

ся и ри в е постимо. 1. РанКъ, поуч, 1, з4; Постова немаю

оепмъ корнзме, четка и суботе, ито само посте од лгеса.

Дали, магаз. 1851, 46.
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Турци сад не попусте нншта од онога што су пре

казали. В. С. КарациКъ, грађа зз;

Ода гита не даш то? В. С. КарациКъ,речи. што;

овако е одвраћанћ и съ помислима: одпадити се, одме-

тнути се, туђити се, повети се
,

личити се
,

одрећи се,

зарећн се, одунити се, крстити се, остати се, проћи се,

престатн, починути, мировати:

ч Кад се човјек отпади од људскога друютва. В. С.

Караџићт>, речи, хајдук:
.Што су се отпаднли од кукевнога посла. В. С. Ка-

раџићт>, дан. 2, 94;

Д-1 е Кара-Махмутъ Бушатлјн одъ цара се овоега

одметнуо. С. МилутиновпЬъ, ист. црн. ш;

Они су се понијели и као потуђ или од своеа наро-

да. В. С. КарацнЬъ, ковч. 14;

Од тебе се нико понест’ не Ке. В. С. Караџића дан. 4, 53;

Од њих се ни мало не поносе. В. С. Караџићт., ковч. 12;

Тако се од мене не личило и мало и ве.ье! Поел.;

Тако се од мене свијет не калижио! Поел.;

''““Нигда ти се не ћу потурчити

Ни одрећи од крста мојега. 2, 95;

Одъ вЪре се не одрече. И. Гундулићт., осм. 8, 14о;

Хоћеш ли се одрнцат од мајке. 2, 8;

Зарећи се нн од гита не треба. П. ПетровиЬъ, шћеп. 75;
(,—~Јер су се одучили од рада пољскоеа. В. С. Кара-
циКъ, речи, хајдук; (»

Крстн се ти од њега. В. С. Караџићт», речи, крстити се

Остани се, Јерина госпођо.

Од невјесте љубе Тодорове. 2, 82;

Тере се остат’ одъ нЪ неће. ђ. ПалмотиКъ, крист, ю;

Кон мысли й грядок д нигдд не (остлтн се. I. РаиКъ,

поуч. 1, 45; (**)
Од напасти да нам сепрођете. П. ПетровиЬъ, шЬеп. 61;

Прођи с’ одъ тог Кра.Љвпћу Марко. Грлица 4, юз;

Пр°ђ с’ од мене отче калуђере. Грлица 4, 106;

Престане од боја. В. С. КарациЬъ, грађа 120, емаи. 77;

Да ми за сад престанемо од свађе. В. С. КарациЬъ,

дан. 2, 126;

Дд Пр'ЕСТДНОЦ’ТЬ о т ь р ыдД и Т Д и с ль% ь. Св. Сава,

жнт. св. Сим. 4, 14;

Престаје од гријеха. 1 Петр. 4, 1;

У кньижевника гдешто и заборавити се;

Што крlешъ лице? теръ се одъ твоеа

Заборавляшъ пука. 11. ђорђнћт., салт. 72.

Тако и у старом« Словенскомъ: остдпяте ел о п

сиу ъ. Супр. 20. У кньижевника и одустатн: Одустатн од

истине. Д. ОбрадовиКъ, бас. 442.



-—— Стану мало да почину од боја. В. С. КарациКъ, дан. 5, 45;

А камо ли чоек од посла да не почине. В. С. Кара-

цнЬъ, поел, юз;

И одъ посла опочине. В. Дошенъ, ажд. 182;

Да мнруе Рамо одъ Туракахъ. Оглед, 485;
Не ће да сједе с миром од народа. В. С. Карацийъ,

дан. з, 162;

Но да съ миромъ садъ од Срба сЪди. С. МнлутиновиЬъ,
обил, не;

Не даде му црный ђаво

Почннутн и сЪст’ с миромъ

Одъ крилате Србске змlе. П. Петровнйъ, слобод. 151;

бранити, заклонити, чувати. крити, кое се ложе казатн

и другииъ речнма:

А покрај ње (челенке) крило оковано,

Пlто јунака брани од времена.

Од времена и од вјетра љута. з, 18;

А да цркву од Турака бране. з, 13;

се рани и ода зла брани. 2, 65;

Спаија је дужан своје се.ьаке бранити од сваке бије •

де и неправде. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 19;

Она стаде сузе просипати.

Од Турака заклања рукавом, з, 1;

“""■Од јада се на мач наслоњаше

А од сунца пером заклоњаше. 1, SП;

Бог те здраво и мирно носио.

Од душманске руке заклонио. з, 56;

Мој пернати од сунагица штите. 2, 81;

Ко ће од чувара сачувати! Поел.;

Он ће их чувати од Турака. В. С. Карацнйъ, дан. 1, 15;

Чувајте се од лажнијех пророка. Мат. 1, 15;

Чувај се од угља потајна. Поел.;

Да се чува и да се сачува

Од
уЈ.а.пка и од урезника,

Од суботе и од уторника. 1, 64з;

Који ће вас сачувати ода зла. 2 Сол. з, з;

Не може га (вино) отъ преврате и квареня сачува-

ти. П. БолнЬъ 1, 120;

Чувајте се од лакомства. Лук. 12, 15; (Д)
Одъ те ггЪсне боже ме сахрани. П. Петровнйъ, в!ен. ю4;

Да му чува стражу од Турака. 2, 12;

Да чувају стражу од Србина. 3, 26;

А онъ чуват' градъ ће овый.

Одъ браће тн стража быКе. И. Гундулнйъ, оси. 2, 90;

(*) У кньижевника овако има и пазнти се: Тко се не па-

зи од ериха мала, мало по мало упасти ће ’у смртне и вели-

ке. М. ДобретнЬъ, богосл. 93.
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Да пандуриш, Саво, од кавура. з, 13;

Којуно сам три године везла.

А све млада кријући од тајке. 1, 512;

Слабо се што од њега ноже сакрнти. В. С. Кара-

џићт>, поел, юз;

Ко се од људи крије бо.ъе да га није. Поел.;

Што си ово сакрио од премудријех и разу.пнијех
а казао си простима. Мат. 11, 25;

Крене једно јутро крндимице од оца. Прип. юз;

Сакупио трндесет јунака
А све крадом од сестрића свога. з, 29;

Трећн јади, што таји од мене. 1, 351;

''"'"■Па од свога тајнш побратима. Б. РадичевнћЋ 2, 22;

Не тдковогдн пднвдвцд господпмь дернеть

одьгоспоге елене пн влдднсдвд.

Сном. 262;

Сва четири ситне књиге пишу,

И пошиљу огњене чауше

Све потајно један од другога. 2, з4;

Да им га преда тајно од народа. Лук. 22, 6;

Захворала би хлеб од ње. Прип. ю4;

И од мене беле дворе затвори. 1, 471;
Каш’ю од осталге затворити. С. МилутиновиКъ, ист.

срб. 167;

- Затворате царство небесно од људи. Мат. 23, 13;

——.А ти га загради
Од села селеном.

Од мене босиљком. 1, 170;

избавити, опростити. ослободити, требити. плевити. чи-

стити, опрати. умити, трести, сушити, тешити;

Који земљу од зла избавио. 2, 69;

Оть М II О Г Д Ј се. Жит. СВ. Конст. 2,12:

Избави нас ода зла. Мат. 6, 13;

Јер ће он избавити народ свој од гријеха њихо-

вијех. Мат. 1, 21;

V „Избавп га од свију његовијех певоља. Д. апост. I,ю;

Избавих се од уста лавовијех. 2 Тим. 4, 17;

Којега избавлена од мора суд божиј не оставн да

живи. Д. апост. 28, 4;

Не могући избавити ји од ропствп. В. С. КараниЬъ,

грађа 61;

Ево ја ћу тебе учинитп честита што си ме од гье

(у;ене) избавио. Прип. 1 «з;

Да се раја избави од оеи зулумћпрп. В. С. Кара-

циЬъ, дан. з, 181;

Избави насъ одъ напасти,

И од свиехъ залп слободи. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 141;

Опрости ме данас од Лрапа. 2, 63;
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Опростивши се од гријеха. Рим. 6, 22;

Опроштена си од болести своје. Дук. 13, 12;

Кад бпјасте робови гријеху прости бпјасте од прав-
де. Рим. 6, 20;

Дл есть ирость отьтогдн дльгя. Душан. зак. те;

Нек’ свакъ кои овде доиде

Пр остъ одъ ериха натрагъ пойде. П. КнежевиЬъ 5;

Ослободити кога од тье (порезе) може само Милош.

В. С. КарацнЬъ, грађа 202;

(О в с л к о ю рлвоте олово воднуь. Спом. 4з;

Од ь тот вы освоЕлгл крллевьсгво мн дл не длюте

ннтеслре. Шэф. хрнсов. и, и;

Ослободи нас ода зла. Наукъ кр. 59;

Од порезе је Слободан свакн отац, који са собой

у кући има два сипа ожењена. В. С. КарацнЬъ, грађа 202;

Дл ;е все свободно о д л б с д к е >; л р н не. Спом. оо;

Дл сте юдь то гд своводпн. Шэф. хрисов. и, 14;

Слобоштнну од сваке царине за десет година. А. Томи-

ковиЬъ 2*o; (*)
Трнјебе се ш.ьиве од цеијета. В. С. КарацнЬъ, речи,

тријебитн се;

Ранный ланъ отъ шуге или тако речене валине сва-

ле плевити треба. А. МразовиЬъ, руков. 63;

Претила прихвата за своје ха.ьине, као да их од не-

шта чисти. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. 1, стр. 184;

Одмах очисти се од губе. Мат. 8, з;

Тућн јечам да бн се очистио од осја. В. С. КарацнЬъ,

речи, грухатн;

Пошто се грожђе очисти од цвијета. В. С.КарацнКъ,

речи, угрешити;

Да се очнете од гријеха својијех. Д. апост. з, 19;

Карађорђнје очисти и наију Пожешку од Турака. В.

С. КарацнЬъ, грађа 4;
——Да чистимо землю одъ некрсти. П. ПетровиЬъ, вјен. 4;

Да сам ја чист од нрви свију. Д. апост. 20, 26;

Потомство Ье бнти чисто од свију данашњијех бу-
далаштина. Б. С. КарацнЬъ, пнема то;

Који су били са свијем чисти од етимологичке пе-

дпнтерије. В. С. КарацнЬъ, пнема 29;

Одъ странны' езына и одъ сваке пауке чист. М. Све-

тиЬъ, утукъ 2з;

Опери се од гријеха својијех. Д. апост. 22, 16;

Опер’те се ода зла тога. Ђ- ПалмотиЬъ, крист. 14б;
Уми ј нас од гријехп пашијех. Откр. 1, 5;

Отресатп ноге од снијегп. В. С. Карац., речи, отресати;

Не може да се отресе од<рЬе. В. С. КарацнЬъ, писма 44,

('■) У Еньижевника има овако н
празанъ; земля одъ воде

празна. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 21.



Већ нестало снијега, па се истреса небо од пега. В.

С. КарациЬъ, речи, нстреснне;

И одъ су за жалосттехъ

Своя лнца осушиле. П. ПетровиЬъ, слоб. 78;

Да се же.ъно изгрлимо

И од плача ућешимо. 1, 152;

правдати. нзговорити, поправити, светити, жалити,ште-

дети, каяти, исповедити се: '

—*

Који се оваковом клетвом оправда од чееа.Ђ. С. Ка-

рацийъ, речи, оклештина;

Одъ коихъ се (Ърикора) ние могао изговорити. А. То-

миковийъ 47;

Не бы ли га како поправш от нЪгови погрешака. С.

Живковийъ, телем. из;

Да я мою осветимъ срамоту

Од юнака Минне Џидовине. Пйв. 37;

А скоке ће светит’ од Туракп. П. Петровийъ, кула29;

Да я укажемъ средъ бойника

Часни .поди и слободни
Ко свете с е одъ силника. И. Гундулийъ, осм. 17, 18з;

6 ли намъ допуштено осветнтн се од неприятеля.

Наукъ кр. 65;

Не жали ме брате од једнога. 2, 44;
Не треба га жалити од посла. В, С. Карацийъ, поел. 150

И не штеди вина од дорина. Пћв. 7;

Ипокајао крв слугу својијех од рукетьезине. Откр. 19, 2;>

Сада тн покај се од гријехова. Прип. 123;

Ако се не покају од својијех дјела. Откр. 11,22;

Покај се од своје пакости. Д. апост. 8, 22;

Говорио нешто од чега се послвје покајао. В. С. Ка-

рацнКъ, поел. 3 60;

А за што смо оно учинили

Ода шта се хоћемо кајати. П. Петровийъ, шћеп. 1 49;
Овамо е Орест ишао да се покае од ерехова. М. Све-

тиЬъ, йе агl. роеl. 97;

Нег се теби даемъ

И од гриха каемъ. П. КнежевиКъ 59;

Покаяти се одъ свиехъ гриехп. Наукъ кр. )4г

Да се каю одъ свои ериха. М. ДобретиЬъ, богосл. 96-

Я се каемъ одъ свиехъ злоба. И. ГуидулиКъ, разл. 4о;

Исповиедамъ се одъ свиехъ осталиехъ гриеха. На;

укъ кр. 157;

Да се нсповндамо од онога што смо учинили,М. До-

бретийъ, богосл. 200;

излечити, оздравити, кое се може казахи п другимъ речима:

Од те његове болести зна бо.ъе лечитн Бекри-Мујо
него сви лекари. В. С. КарацпЬъ, дан. 5, оз;

у, а излнјечи и његову кћер од опаке болести. Прип, 185;
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Пошто се излечи од ране. В. С. КарациЬъ, еман. 13;

Да исцјељују од сване болеститл сване немоћи. Мат. ю, 1;

Свога брата од ранах извида. 2, 99;

Оздрави од болести. Мат. 5, 29;

Ојачаше од немоћи. ввр. и, з4;

И ово су тешкш яды мои

Одъ ноГехъ преболЪт’ не могу. ПЬв. 11;

Приднгни ме, боже, од болести. 1, 387;

Пошто се придите од рана. В. С. БарациЬъ, дан 4, 13;

Остати од болести. В. С. КарациКъ, речи, остати;

Докле човјек од ње не прекужи. П. Петровићт., шћеп. Iво;

Кад прође дан и ноћ, ђевојка остаде чиста и здрава

од губе. Прнп. Ю8;

Буди здрава од болести своЈе. Мар. 5, з4;

Од слгрти нема лијека. Поел.;

Шта је лнјек од куге, В. С. КарацнЬъ, поел. 163;

Чисти авдес и чисто клањање

Од тога су најпречи л'екови. П. ПетровнЬъ, шћеп. 161;

према томъ е и ово:

Од ерознице трава; трава од
урока. В. С. КарацнЬъ,

речи, трава;

Хамајлија од путане, од главоболе, од ерознице. В.

С. КарациЬъ, речи, хамајлија;

Записати од ерознице. од главе, од бјесноће. В. С.

Караџићт., речи, записати;

Мала се молитва чнта од главе
,

од ерознице и од

другијех малијех болести. В. С. Караџнћт., речи, молитва;

Трава која се од ердоболе једе. В. С. Караџићт»,

речи, стежа;

Што се биј зли лук утучен једе са сирћетом особито

од ерознице. В. С. КарарнЬъ, поел. 111;

Гдјекоји на бијеле покладе изврћу вериге наопако од

вјештица. В. С. КарацнЬъ, речи, вјештица;

Од глади као да руком однесе. Поел.;

Тврд од зилье. Поел.;

Који је слаб од зилге. В. Караџ. речи, зимоморница;

Жена је тврда од елгрти. В. С. КарацвКъ, поел. 79;

ствари одступаю една одъ друге и оида кадъ се разлиную:

Јер се звнјезда од звијезде разлнкује. I Кор. 15, 41;

Која се (господа) доста разлиновала од простога

народа. В. С. КарациЬъ, ковч. 5;

Да се Ј' језику и у обичајнма ни мало не разликују
од осталиј ехЕрцего в аца .В .С.КарацнЬъ, нар.пес. 1, стр. 19;

Да су два чоека врло различии један од другого. В.

С. КарацнЬъ, поел. 129;

Брада нм је највећа разлнка од народа про стога. В.

С. КарацнЬъ, дан. г, 11 з;

разликованЬ е и овде:
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Сад списатељ наш мора да се труди распознати чи-

сти народна језнк од онога што се говори покварено.

В. С. Караџићт., писма 91;

такое и ово:

ђекоја су велика слова мало друкчнја од малы. В. С.

Караџићт., дан. 2, 13;

Кад .нуди прости чују да какав господин говори друк-

чије од њих. В. С. ЕарациЬъ, писма 18;

Којн у овоме дјелу мисле друкчије од мене. В. С.

Караџићт>, ппсма 95;

Друкчије се од народа носе и живе. В. С. Караџићт.,

ковч. 13;

Да су они люди одъ насъ другоячш. М. А. Релько-

виЬъ, прав. 55;

ТисуЬникъ С.шпенбахъ, други одъ опогп кон е гене-

ралъ. А. ТомиковиЬъ 130;

овако разликованЬ мислнмъ да сепоказуе и онда кадъ се

речи пореде (узъ компаративъ):

. Шире је небо од мора,

Дуже је море од поља,

Брже су очи од коња,

Слађи је шећер од меда. 1, 285;

А шта је љепше од славе божје
И од вечере с правдой стечене. 1, 156;

~~~Лаче село од сватова. Поел.;

■—Она је била бела од снијееа ,
руменија од ружице,

сјајнија од супца. Прип. 130;

Хоуждьшн шеиь оть ердтнге скогеш. СтеФанъ Пр-
вовенчаный, жит. св. Сим. 7, 2;

Им гсдмогд нногл прнитедга не ныдють веБегд од мгегд.

Спом. 98;

Нагла ерна бржа одъ витра. И. ГундулиЬъ, осм. 19, 21 з;

Бржlй одъ плама, б'Ьлы'й одъ сниега. И. Гундулийъ,

осм. 9, 24;

Та од Шарца бо.ъег коња нема. 2, 74;
Бољег коња од свое не тражим. 2, 29;

Јаох мене до бога милога

ђе погубих од себе бо.ъега. 2, 67;

За љевшега и бо.ъег од њега. 1, 361;

Кад се ко руга иудријему од себе. В. С. КарациЬъ,
поел. 239;

Нити нзнђох у Јерусалим к старијим апостолима од

себе. Гал. 1, 17;

Саб.ъои секу бо.ъе од Сењана. з, 61;

Којн зна најмање занята, та] сваки бо.ъе живи од сва-

кога тежака. Прип. 45;

Ти све знаш бо.ъе од ње. Прип. 195;

Други ученик трчаше брже од Петра. Iов. 20. 4;



Никому э (кућу) одъ мене не ће бо.гЬ чувати. Д.

ОбрадовиКъ, бас, 61;

Који је сто пута бо.ье знао и чнтатн и пнсати од

њега. В. С. КарацнЗтъ, грађа 1 з7;

Којн знаду манье од њега. В. С. КарацнЬъ, одгов. на

утукъ 9;

МанЬ одъ насъ знали. М. С'ветиКъ, утукъ з, 28;

"-—Я повыше одъ васъ внднмъ. П. ПетровпЬъ, в!ен. 20;

Напредовах већма од многијех врсника сеојијех.
Гал. 1, 14;

Али одъ пьихъ бЪше прнђе

Турска войска притиснула. П. ПетровнЬъ, слобод. 132;

Она два коња још су пре од царевога сына била

дошла у двор. Прпп. 60;

Грожђе, које уцватн доцније од осталоеа грожђа.

В. С. Караџићв, речи, греш;

Баръ сто пута’ выше кньнга одъ нЪга читала. М. Све-

тиЬъ, утукъ 3, 55;

Говорим језнке већма од свију вас. 1 Кор. 14, 18;

.Јер он свашта има бо.ье од нас. Прип. 66;

Поштовао ји већма од своје браће. В. С. КарациЬъ,

грађа П5;

Тога ради помаза те у.ьем радости већма од друво-
вп твојијех. Ввр. 1,9,

Он зна нетто бо.ье од Српскога језика. В. С. Ка-

рациЬъ, одгов. на утукъ 31;

Болим брата од очшьег вида. 2, ю;

,-Волигао() свогй очгю. С. МилутнновиКъ, ист. срб. 256. (*)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ОКО
г

Ст, овимъ предлогоиъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да е са сваке стране ономе што значи она сама ме-

сто по коме се што миче:

Бјежи Марко око бјеле цркве. 2, з4;
А око њих Али л опскакује. з, 24;

Па га носе око куАе. В. С. КарацнЬъ, поел. 226;

Сам се доро око града вода. 2, 36;

Поћера их око винограда. 2, 39;

Варваризми су ово у 11. ГундулиЬа осм.; риека одъ

Дунап 4, зб; у И. ђорђића салт.: риека одъ Iордана ют,

гора одъ Табора 145, градъ одъ врузалема 136, и у ђ. Пал-

мотића крист.: над'Ьнурмо му !ошъ блажено одъ бзуса нме 99.

А ние много бо.гЬ ни ово у И. Гундулића осм.: одъ нАеоеа

хода узрокъ 6, эз; одъ роднога любавь града п, ю4.
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Ко лов лови око двора мога. х, 530;

Око огња коло игра, 1, 177;

Окренуће скакат' Котарани

По Удбињи и око Ндбиње. з, 21;

Кад је виђех, моја стара мајко,
Око мене трава окрену се. 2, 56;

Змија ј о ј се око грла вије. х, 727;

Гује му се око срца виле! х, 04;

Па се вије ружа око бора

Као свила око ките смиља. 1, 341;

Око себе студен јорган свијам. 1, 406;

Којн донесе ланац да се девет пута обавије око на-

ше куће, Прип. 78;

Нема гатњнка него их (гаће} спучава око себе В. С.

КарапиЬъ, поел. 191;

Није састав.ьен око лијеске. Поел.;

—-Руке склони брату око врата. 2, 45;

Па му паде млада око врата, г, зх;

Објесн се Максу око грла. 2, 89;

Тер се вјеша брату око врата, з, 80;

И замаче синџир око врата, з, 7;

Већ ћу купит’ литру злата

Па ћу свезат’ око врата

Па Ьу .ьубит’ око злата. 1, 503;

ричу око куће. х, 477;

Лупајући у просу.ъу око куће. В. С. КаратдиЬъ, поел. 1 х 4;

Говори бајалпца кад лијевом руном баје око каке

бољетице. В. С. Караџнћт,, поел. 169;

ђул мнрнше око нашег двора, х, з4з;

Ал’ му Шарац воде пити не ће,

Већ погледа често око себе. 2, 66;

Обазревши се око себе. В. С. КарациЬъ, поел. 60;

чаше око совре дајн. 2, 68;

место михганя по такомъ месту ложе бытп само бавлЬ-

иЬ, особито х:адъ га оно што се бави света заузнма:

Око Ђеча сва земља зајеча. з, я;

Око двора бакрена авлнја. 2, 97;

Кад видје Исус много народа око себе. Мат. 8, 18;

Сама стоји лијепа ђбвојка
И око ње дпанаест товара. 2, 66;

-—"А око тее четирн дворкнње. 2, 59;

Новак стаде друму на бусију,
Око његп два иејака сина. з, з;

Који су око пријестолп божега и свееа двора не-

бесного. 1, стр. 7.з;

Образе, који оно софре вино пију. 1, стр. 81;

Око соври слуге и слушкихье. 2, 79;
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Путници били засјели око ватре, те ђеца нијесу могла

приступити да се грију. В. С. Караџићт>, поел. 3;

Он бн наложио ватру око букве. В. С. Карац., поел. 202;

Око гроба клупе направите. 2,7;

Око града цвијеће побрала. 1, зз4;

Јован имаше ха.ьину од длаке ками.ье и појас кожан

око себе. Мат. з, 4;

Марату око врата носити. В. С. Карацнћт., дан. 1, 90;
■' Око грла три ситна ђердана. з, 5;

Око врата колајна од злата, г, 81;

Око главе пера и челенке. з, 24;

Танак око ребара. Поел.;

У чоека има око мозга некаква кожа. В. С. Караџићт>,
поел. 122;

Једнога су човека везали жива око ражња. В. С. Ка-

рацнКъ, грађа 68;

Да око њега (улара) од свега онога воска граде сви-

јећу. В. С. КарациКъ, поел, з;

у примерима:

Рашћераће око Веча Турке, з, з;

Војску купи царе Отманнне:

Тураднју око Саградина,
Све сеине око Цариграда. з, 8;

премда се мисли одмицанћ. опетъ се каже само где се

што бани пре него се одмакне. Тако се у овомъ при-

меру каже где се што бави пошто се примакне:

Сабраше се око пега .ьудн многи. Мат. 13, 2;

место може бытп заузето донекле са.мо, кадъ е што

тако управлКво да бы га могло заузети свега кадъ бы

се еднако држало тога правца:

Сватко мисли да ту спава Марко
Око пега далеко облази. 2, 74;

место се не заузнма цело ни у овимъ примерима:

~-Ко ти даде ту лнваду

Око крајп покошену. 1, 413;

Око Дрине не има оваца. I, 687;

Крилате тице хвата око пута. Прнп. 222;

Подај вуку свашта досца

Да не ко.ье око люста. 1, 688;

у пренесеномъ смислу:

Лебдн око пега као мати око ђететп. Поел.;

Баве се око дјевојке и њу разговарају и од плача

тјеше. В. С. КарпциЬъ, ковч. 64;

Јер се бјеху брате забавили

Око пуста Аара и тиАара. з, 27;

Наврстн се око нога. В. С. КарациЬъ,речи, наврстисе;



Стане се (псето) око не уми.цаватн. Прип. 169;

Залигује дијете око матере или мати око дјетета.
В. С. КарацнКъ. речи, залигивати;

Комшије и познанпци навале око нега
,

паједан вели

донеси ово,другивели денеси ми оно. В. С. Карац. поел. ЗП;

Прlятель Продановъ настане око ћехае са све два-

десетъ ноката те измоли одъ нЬга исту челядъ. С. Милу-

тнновиЬъ, ист. срб. 65;

према томе се и за трудъ може мислитн да иде про-

сто рекавши —■ око онога чему се на добро или на зло

полаже или што се ньимъ докучуе:

Устаде око нега. Лук. ю, з4;

Мрда као болестан око нездрава. Поел.;

Чоек може свашто учинити око чега се потруди. В.

С. Караџићт., поел. 236;

Бојим се за вас да се не будем узалуд трудно око

вас. Гал. 4, 11;

Трудно се око сеогп добра као и пређе. Прип. 90;

Кота се ствар тнче, онај највише и ради око не. В.

С. Еараџнћт., поел. з4б;

Који су с Асан-бегом око онога посла радили. В. С.

Караџићт., дан. з, 149;

Да се негда око винограда више радило. В. С. Кара-
џићт>, дан. г, 104;

Смедеревско би бијело вино, кад би људи умјели око

нега радити, било бо.ье од свију Мацарскн вина. В. €.

КарациЬъ, дан. 2, 28;

- Послую око своихъ ньива. А. ТомиковиЬъ 141;
Око кола или у воденици што поправити. В. С. Ка-

рацићт., дан. 2, 102;

Око шта је руке скрстио! Поел.;

Око нЪга руке не прев!яхъ ,

Свагда бЬше као огледало. П. ПетровиЬъ, в!ен. П5;

Онамо 1829 и 1830 годину провес оно саставлана

закона. В. С. КарациЬъ, дан. 5, предгов.;

Одавно ја око тебе дерем опанке. Поел.;

тако се и у овииъ прииерима мисли докучити или ако

се већп нма сачувати оно око чега се просто каже да

нетто быва:

Важа да су се негда двојица отимали око обуће, па

једануграбно обојке, а други опанке. В. С. Карац. поел. 148;

Крзају се око нега дјевојке, т. ј. отнмају се. В. С.

КарациКъ, речи, крзати се;

Како ћу вас ја из ковчега намирнти кад нити видим

вас ни онога око чега се свађате. Прип. 200;

Свадили се врапци око туђе прохе. Поел.;

О мало се браћа завадише
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Да око гита веКе ни око гита
,

Око врана коња и сокола, 2, 98;

Око ње се зем.ье заваднше. 1, 722;

ђе се вила с орлом завадила

Око оне зелене аланине:

Вила вели: плапина је моја;

Орле вели: није, него моја. \, 665;

Пак се око два новца свадилн и готово почупали.
Прип. 218;

Да се одма мрази око тога с Црнпм ђорђијем. В. С.

КарациКъ, дан. з, 217;

Ва.ъа да је око нешта на суду један ударао у ашу, а

другоме помагао паша. В. С. КарациЬъ, поел. 27;

Поту'кле се зебе око туђег проса. Поел.;

Ннје право да се ви око мене бијете. В. С. КарациЬъ,

дан. 4, 32;

Око гита се на станак покласмо. П. ПетровнКъ в!ен. 15;

Да се сви ратови воде само оно закона. В. С. Кара

џићч», ковч. 4;

—
— Око свега се погоде и намире, само остане једна са

б.ьа. Прип. 217;

Развалкће с’ твоја задужбина
Око злата и драгог камена. 2, 36;

такое ново;

II нема им Латнике ђевојке.
А ђевојке, око гита су дошли. 2, 89;

речи коима се казус колнко съ овимъ предлогомъзначе

одъ прилике оиолико:

Камеи око дванаест педи у висину и око аршина и

по у ширину. В. С. КарациКъ, речи. Рађевнна;
Око три прста дугачко и подебело дрво. В. С. Кара-

рнЬъ, речи, крмача;

Једно Грче око 22 године. В. С. КарациКъ, поел. 187;

речи кое зиаче време съ овимъ предлогомъ показую одъ

прилике кадъ што быва:

Кара-ђорђије око .налог божика дође у Остружњпцу .

В. С. Карацикъ, дан. 5, 25;

Како је некаква баба негђе око благовијести ишКе-

рала јариће у планину. В. С. КараииЬъ, поел. 15;

Морао је жнв.ьети око половине XVII вијека. В. С.

Карацикъ, пар. пес. з, стр. ют;
- Дошао око зарпнака. В. С. КарацнЬъ, речи, заранци;

Дођоше на гроб око сунчанога рођаја. Мар. 16, 2;

Око ручаног боба удари неприятель на Црногорце.

Грлица 4, 49;

Над је доба око ручка било, з, 4т;



Сад око тира прнзна га и Али-паша. В. С. КарациЬъ,

грађа 135;

Редко е као предлогъ цело около:

Паде слана около Мостара,
Снтна крупа около Клобука. 1, Ш;

Диван ти се сабор бере около тебе. 1, 4з;

Сави се лоза винова около руже рулгепе. 1, 421;

Около двора дупчићи а у кућу синчнћн. Поел.;
Около двора јасење. 1, юг;

Телемак паде около врата Ментору. С. ЖнвковнЬъ,

телем. 4*9;
Можемо ли настоятн и около по сала свЪтовниехъ. На-

укъ кр. 55. (*)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ОСИМЪ

Съ овимъ предлогомъ, кои гласи и с%тъ
,

осельъ
,

и

освельъ
,

освенъ, а у старнмъ кньигама н осеитъ и свЪне,

у другомъ падежу речь показуе да места на коему што

быва не заузима оно што она сама значн:

- Поскочице осиль кола не смије нико ни поменути. В.

С. КарациЬъ, речи, поскочнца;

/—— >хвати курјак козу, која је била легла на крају осиль

осталијех коза. В. С. КарациЬъ, поел. 53;
Патка ридко надъ яйцемъ присиди,

Често голо оси.пъ нЪ се види. I. С. РельковиЬъ, кућн. юо;

йко лн се оврнте оскнмь г ряда оу коеш.

селоу. Душан. зак. 181;

коупокапТе среврл в трвгованКе по господетид

пн 01 с и н п б с м ед ер е в л. Спом. 250; (**)

тако 6 и оно у пренесеномъ смислу:

Кад вели да је све ььему покорено показује да је осилг

онога који му покори све. 1 Кор. 15, 2т;

Скине пене клетка. Шэф. хрисов. и, 1т;

Настран =осиль осталијех људи. В. С. КарациЬъ, речи,

настран;

Као да наш језик осиль свију језика на овом свмјету

никакви правила нема. В. С. КарациЬъ, речи. V (1818);

(у) П. КнежевиЬъ има на предъ овимъ предлогомъ:

Наоколо тебе стой. и4;
И бисерне овратнце наоколо нЪ став.гЬне. 141;

а С. МилутиновнЬъ има и само коло:

Нек’ обнчно коло стола стое. Обил. 61.

(**) Отъкедъ Паула синие с ж д н V ш х а. Супр. 1.

271СЪ ПРЕ длогомъ о симъ
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Цар не треба ништа да нма осиль други люЫи. С -
ЖивковиЬъ, тедем. 92;

Да сЪльъ бога немож’ тн се ништа. €. Милутнновићж,
обил. 13;

Ни с’ преданно еданъ сЪльъ другого. С. МнлутнновиКъ,

дика

одъ овога простога значеня постае изузиманЬ , у коме

или се онога што знача речь коя стоп узъпредлогъ не

типе што се за друго каже было потврђук»ћи или пори-

чући, по чему се зань мнслн противно ономе што се за

друго каже:

Воће расте и рађа свуда, тако и виноград, осиль ра-

вне и баровите Мачве. В. С. КарациКъ, дан. 2, 28:

Нека изберу коју оће Европску државу, осиль Русије.
В. С. КарациКъ, грађа 26;

Вода све опере освель еријеха. Поел.;
И омастит’ све ођело моје
Осиль паса и кошуље танке. 1, 530;

Кад буде каФа готова она је да свакоме осиль свога

льужа. В. С. КарацнЬъ, ковч. 91;

Свакъ в дужанъ постити освельъ льале Ычице. На-

укъ кр. 130;

Турци освепъ крльетине еду свако чисто естиво. Дал.

магаз. 1851, 114;

(\ще длсть милость !|лревоу, дл ьоудеть тдко, дл сн дрь-

гкнть, (0 с к е н ь I) р ь к о в и д г о. Душан. зак. 68;

Инти конэСки кола има на другом мјесту осиль раине

Мачве. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 53;

Ннгдје на другом мјесту, осиль ПаштровиАа, нијесам

дознао да има иарицање у стиховима. В. С. Караџићж,

нар. пес. 1, стр. 89;
Ннко други није могао чути нн разумјетн осиль них

двојице. Прип. 184;

Нико није благ осиль једнога бога. Мат, 19, п

А о томе нпко и не саша

Осиль тебе н друга твојега. Н. ПетровнЬъ, шћеп. 53;

Нит’ је когод други за њу знао

Осим моје наЈмлађе снагаице. д, 512;

Ту не има ни једног јунака
Осим једног црпа Бугарина. 2, 29;

Немане цара осим ћесара, Iов. 19, 15;

Нисам више ни имао друга

Осим бога и себе једноеа. з, 21;
"

'— Не даде за собой ући никоме осим Петра и Јакова.

Мар. 5, зт;

И подъ сунцемъ стране вне

Освенъ родне не знадяху. И. ђорђићт,, раза. 244;
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или се тиче и нЬга
,

али се гледа кога се Iошъ тиче, и

тако се оно прво изузима:

Ко дюже праштати гријехе осимједнога бога. Мар. 2,1;

Да се што више, сбльъ тога листа
, изнађе. С. Милу-

тиновнЬъ, ист. црн. 21;

Идlа паса и осим иьарова. Поел,;

СЬльъ остале войске паде

Ускоковићт. Стапко витезъ. П. ПетровиКъ, слобод. 190;

00 с 1: 6 и ь п о ш и и ы \ ь лит оу р г Т и дл мн се бпок

до уетнрн десеть сто лнтоурпв. Д. Аврамов, опис. 61;

Осим Фочићеве кубе, у којој су седили, они при-

тисну по Београду најлепше куће. В. С. КарациКъ, дан, 4, 22;

€сть онъ сдтЕорю шее ы ъ тогд доудовне сткдрн. I.

Раићт., катих. 44;

Три пут ћу је дукати пресути,

Све дукати осиль ситна блага. 2, 101;

ОкТн ©св е и ь свое глд г о лиц е умяю оеыуно н

оиы драги Словнидl|д Квр|ллнl|в. П. СоларнЬъ, обягн. 16;

овако се стварь изузямати може и онда кадъ е боля или

у чему годъ знатшя одъ осталихъ:

ООсенъ с в I ю довродътелд любовь есть нднвеЪд.

I. РанКъ, поуч. 1, 58;

Цар Ахав бијаше најгори осиль свију који су пре

њега царовали. Израи.ъ је осиль свију синова нај-
већма пазио ЈосиФа. Припов. из ст. и нов. зав. 120 и 35.

такое и ово:

По мало дана осимъ сви льои врстника почео ме

дшловати. Д. ОбрадовиЬъ. жив. 21;

у оводгь значеню налази се предъ овимъ иредлогоиъ и

до нстога значеня, и онда се одъ два о едно нзоставля;

Кои нема тора ни обора
Ни другога блага ни имућа

Досильъ струне и оружя снйна. Оглед. т4.

(*) У овомъ значеню осильъ ние свагда предлогъ:

У двору му нигђе никог нема

Осиль болан слуга Миловане. 2, 31;

Да на бегу ништа више нема

Осиль једна тапана кошу.ьа. з, 79:

Он не носи цв јећа свакојака
Осиль једну ружу и каранфил. 1, 322;

Сваком поруга осиль дјевојцн. В. С. Караџићт. , нар.

пес. 1, стр. 3*16;

Боже сачувај да се чим другијем хвалим осим крстом

Господа иашега. Гал. в, 14;

Да се нема чим другим опасати осим ликом. В. С.

Карадикъ, поел. 240;

Сяатавса I.
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ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПОЛАГЬ.

Старый овай предлогъ. кои се !ошъ само укньигама

налази, съ другимъ падежемъ значи што и покрай (стр.

204, 205);

Нд I|Дптдт ,е при морн юсть енль грддь дзЕровннкв ПO-

- д г ь жоу п е кондвдльске. Спом. 99;

Кьда на ны по[н)дB дръка г;аморьска н вьнетьуьска на

иашь градь, тьдд ваша дрява подьгь нндь пред» наны

Спом. ю;

Кддд госноцтво пн греде ндшомь глдвомь нд кою вон-

скоу, тддд дд н шнь воуде пол гь нд с ь. Шэф. Iеяек. 1 32;

Дд Ъе внтн вврднь пошлдгь мене господдроу велн-

КОНОу. Спом. 295;

А полакъ нЪ гора Ида. И. ГундулнКъ, осм. 7,5;

У огню полакъ суха дрва

Да не изгори и сирово. И. ГундулиЬъ, осм. п, юо;

Ка несрећа, коя згода

Полакъ овиехъ тебе вода

У жестокомъ яду храни, ђ. ПалкотиКъ,крист. 18;

Конд снднш пол л к с н н д. П. ПосиловнЬъ, наел. sт,

изъ овога значеня ласно е орећи у
значекЪ предлога

по у пренесеномъ смислу;

II олд г ь свою зможн о с т н. У псалт. В. Вуко-

вића 1546 иредгов.;

у пренесеномъ смислу изедначуе се съ предлогомъ ра-

ди као и предлогъ око, а по томъ се налази и место о:

Истина е да су разлозн Филипово велики полакъ

отвари и добара свитовни, али полакъ душе ничему не

валяду. М. ДобретиЬъ, богосл. 101;

Да не бы смутня была полакъ начина. М. Добретнкъ,
богосл. 86;

Полакъ гриха сумлъивихъ има се знати да ....

М. До-

бретнкъ, богосл. 145.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПОРЕДЪ

Съ овимъ предлогомъ речи у другомъ падежу значи да

место по коме се што миче у реду съ онимъ што са-

да се на другоме мјесту ријетко гдје ыоже игратн, осим

на гумну. В. С. КарациЬъ, нар. нес. 1, стр. 64.
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ма значи, по нему е за ствари телесне предлогъ овай

еднакъ съ предлогомъ покрай (стр. 204. 205):

Па ме носи поред двора њена, 1, з4о;

Срце вуче поред твоје куће. 1, Ш;

Стазица кривуда, поред липе води. Б. РадичевиКъ 1,9;

“Ударивши у том путу негђе поред гусака. В С.Ка-

рациЬъ, поел. 1 ;

Кад буду поред цркве. Прип. 2 16;

место мицаня по такомъ месту може быти и само бавл-Ь-

-нЬ на нЬму;

Начнннћу цркву и џамију

Обадвије једну поред друге, а, 86;

Поред Јеле Иву укопаше. 1, з4а;

Поред ватре седи домаћин. Прип. 92;

Легнем поред ватре спаватп. Прип. ао4;

Кад они тамо, а два цара дошла да је просе и мет-

нули јабуке на сто. Онда и они своју јабуку метну по-

ред оиих. Прип. 101;

У Кастелима, поред мора између Сп.ьета и Трогира,

имају нарикаче. В. С. Караџићт., нар. пес. 1, стр. 39;

Зир је поред гье (Лике) округао бријег, В. С. Ка-

рацнЬъ, поел. 50;

Поред себе води и Момира. г, зо;

Који је поред њега јахао на коњу. Прип. 198;

Те онога Турчина поред Бплоте убнје. В. С. Кара

циКъ, дан. 4, 1;

А поред ње девет другарнца,

Те јој носе скуце и рукавце. 1, 647;

. Под чадором лежи рањен јунак,

Поред њега сабља днмишћија. а, 58;

Хоће ли !ой кћерн узети

Да поредъ нЪ коло игра. {. СуботиЬъ, бос. ю»;

А Марија стаде поред мајке. а, 4;

У зубнма држи драги камеи

Поред ног се внди вечерати. а, 66

у пренесеномъ смислу:

Да те држим поред своје главе, а, 36;

Даћу њему сићана Фермана
Нека суди као ја щто судим

Поред мене у Стамболу граду, з, 12;

што е овако поредъ нега мозке быти и заедно съ ньимъ;

Узех врага поред блага. Поел.;
Ти Владимире поред кћери моје ииаш Драч граду

мираз. Л. ЛазаревиЬъ, владим. 135;

Благо иени поред тебе. Б. РадичевиЬъ 1, 51;

Један поред другого, почне сва зла чинити. В.С.Ка-

рациКъ, дан. 2, 92;
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Поред маћије омрзне на њу и отац. Ирин. 161;

Поредъ осталгехъ посалахъ потрудш се саставити и

списати ову кньигу. С. МнлутиновнКъ, ист. црн. VII;

овако се као и узъ предлогъ кодъ (стр. 200) мисли

да нетто быва само кадъ оно есть поредъ чета се про-

сто каже да быва:

При оволнкој множнни пјесама и поред болести моје
главе и очију за сад се друкчије није могло учинити. В,

С. КарациКъ, нар. пес. 1, XIII;

Гледи нашу невожу а поред нагие своју заборавља,
Л. ЛазаревиКъ, владим. 8;

Брзо нам протече време, поред оваки певача ниси

на време ни мукает. Л. ЛазаревиЬъ, владим. 56;

Кад се маши удружи с већијем од себе, и поред њега

изгуби се. В. С. Карапићт», поел. 2*15;

Што бн поред зилге и заспао
,

то ти прекида
сан

горопадна вика помамин Бутара. Л. ЛазаревиКъ,владим. 1;

у Ноји се (гласови) поред свееа тноштва Славенски-

јех слова пишу с крпежом. В. С. КарациЬъ , одгов, на

утукъ 26;

Поред све .пуке и труда опет остају погрјешке.
В. С. Караџићж, прнп. V;

Да је поред свееа превеликоеа богатства био врло

тврд. В. С. КарациКъ, нар. пес. 1, стр. 121;

Изобилан сам радошћу поред свију брига. 2 Кор, 7,4;

оредъ овимъ предлогомъ налази се и на, съ и узъ:

Иде Гашо напоредъ овацахъ. Оглед. 1 зт;

Според њега ружа цавтијаше. 1, 321;

Споредъ нЪга добаръ каурине. Оглед. 381;

Иде Никацъ успоредъ овацахъ. Оглед. 120.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПОСЛЕ

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да што быва онда кадъ прође време кое сама значн:

Идући тако после дугогп вре.пена једно вече дође

У друг° село. Прнп. 9з;

Кад се
путник послије дугогп врелгенп вратн на-

траг. В. С. КарапиЬъ, поел, юб;

После некоей времена отиде најстарији брат сестри

у походе. Прнп. юн;

Послије ненова времена дође у Пожаревац. В. С. Ка-

раџић-в, дав. 1, то;

Женско је лето послије Петроса дне. Поел;



277ОЪ ПРЕДЛОГОМЪ ПОСЛЕ, ПРЕ

време се може казати нечииъ што е у нЕму;

Послије боја коп.-ьем у трње. Поел.;

Послије стратноеа боја ножевима и празним пуш-

кама и послије реања и чупања за вратове надвладају

Турцн. В. С. КарациКъ, дан. з, 183;

Послије овогп пјевања почастили би се чиме, В. С.

КараџићЂ, нар. пес. I, стр, 188;

Куд је, снашо, у то село пут послије ручка? Поел.;

Кад ко послије какве части једе на ново. В. С. Кара-
цићт>, поел, ю:

Рече се послије јела. В. С. КарациЬъ, поел. VI;

Послије кише јапунце не треба. Поел.; (*)
Шта си данас дочекало тужно

После нашег кнеза честитога

Да Арапи сад по теби суде. 2, 69;

Да их је (шаренихъ коня) нестало са свијем послије
Шарца Кра.певића Марка. В. С. КарациЬъ, поел. 305;

као што предлогъ иза местомъ заиенюе време (стр. 186).

тако овай временоиъ заменюе место показуюйн редъ:

Држећи се овога ва.ьало би да је пјесма 81 (ва) од-

мах послије 78(ме). В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, VII;

том је Младен већ био постао први после Цр-
нога ђорђија. В. С. Караџићт., дан. 4, 21;

Послије њега (везира) највећн је ньегов ћаја. В. С.

Караџићт., дан. 2, 83;

.Тако Срби изгубе и ово свештеннчко господарство,

које је послије гсарске круне најважније било. В. С. Кара-
циЬъ, ковч. 11. (**)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕ

Съ овпмъ предлогоиъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да што быва раше одъ онога што сама значи:

Пр отужило самоуче ђаче

У неђељу приуе зоре бјеле. з, 14;

Сјутра прије половине дана, з, 21;

Постарај се да дођеш прије зиме. 2 Тим. 4, 21;

И јагњета прије претаљећа. 1, 3 88;

(*) У примеру; После цркве. У. МилутиновиКъ , приг.

бес. 163; стой црква место онога што у ньой быва.

(**) Одъ ов ога значеня долази изузйманЬ као п предлогу

до (стр. 162); чисто изузиман-Ь показу е после у овомъ примеру,

али не као предлогъ:

Јер се има од срца порода

После једну ћерку јединицу. з, 40.
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фо (есть ноноу ддто прв дрывдве моей оу вдфнноу

Душан. зак. 133;

Да нмь прнповемь нд шесть нвсе((ь пре тога. Спои, яг;

Прије банка и јаснога сунцп

Подранила једна поглавица. 2, 89;

Порами о Краљевићу Марко
У неђељу прије јарког сунца. 2, т4;

Да бн уватио град пре Турака. В, С. КарациЬъ, грађа зз;

Пре Адама свае земля была пучина морока. Препр. 12:

Прије цара стаде бесједити. 2, 36;

Сваку чашу прнје цара пије, 2, 36:

Прије њега јело огледује. 2, 25:

Тако су прогоняли пророке прије вас. Мат. 5, 12:

Не ва.ьа се изувати прије воде. Поел.:

Зељанице прије кукавице. 1, 390;

овай се предлогъ налази и са д на краю, а по томъ и

упоређено пређе:

Која ће ти тамњет' у тамнину

Пријед, брате, реда и бремена. Ковч. 105:

Ако јој се осветнтн не ћу

Пријед саба и зоре бијеле. 1, 64т;

Србкиня га Iошъ рађала ше

Одъ Косова, а ни прг'едъ нЬеа. П, Петровийъ, вЈен. 15;

Рано рани ђаконе Стеване

У недел,у пређе јарког сунца. 2, з;

Дд нмь прнпоке господьстко мн пр е гге тогд нд шесть

м*се(|Ь. Спом. 181;

Кон е преЪе тогд влдтомь гридовнымъ оскврнЕНЂ вью.

I. РаиКъ, поуч. 1, 89;

Четырнаестьдана/7/?еЛе ягнЬня.А, МразовиЬъ,руков.ls;

место пре имамо и прво и упоређепо првлЬ:

Кдкото е вило меЬю нднн н нрьвою рдтн, тдко дл е

н еддд. Спом. 188;

Лко ли се оусдоке I(дрьстко мн ш нннн дд

нмь ддмь глдсь прькр то гл нл шесть мксвl|ь. Спом. то;

Како б!яше и првокрштеня. М. Добретићт., богосл. 15;

Прво молитве говори се. М. Добретићт., богосл. 408;

Утром рано прво росе

Доће к мени отрок малый. И. А. Дошеновийъ, лир. ю;

Да бижн у градъ првлЬ дажда. А. КачиЬъ, кораб. 241;

Човнк првл-Ь оправданя
,

то есть првлЬ одришеня
има се одрећ’ од сви гриха. М. ДобретиКъ, богосл. 1 80. (*)

(*) Тако и у староме С-и) венскомъ: п рьв е к пришествии
ХрНСТОСОВД II СIIдс о в л н сдно НМД съмрьтн стрдшмо
КЕ. Супр. 3 72.
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ПРЕКО

Съ овимъ прёдлогомъ речь у другоиъ падежу пока-

зуе да е ономе што сама значн съ горнЬ стране место

по коме се што миче съ еднога края на другш:

“Црни вране прелетио

Преко мора дуждевога. 1, 155;

Кад пријеђем преко мора. Прпп. 203:

Превешћу тн снаху преко мора, 2, 89;

Како ћу пријећи преко ове воде. Прнп. б;

Кад лисица хоће да прнјеђе преко смрзле воде. В.

С. КарациЬъ, поел, не;

—Ту исту ноћ пређу некаке Турске чете преко Мо-

раве. В. С. Караџићт., грађа 41;

Да бјежимо преко воде Саве. 1, ■г'и;

Ннје јп више од осахшаест утекло преко Дрине. В.

С. Караџићт., граћа не;

Превео бн га жедна преко воде. Поел.;

Лим се не ноже евз'да газити
,

него се вози преко

његп. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 35;

Турке прећера са свим преко Дрине. В. С. НарациКъ,

дан. з, 190;

Удари међед преко пута. В. С. КарацнКъ, поел. 92;

Он ме јесте један пут гонио

Преко Плавгие високе планине. з, 4т;

Чоек ишао преко некаке планине. В. С.Карац.,п°сл. 91;

—
—'Лређе преко Цера у Јадар. В. С. КарациЬъ, дан. з, 1 эз;

Од Голупца до Пореча мора се ђешто преко таки стр-

мени ићи да је тешко и коња превести а камо ли с ко-

лима проћи. В. С. КарациКъ, дан. г, 52;

Оде право преко пола равна. 2, 12;

Преиграћу преко поља. 1, 212;
'

'Отиште се преко пољп равна

Кано звезда преко ведра неба, 2, 82;

Пак се ману преко поља

Као зв’језда преко неба, х, 385;

Пак их зајми преко Косовога. 3, зо;

(Отлип пряно дрндл оупрлкь пд море. Д. Аврам, опис. 49;

Поухь кон греде н>лишlНl|е п ря к о клл с я и о гл

ПОЛИ. СНОМ. 328;

Пряно кое др ь ж д в е прянде. Душан, зак. 1 зт;

Кон гредк прм к о мое емл е. Сном. хз4;

Дд НЯСДНК ВОЛИНЬ I! р Н К О II Л 111 ег д котдрл оустд-

ннти пн Ерапнтн доднтн. Спом. гз4;

"'Ударе преко ливпде скоро попошене. Ирип. 181;
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Наш је пут ншао преко једне суве равнине. В. С.

КарациЬъ, дан. 2, 139;

Туђе моме преко луке шећу. Б. РаднчевнЬъ 1, тз;

Кад но путује преко земле, он иде на конак у село

ђе га застане мрак пред најбо.ну куЬу. В, С. КарациЬъ,

дан. 2, Юб;

Оде слуга преко бјела свјета. 2, 26;

Коњн им се нзоткидају ,
па ударе преко логора и

преко њи. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 76;

ДончиЬ крчи, момак трчи

Ка’но пашче преко башне. 1, 480;

Нагони га (коња) преко винограда,

Па он ломи грозна винограда. 2, 39;

Ми идемо преко села

А облаци преко неба. 1, 187;

Појезднше до два побратима

Преко красна теста Цариграда, 2, 61;

Соко лети преко Сарајева. 1, 4зб; ,
Ти прелети преко Рисна, 1, 11;

Викне •делал преко чаршије. В. С. КарациЬъ, поел. ] 77;

Кад је био на чекмек-ћуприју,
Нагна кранца да преко ње пређе. 2, 98;

Од Сипу.не до.ье само се на бродовима гази или се

прелази преко мостова. В. С. КарациЬъ, дан. г, 4о;

Кад лисица преко леда пређе онда можеш топове

возити. Поел.;

Кад вода то чује, а она се разли] е преко обале. Прнп. 97;

Па се онда окрене, и чоека мало предре крајем штапа

преко ногу. Прнп. 195;

Кад га газда удари внлама преко леђа. В. С. Кара-
циЬъ, поел. 199;

Други пут га удари гадарем,

5
г

дари га преко половине, з, 47;

Ту га је очешало тане пушчано прено носа. В. С

КарациЬъ, еман. 18;

такое и ово:

Прости боже и бијела цркво

Да се једном бацим преко тебе
,

Не Ьу на те, него преко тебе. 2, 37;

Бачи котле преко куАе. 1, 706;

Што два и два на коп.ье иабија,

Преко себе у Снтннцу тура. 2, 50;

Па потеже пушку од појаса.

Преко себе даде ватру живу, з, 18:

Те претура пјену преко себе,

Преко себе н преко јунака. з, 36;

Цнчи шара како змија .ьута,

МеЬе пене преко господара. 2, 76;
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Махне руном преко главе као да оћера челу. В. С.

КарациЬъ, пос.l. 147;

Манн слалом преко ватре живе. з, 26 (182з);
Проскочи преко плота. В. С. Карапић-н, поел. 197;

Прескакују преко једне стожине сијенске. Прип. 227;

Кад ја пођем преко права у собу. 1, ззб;

'Не пролаз’ ми преко пушке Банке,

Но сенатрагъ преко м/> поврати. Н. ПетровиЬъ, в!ен. 37;

Та је вода отрована.

Преко змаја пренешена. I, 419;

Преко голе сабље пије вино. 2, 81;

Прек' оружја мрко вино пијте. 2, 79;

Кад ју је (бундеву) виђео у по.ьу на вријежн ,
а он

преко плота пирио на њу. В. С. Караџнћт., поел. 1 5Т;

Као преко бундева. Поел.;

тако и правацъ прелазн преко места на коя налазн пре

края свога:

Приповиједа се да су једном Сибињанин Јанко и Се-

кула утекли с Косова само са дванаест .нуди, па и то

чак преко Дубровника. В. С. Карапнћт., поел. 265;

Нрешавши Дрину на Сырдану, преко Аознице и по-

палена Шапца отиде к Биограду. В. С. Карацићт», дан. 3,1 90;

и у овимъ се примерима каже правацъ, само што е у пре-

несеномъ смислу:

Па је (саблю) преко ондашњега повлавара Руске
војске поша.ьу Фелдмаршалу Каменском на дар. В, С. Ка-

раџићт., дан. 1, 80;

€ве ове дације купно је од народа башкнез преко

сеоскиј ех кльетова. В. С. КарацнЬъ, речи, предков.;

Штогођ паша оће да иште од народа, или
народ што

ииа од паше да иште, то све бива преко оборкнезова.
В. С. КарациКъ, дан. 2, 98;

Које учини бог преко њега међу вама. Д. апост. 2, 22;

Јер се закон даде преко Мојсија. Iов. 1, 17;

Преко којега примисмо благодат. Рим. 1, 5;
—— Што је Господ казао преко пророка. Мат. 1, гг;

Кон се у попова ГерчкЈе преко толлшча исповедаю.
Г. ЗелиКъ 109;

Договори се преко писала. В. С.Караџнћж, грађа 185;

5 коме су (езику) све ријечн прошле преко суда бог

зна колико пута. В. С. КарациЬъ, писма 64;

место мицаня по овакомъ месту може быти и само ба-

влКн !=■ на нћму. особито кадъ се цело самимъ бавлЪнЬмъ

заузииа или кадъ о оно што се бави управлКио да га

иичући се заузие;
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Ваља да је онђе бно мост преко Мораве. В. С. Кара
цийъ, дан. 1, аз;

Тимок се обично гази на бродовима, а има н мостова

преко мега. В. С. Караџићт,, дан. 2, 37;

Преко све Дичине пма једна стнјена, преко којевода

претјече. В. €. КарациЬъ, дан. 1, зе;

Држе дуге преко крила ди.ьке. з. 24;

Голу саб.ьу преко крила држи. 1, 234;

Који су вас породили,

Преко крила положили

И на ноге подигнули. 1, 217;

Пак он цару паде преко крила. 2, 62; Г*)
Паде Савн преко свилна крила. 2, 15:

'

'

Већ буздован меће преко крила. 2, 61;

Превјесе их обадвоје преко глава једним лнчньаком.

В. С. КарацнЬъ, ковч. 84;

Нешто му се црни преко зуба. 2, 87;

-- Преко онога господского одела обуче своје старе

сиромашке ха.ыше. Прнп. 80;

Па се Раде преко паса свеза. 2,8:

Уђе у врећу и побратим га свеже преко среде. Прип. 214:

Имађаше преко чела повелпку модрнцу. Д. Попо-

внћт., осв. 1;

Нагазио на велико тане од камена и паднувши преко

њега опсовао госнно тане. В. С. КарацнКъ, поел. 44;

Прнвеза их једног за другога

Па пребаци преко бедевије. 2, 42;
Биле се јетрвнце преко свекрвице. Поел.;

Када будет преко плота, чувај, не кршкај. 1, 705;

Кад будем преко люра, онда ми некако пукне једна

упрта на торбп те се све просо проспе у море. Прип. 203;

оно се значенЬ може пренети на време, кое се онда

мисли одъ почетна до края:

Од онога што )’е био оставно да храни кошнице преко

зилlв. В. С. Караџићт., поел, тз;

Да бн салата преко зиме остати могла. А. МразовнЬъ,

руков. 88;

Преко зиме кад хоће да се Једе, извади се мало у

таву те се погрнје. В. С. Караџнћт,, речи, затоп;

Винова лоза, која внше пута преко љета уцватнпрађа.
В. С. КарациЬъ, речи, тројка;

Свакогъ другогъ часа преко целогъ дана превАтюй.
П. Болийъ 2, 18;

Внше пута прико днева. А. МилетиКъ, поч. слов. 1 4о;

Кадъ ее преко поћи откисели. А. Мразовийъ, руков.
< 26;

(*) Ако и есть у глаголу примицанЬ ,
опетъ се предло-

гомъ и другниъ над. не каже куда него где.
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Платно, кое преко ноАи на б4лилу оставля се, лЪп-

ше и берже уб'Ьли се. А.. Мразовийъ, руков. 57; (’")

Прико ноћне тако тмине

Сред дивячи вуку прике

Вуковн овце у начине

Немнлосне и разлике. И. ГундулиЬъ, осм. 9, 55; (*’’
!

)

кадъ што пређе преко света овакога места, онда се ло-

же наћи изванъ нКга ; тако се местомъ по коме овако

мицанЪ быва заменюе место кое се ньимъ докучуе:

Ходе сдоеодно роусдгд н по роусдгоу. Спом. 27o;

Да их ирода преко мора сигьег. 1, 657;

Не кити је куд је њојзи каже

Но је кити преко мора синее. 2, 65:

Пређу преко Тим ока, само да виде како је. В.С.Ка-

рацийъ, дан. 1, 84;
Па и шн.ье преко горе Црне. з, 24 (Iнгз);

и у овомъ смислу место ишданя може быти бавлЬнЬ, и

тада се место где се што бави казуе местомъ коииъ се

до нЕга^долази:

Народ којн стајаше преко мора. Iов. 6, 22;

Нашавши га преко мора. Iов. 6, 25;

Преко Мораве поснјеку Ресавскога кнеза Петра. В.

С. КарациЬъ, дан. 3, 154;

Зем.ьа наша страшна од Турака

Од Турака преко воде сине. 2, 89;

Ја се бојим кавге преко тора, 2, 89;

Васојевићи су преко планина к Црној гори. В. С, Ка-

рацикъ, речи. Васојевићи;

-—чДалеко су наши двори преко лугова. 1, 255;

Ни онъ те преко свгега.С.МилутнновићЂ, ист. срб. з1 8;

Који је на далеко преко бијелог свијета. В. С. Ка-

рациКъ, дан. 2, 1;

Слађа смоква преко плота. Поел.; (***()
што е овако преко нега, кадъ е врхъ нЪга, мозке му быти

додано и тако множина быти већа, особито у броевима:

(Д) Речи данъ и нокъ узъ ован предлогъ у овомъ зна-

ченю обичше су у четвртомъ пад., кои е онак!й какавъ е съ

предл. до и одъ (стр. 164, 220); Оно је чудновата гора, што

преко дан сијева, а по ноћн гори. Прип. 148; Преко дан је

змија. Прип. 69.

(**) Према тоиъ в и ово кое не могу потврдитн народ-

нимъ говоромъ: Ние забран-Ьно преко мисе разлнке молитве

и корунице говорнти. Наукъ кр. 213.

(**’’') За време у овомъ сиислу ииаио преко у речима

прекосутра, преклане ; тако и преко данъ кадъ (по речнику В.

С. Карацића) значи свашн друг!й данъ, где данъ не показуе
кое е вреие него колико га в и за то остае у 4-томъ пад.
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Царство Јудејско одржа се преко сто година. Прнп.

из стар, и нов. зав. 134;

Милый боже, чуда преко чуда. IГЬв. *;

И преко свегп тога постав.ьена је међу нала и вала

велика пропаст. Лу к. 16, 26;

Ко тражи х.-ьеба преко погаче жели и овсенице. Поел.;
ВеЬ он глоби преко .пјере Турке. 4, 4г (Iвзз);
Не ва.ьа преко мјере узимати ако и ила доста онога

што се узила. В. С. КарациЬъ, поел, з;

Кад се ко поноси преко мјере. В. С. Карай., поел. 290;
"" Илао некакав цар ј единицу шЬер, преко мјере лијепу.

Прип. 126;

Илаше некакав цар жену ,
коју преко начина лило-

ва!®. ПР ип. 14з;

Кад нам је било претешко и преко силе тако да се

нијесмо надалн ни жнвјети. 2 Кор. 1, 8; (')

преко нечега ноже у пренесеномъ смислу быти нетто

и онда кадъ се съ ньимъ не подудара будући тимъ из-

ванъ нЪга:

Ја шћаднјах мати преко реда

Да напојим мојега Ширина. 2, 64;
'

Да су то .-ьуди учинили преко његове воље и запо-

вијести. В. С. КарациЬъ, грађа п;

Већ је даде преко воље њене

За Муставу старца од Новога. з, 82:

Не смије други да му прими кмета преко његове воле.

В. С. КарациЬъ, реч. клет;

Кога ты избавит преко волЪ, убтца си нЬговъ. М. Све-

тнЬъ, бе аг{. роеl. бз;

Угри злобно на насъ ударите

Преко жира и свег уговора. С. МплутиновиЬъ, обил. 89;

Свој се народ ко.-ье а туђ се преко сваке правде уз-

немнрава. Л. ЛазаревнЬъ, влад. зо;

Чинити што преко ерца. В. С. КарациЬъ, речи, ерце;

Докъ гд (детеЗкеЂЂ едднпктъ не екяоннен у школк пр е-

к со с р || д ипрдке- С. РаиЬъ, восп. 13;

Друге двије сестре потто внђеше да ил се сестра

најмлађа вјери преко њих жиеијех и старијих . почну

јој о глави радити. Прип. 141;

предъ овимъ предлогомъ налази се и предлогъ изъ
,

кои

му додан свое значенЬ:

(■’■] У пренесеномъ е смислу и ово: Главнн су кнезови

и преко магистрата, а осталн су под магнетратима. В. С.

КарациЬъ, грађа 192 ; али ми в то единый прнмеръ у комъ е

тако казано старешинство, и мнелимъ да бы згоднш быо пред-

догъ надъ са шестимъ над.
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Онда ови из преко Мораве опале из пушака. В. С

КарациКъ, грађа 92;

Довукли топове, те је из преко Мораве с једне косе

оборили. В. С. Караџићт., дан. 1, 19;

Што вам треба нечесова дружба

Са Московом из преко свијета. П. Петров, шћеп. 1 Тз; (*)
тако и съ:

А ожени два нејака сина

С преко мора отуд од Латина. 2, 31;

Мајка даје (кћер) у село комшији.

Браћа дају с преко мора бану. 2,9;

Унь на благъ данъ съ преко свиета

Свнхъ народа свнетъ долиета. И. ђорђнћв, салт. 216;

ован предлогъ гласи и прео и про (**):

Ако ћеш и у везнра прео воде поћи. Прнп. 337;

Милощъ топузъ тура прео цркве. ПЪв. I з3;

БЬже Турци прео Студенога. ПЪв. 24;

Далеко е прео поля свееа. С. Ми лутиновиЬъ, дика 90;

ОђенЂ мысли наћи ут'Ьциште,
Ол прео насъ живгехъ минути. С. МилутиновиЬъ,

дика 24;

Сазна да си рано зором

Ты отишла прео росе. И. А. ДошеновиКъ, лир. 24;

Постите поиедеяинкт. и среди н петдкъ прео) све го-

дине. Писмо патр!арха Арсешя Чарноевића у В. €. Ка-

раџића прим. 65; (***)
Иош е было прео три табака мои стнхова. И. А. До-

шеновиЬъ, лир. но;

Но грамотно бЬже про Косова. ПЪв. 62;

И кренули про Међена града. В. С.Карац. речи. про.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕМА

Съ овшиъ предлогомъ, кои гласи и прама, а место пре-

да се узииа и предлогъ съ и кадшто краинћ а изоста-

(*) вдно дриво, ко исприко мора гредише. Дукл. крон. 827.

ИзоставляюЬн к, као што него може изоставити г:

Волћ кажи нео ти е было. П-Ьв. П9, и по томъ претвараюКи

ео у дуго о, као што е и но: Бо.ье у гроб по бит’ роб. Поел.

(***} Тако и узъ време казано речима данъ и ноЬъ (в.

стр. газ):
Преоноћ је на сну га глодала,

Преодан је грозница вахала. В. С. Караџ. речи, преодан.
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вля. речь у другомъ падежу показуе да е нетто окренуто

ономе што сама значи ;

Пр« м я I|рькке сиетяго теории. Спом. 326 (у хри-

сов. Стефана Дечанскога) ;

На Дунаву према Београда. 1, 150;

Према острова на десној страни Дунава иознаје се

да је бно велики град. В. С. Карацийъ, дан. 2, 50;

Кад буде према Турского шанца. В. С. КарациКъ,

грађа 112;

По свнмъ према нъи странама. С. МнлутиновиЬъ, ист.

срб. 224;

Према њега дођоше сватови. з, 19;

Кад су били прам бела Будима. 2, 101;

Витинице съ лозомъ чине праванъ угалъ и расту пра-

ма листа. П. БолпЬъ 1, н;

Преко ПBТЯ къ Даняки гяяепын редитъ метив,

Прям ъ ит> г я ня Дкнявн ЈиопрТн) няметнк. 1. РаиКъ.

бой зм. 32;

Кад је бно спрелга манастира. 2, 14;

Који сједе спрелш господе црковгге. 1, стр. 19;

Дође на Мораву спрема лганастира Никоље. В. С. Ка-

рацийъ, грађа 9,2;

Црногорци на граници спралш Никгиића дочекаю Тур-

ке. Грлица 2, 54;

Ено ти мое село за ономъ главпцомъ ш,о намъ башь

спралш носа стон. Д. Обрадовнйъ, бас. 262;

Спралг њег снаха на ноге скочнла,

Бнјелу му по.ьубила руку. 2, 10;

Спралг /Носкова готово се кроте. П. Петровпйъ ,

шћеп. 163;

На балчаку алем камен драги,

Према кого коња коват’ могу, з, 4а;

Ућемт, у кућу и сЬднемо сви прелш св'Ьде. Г. ЗелиЬъ4г;

Што бы скоро свагда до поноћи рисовао и пралш

свгеће писао. Г. ЗелнКъ 85;

Ако е потребно пралш свеће ноћу котлове наст,шлятн.

П. Болийъ 2, 312;

МазанЪ то некъ не быва пралш свеће. А. Мразовнйъ.

руков. 32;

Пасло коња спралг лгесеца. 1, 541;

И гр!я се мирно спралш супца. П. ПетровиКъ, в!ен. а:

Колико смо спралш лгесечине

Тако браћо мн стајали пута.

Сейали се нрелепе старине. Б. ВаднчевиЬъ I, но;

(*) Предлогъ съ съ другимъ пад. показуе одакле ,
алн се

вьнмъ казуе и где, као што ће се кодъ н'Ьга видети; потоыъ

в прама и спрсша еднога значеня као врхъ и сврхъ.
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Чешляю се спрама .песечине. I. СуботнЬъ, бос. 158;

Шта се то по трави

По зеленой блиста

Ютромъ спрамъ оунагица

Ноћу на месецу. I. Суботийъ, бос, 75;

у пренесеномъ значеню:

А Виде је красам пријатељу

Према тебе, према дома твога. з, 78;

Пријате.иство, које имаш спрам мене и моје сиро-

машке куће. Ковч. 44;

Милостивъ пряма инострате монаха. Г. Зелийъ 91;

Любовь кою родители сир амд де и е свое ныддв.

С. Ранйъ, восп. 15;

Дужность прама бога
, прама своеъ законногъ нра~

лн. Г. Зелийъ 569;

Што се тиче приятельства или непр!ятельства спра-

.ча владаоца. М. Светийъ, утукъ 2, 24;

Кад је према мене тако неправедан. В. С. Караџићт.,

одгов. на утукъ 4;

овако у пренесеномъ смислу окренуто иоже што быти

чему неприятельски ако се и не каже изрекомъ;

Ја сам могу спрам једнога стати,

А с оваким храбријем народом

Не бојнм се до бога ннкога. П. Петровнкъ, шћеп. 1 з5;

6р су Бћлопавлићи ми слили да ће везир ударнти на

ньи а Пипери држали су за ц!ело да ће на Пипере, као

што е донста и <slо везир оправш спрама еднге и дру-
гие по 2000 люди. Грлица 2, 75;

Капетани истурише

Осамъ хиляд’ свое войске

На Грахово спралт Цуцахъ,
И на Слив'Ь спралгъ ГИшивца,

Противъ Ровца и Мораче. П. Петровийъ, слобод. 168;

кадъ су ствари овако обрнуте една другой, могу се и

поредити:

Ал’ е меса мало прамъ купуса. С. МнлутиновиЬъ,
обил. 158;

За то в пралга снаге свое доволно обтерейенъ. П. Бо-

лиГъ 1, 189;

А Босна је спралга Иумелије
Када ставши сахаи на тепсију. П, Петровийъ, шћеп. 182:

Спралг казана лонци што су

'Го су кра.ъи спраль султана,
И кавури спралг нас то су. П. ПетровиКъ, шйеп. 183;

А људска је (рука) слаба спралю божје. П. Петре-
вийъ, шћеп. 68;
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Ово се може рећи и за Бошњаке према Османлија,
правы Турина. В. С. Карацийъ, дан, 2, 89;

Којп су овако иислнлн и говорили о Талнјанскон,

Француском н о Њемачком језику
, пре.па Аатинскога.

В. С. КарациКъ, речи. V (1818);
Ова нЬгова хвала спрама осталы Србски описателя

такое смешна. М. Светићт., утукъ з, 54;

оваи предлогъ узима преда се и на:

Башъ на према на.гије Црничке. IГЬв. 14;

А кад будет наспрам двора моги. 1, пг;

Мало гони, ал’ га стиже брзо,

Наспрам њееа устав.ьа зеленка, з, 33;

А Турска је наспрама Русије
Како сахан мали на тепсију, П. Претровийъ, шћеп, 1 82;

овай ћеио предлогъ видети и са седмимъ падежеиъ.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРОТИВЪ, ПРОЋЪ.

Съ предлогомъ противъ,
кои гласи и проКъ ,

а може на

краю и у нмати (*) и место преда се узима предлогъ съ

(су), речь у другомъ падежу показуе као и съ предло-

гомъ према да е нетто обрнуто ономе што сама значи:

Те извета девет везирова

Проку црнве о јели зеленој, г, зо;

Зора га је бела забелела

Проку пусте нуле карауле. 3, 26;

Три сам Турске одсекао главе

Проку пусте куле карауле, з, 26;

•Та усадих виту јелу,

Су прок Јеле жуту дуньу. 1, 500;

Каицом је совру зачелио

Спрок честитое лица нраљевоеа. 2, 81;

Яме у другой бразди да не буду проку оныхъ кое су

у первой него у среды. А. Мразовнйъ, руков. и9;

(Младе лозе садъ неравно показую на кого страну

угнутн се буду), и за то проку нихъ тачкеударнти валя.

А. Мразовийъ, руков. 50;

немамъ примера са противъ у ово.ме са свимъ простомъ

смислу, али опетъ овде пристае;

Л>есица у ноге против табана а у руке против дли-

на. В. С. КарациЬъ, речи, .ьеснца;

(*) Као елн?ь и близу.
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у пренесеномъ смислу може што быти обрнуто чему

кадъ се съ ньимъ пореди, алн ни у томъ значеню немамо

противъ:

Проку браи,а и невјеста. Поел.;

Проку губера ва.ъа се пружати. Поел.;
Ако буде [коса) супрок мача,

Биће мене мила снаха. 1, 461;

Коп’ е (котлова) дно преко мЪре широко а грло или

вратъ спроку ширине дна одвеКъ узанъ. П. БолиКъ 2, 377;

ПоследнЬ э нншта проку нЪга. I. МушкатировиЬъ,

о несу 9;

особито може што быти овако обрнуто чему неприятель-

ски, или само кадъ се не подудара съ вышъ, и тада е

противъ обичнхе него прокъ:

-Начинивши на Текији шанац против Адакале. В. €

Караџићт., грађа 14;

Кад га онде онколе све војске Турске које су око

Видина против Руса стајале. В. С. Караџићт., грађа ю;

Против Бошњана се упру на Мишару. В. С. КарациКъ,

грађа 7;

Отиде против бунтовника. В. С. КарациКъ, грађа во;

У Гермашю ка своему пр!ятелю противу Русса и

Прусса на вр!еме прнспЬт’. С. МнлутнновиЬъ, нет. срб. 15;

Шесам Црногорце пуштш да супрок тебе пођу. Гр-

лнца 2, 71;

Он у овој нево.ьн поднгне и Србе против баша. В.

С. КарацнЬъ, дан. з, 139;

Бећари се стану против гьега бунити. В. С. КарациЬъ,

грађа 18;

Тако се почне буна против Турака. В. С. КарациЬъ,
грађа 59;

Почетак буне против даија ; В. С. КарациКъ , нар.

пес. з, стр. 262 (182з);
Турци, које су Грци против Срба били дозвали у

Европу. В. С. Караџнћт,, дан. 2, 75;

Да се Турци справляю и готове са свом силом супрок
нас и нагие браке. Грлица 2, 72;

Да се сад не војује против цари него само против

јањичарп. В. С. Карацийъ, грађа 35;

Погибе на бою противу Турака. С. МилутиновиКъ,

ист. цри. з;

Кон бКху у бой погинули

Пр отивъ велЪ войске ћупрнлића, Оглед. 73;

Тешко тн је противу водила праћатн се. Д. апост. 9,5;

Еряинтн соупротнкь свя к о г а господина янлн

VЯ О I! в к я. Спом. 96;

Сантавса I. 19
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Обрану против њих у другијех владалаца тражнли,

В. С. КарацнКъ, ковч. 4;

Они су из почетна Грцима помагали против Авара.
В. С. КарациКъ, дан. г, 74;

Против које би се (несреКе) човјек могао помоКн

надати. В. С. КарацнКъ, писма 53;

И да много силе има,

Ал’ му проК насъ ништа не Ке

То служитн ни помоћи. П. ПетровиКъ, слобод. 159;

Да је којн што рекао против Турина. В. С. КарациКъ,

дан. 2, 83;

Прагивъ такова лкше нино не ће смЬти отворити уста.

Препр. 71;

Ово је човјек који против народа и закона учи. Д.
апост. 21, 28;

Очевидцу лаж против себе једнако цотврђује. В. С.

КарациКъ, поел. 254;

Кад се двојнца против нова закуну, он је пропао.В.
С. КарациКъ, поел. 56;

То су моји сведоцн против вас. Д. ПоповиЬъ, осв. 1 6;

Сенат против Кпрађорђијне воље ништа нпје смео

говорпти ни чинити. В. С. КарацнКъ, грађа ю;

Јербопођел/кзгггв воље божје. П. Петровнћт>| шћеп. 1То;

Који цара не слушају и против њееове воље раји

зулум чине. В. С. Караџнћт., дан. 5, 36;

Ми роднтеља својијех нијесмо шћелн , него

противу њихове воље све друкчнје раднли. Прип. 123;

Ови свн раде против ћесаревијех заповиј ести. Д.

апост. п, т,

Афис-паша иде против царске воле. В. С. КарациКъ,

грађа 5;

Ано се против желе и труда буде што украло. В.

С. КарацнКъ, грађа, предгов.;

Да бисте се могли одржати против лукавства ђавол-

скоеа. Еф. 6, и;

Све су ово погрјешке против оригинала. В. С. Ка-

рациКъ, нов. зав. II;

Којн није са мном, против мене је, Мат. 12, зо;

Да су изнајпрнје многи били против мене. В. С. Кара-

цнКъ, писма зТ;

Да су против цара. В. С. КарациКъ, дан. з, 146;

Да э башь ово било управь противъ нбгове накане.

Д. ОбрадовиКъ, жив. 23;

Кано да би то супротъ войништва было и юнаштву

сметало што я како войникъ у Сатиру гднкон редакъ

светога писма дотакнуо есамь. М. А. РельковнКъ, сат. 5;

у старимъ кньигама има противъ и кадъ е што приятель-

ски у овомъ смислу окренуто;



II инуь одовроволнти протнкь II Д С Ь. Спои. 234;

ни приятельски ни неприятельски него само у пренесе-

номъ значеню обрнуто е нетто у овпмъ примернма:

Противу бога неблагодаранъ е. П. БолиКъ 2, 413;

Злоба противъ ове сиротинЪ тако се умножила. С.

МилутиновиКъ, нет. срб. 332;

предъ супротъ налази се юшъ и на:

Скд ервекд сгон ндевпротъ ндсъ. I.РаиКъ,бойзм. 28;

као што се види, немамъ изъ народнихъ песама ние-

днога примера у коему бы овай предлогъ гласно про-

тивъ; кодъ трећега падежа видећемо га юшъ.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПУТЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да е нетто управлћно онамо где е оно што значи

она сама;

Отлен пође пут Сталlбола града. 1, 539;

Иде Марко право путь механе. ПЬв. 6;

Шикала се барка пут светоеа Марна. 1, 282;

Отндоше путъ Залюти тврде, Оглед. 12;

Е Ку ходит’ путъ Рlеке жале. Оглед. 16;

Пут Угпрскиехъ пође страна. И. ГундулиКъ, осм. 8,118;

ВКрна друго, са мномъ ходи

Путъ славно га Дубровника. И. ГундулиКъ, осм. 8, 1з 6;

ЗалетЬ се изъ севера

•
На неточна люта змая,

И прострне брза пера

Польскш ор’о путъ Дуная. И. ГундулиКъ, осм. ю, 25;

Кадъ съ тисућу тисућа се

Войске диже путъ истока. И. ГундулиКъ, осм. 5, 1;

Оде путь Веча. Д. ОбрадовиКъ, бас. 326;

Иоси крижъ путъ горе. Наукъ кр. 242;

Угледаше са границе

Турску войску путъ иьихъ гредну. П. ПетровиКъ,

слобод, 169;

Но с’ обрни с десном страной

С десной страной пут истока. 1, 92;

Он извади нож и окрену пут супца, те сииу да се

сва ливада засја. Прип. 153;

Она узе перо од пауна

И найме ми ману пут сватова. Ковч. 59;

Пружајућн руку пут своей оца. Прип. 144;

погледа пут жаркого сунца. I, бзб;

19*
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Насмије се отац пут њега. Прип. 136;

Ти све млелиш од добра к бо.ьему
А ја мислим од зла пут горега.П. ПетровиКъ, шћеп. 122;

предлогъ овай узима преда се по, и онда се мисли да

оно што е обрнуто чему и обличЬ нЪгово
узима:

Попут онога чељадета (т. е. наликъ лань). В. С.

Караџићт>, речи, попут.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

РАДИ

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да се што рада марећи за оно што сама значн;

Да нараним сужње у тамници
"Ради бога и крсног имена, 2, 21;

"

Не лаје куца села роди него себе ради. Поел.;

Трпи душо бога ради. Поел.;

-—■ Хоћу моју изгубнти главу

Ради куста и богородице. 2, 95;

Хоћу поћи, да не ћу ни доћн ,

Ради вЪре и закона свога. Оглед. 15;

Кадъ крвь проспемъ ради свое вЪре.
Не боимъ се клетве ни другога. П. Петровийъ, вlен. 98;

кадь се за што мари, може се гледати да му се угоди

или да му што приставе:

Субота је начнњена човјека ради а није човјек су-

боте ради. Мат. 2, 27; >

Муж нпје саздан жене ради него жена Лlужа ради.
1 Кор. 11, 9;

Избранијех ради скратиЬе се дани они. Мат. 24, 22;

Море ћу тн дара поклонити

Рад' хатара наше браће красив. 2, 89;

О бич ара ради бити бнјен. В. С. КараииКъ, поел. 296;

Више не пиј воде, него пиј по мало вина, желуца

ради пвојега и честијех своЈијех болести. I Тим. 5, 23;

Каже се ради урока. В. С. КарациКъ, поел. 87;

Радъ ноки се зуб.гЬ ув!яю.

Али што ће у сунчане-зраке! 11. ПетровнКъ, в!ен. зз;

'

Кад се снје брашно за х.ьеб ради свадбе. В. €. Ка-

рациЬъ, нар. пес. 1, стр. 6;

Кроипнри се врло мало сију, више као ријеткост него

потребе ради. В. С. КарациЬъ, дан. 2, юз;

Оно мало цебане што је сваки имао код куће које

лова ради које ради обране. В. С. КарациЬъ, дан. з, П4;
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Свака ]е кнежнна пиала по неколико гвоздени лопата

ради копања шанчева. В. С. КарацнКъ, грађа 12; (*)

за што се мари, иоже се гледати да се доб!е или само

да буде;

II прист’о сам незван за сватови

Рад номада .ьеба бијелога
И рад чаше црвенога вина. 2, 29;

. Дворнло момче у попа Саве

Ни ради књиге ни ради вјере
Већ ради двнје шКерн попове. 1, зоз;

Народ, којп и онако воде ради долази. В. С. Кара-

циКъ, дан. 1, зб;

Сами своје .ьуде опремају у Царнград ради тога по-

сла. В. С. КарацнКъ, дан. 5, зз;

Којн цијеле куКе изопачују учеКи што не треба, пога-

нога добитка ради. Тит. 1, 11;

И радъ гита бога молила. П. КнежевиКъ 44;

Јер се многа лијепа пушка носи само дине ради. В.

С. КарацнКъ, поел. 914;
Не ћу паса рад јуиачког гласа

Ни кошу.ъе ради јараница. \, sзо ;
Она мисли да је шале ради. 2, 26;

Кад ко шале ради другоме коме за .ьубав говори

што против себе. В. С. КарацнКъ, поел. 253;

Некакав Турчин подсмијеха ради скинуо улар с Хе-

рове кобиле. В. С. КарацнКъ, поел, ив;

Па су на вратима све нудили један другога да први

као части ради уђе унутра. В. С. КарацнКъ, поел. 221;

Гдјекоји остав.вају зборбиљ лијека ради. В. С. Ка-

рациКъ, речи, зборби.ъ;

Да му нађе (меда) макар најмање наврх кашнке лијена
ради. В. С. КарациКъ, поел, тз;

по томе се овако казус и узрокъ:

Далеко је двор од поља

Рад пространа слана лгора. I, 272;

Како је бог од њега искао одговор за во.ооо душа.

које су њега ради изгинуле. В. С. КарациКъ, дан, 2,77;

ђе се вараш Марку рад јунаштва 2, 40;

Распра постаде у народу гьега ради. Iов. 7, 4з;

Благо прогнанима правде ради. Мат. 5, ю;

Тога ради узрока замолих вас да се видимо и да се

разговоримо. Д. апост. 28, 20;

Когъ узрока ради. Е. ЯнковиКъ, тргов. 41;

Тако е и ово:

Није рашта, брате, чекат’ ду.-ье. з, 44,

где е д одъ рад предъ шта изоставлЬно.

(1Ч!

) Узрокъ е и овде:

Рашта пијеш, рашта се опијаш? 2, 47.
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предлогъ овай често узима преда се за и по
,

коиша е

значен'Ь често еднако съ нТговимъ:

'—-- Дарујте ме

Зарад среће и напретка,

Зарад бога Јединога
И рад часа умрлога. 1, 216;

Молићу вам молитвицу

Зарад ђака ученика. 1, 215;

Да в данас онде нде рана

Зарад чуда и зарад лијека. 2, 26;

Многп зарад свете вире

Крвь пролнтн не хаяше. П. Кнежевикъ 18;

Да поша.ье неколика човека у Царнград заради ми-

ра. В. С. КарациКъ, грађа 8;

Заради којега узрона напомињем ти да погријеваш

дар божиј којн је у теби. 2 Тим. 1, 6;

Знадемъ узрокъ, зарад нова

Дошли есте, браћо моя. Л. КнежевиЬъ Т5;

ПрЕДЬ врдтомь пн влдднслдвомь г; л ПрЛ В 0-

рлднвепнкдго п ре-

клетьвьствд. Шэф. хрисов. Iо, зз;

слоугквы рддн; ?дрддн троудд. Шэф. Iезек. 87;

Подарујте, обрадујте.

Парад бога једииога
И рад часа умрлога. 1, 217. (*)

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

РАЗМА

Съ овимъ врло редкимъ предлогомъ речь у другомъ

падежу значи што и съ лредлогомъ осимъ у пренесе-

номъ смислу:

Дај ми боже да ја видим

Свако звјере с очицама

Разма змаја планинскоеа. 1, 270;

предлогъ овай у старишь кньигама гласи развЪ, одъ нога е

разма постало претворивши вум,а & заиеннвшигласомъя. -

Пн дд нмь пн ј;л рсдно нн кою сьгргшеннРб

просто ренте р л к к пекаре. Спом. 57. (**)

(*) Тако п предъ ратта:

А зарашта обломи? 1, г;

Пор агата ј.е коша повратио. г, 89.

У истомъ значеню разма ние свагда предлогъ:

Нигдн ништа не имам

Разма једно јагњешце. 1, гот.
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ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

СЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у другоиъ падежу пока-

зуе да е на ономе што сама значи место кое се оставля:

с неба на земљу. ј
, 207;

Ја спђох с неба. Iов. 6, 42;

Звијезде ће падатн с неба. Мар. 13, 25;

Подај вуку сланине, да не слази с планине. 1, 688;

Војска се одма крене сп Симина брда. В. С. Кара-
џићт., дан. з, 201;

Крд навали с бријееа у језеро. Зук. 8, зз;

П.шва с велике висине падау Врбас. В. С. КарациЬъ,

поел. 245;

Сави се соко са града. 1, 568;

Те је баца с горњееа чардака. 2, 10;

Паде доље с трећега пода. Д. апоет. 20, 9;

Јеси лн ти падао с таванп? Поел.;

Сиђе Длил с високе Јелике. з, 24;

С кога дрвета само воће пада, не ва.ьа га трести. Поел.;

паде с тополе. 1, стр. 88;

Јер се смокве не беру с трпа нити се грожђе бере

с цупине. Зук. 6, 44;

Сьврыкепь сь к о н га высть. Шэф. .гЬтоп. 57, 8;

Пак силази са коња доратп. 1, 750;

С копа сјаши, за јелу га свежи. 2, 74;

Сјашу слуге и војводе с копа. В. С. Караџнћн, поел. 228;

Одседнувши с копа. Прип. П;

Па одскочн с копа гиаренога. 2, зз;

Скин’ ме, госпо, са копа витеза. 2, 45;

Скида се съ коня владнка. П. ПетровиЬъ, в!ен. ют,

Док ми Омер коноида не прими.

Док не прими, и с копа ме сними. 1, з45;
Како сам га лако ударно,

Умах сам га с копа оборио. з, 1;

Под царем је коњиц поскочио

И са себе цара обалио. 2, зб;

Удари га по свилну појасу,

Двије поле са копа падоше. 2, 52;

С копа на магарца. Поел.;

Скиде Марко мјешину са Шарца. г, 39;

Скиде седло с врппца великогп. 2, 98;

С люга копа ногу саломила. 1, 521;

Аратос ти кирије, снђи ми с кола. Поел.;

Скиде н>сга са лаки кочијп. 1, 724;

Мара скочи с лакије носила. 1, 727;

Те ми стери мекану постељу.
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С ноје тн се више дигнут’ не ћу. 2, 39;

Лако скочп са свилна душена. 2, з4;

Диже цара са свилна душена. 2, зз;

Скинувши тиган. с вптре. В. С. Карацийъ, носи. 135;

Изстави съ ватре (котао). П. БолиЬъ 2, 44т;
Фатн бритку саб.ьу с чивилука. 2, 4о;

С њи узгрте свидена јоргана. з, 7;

Скнде с њега дивно одијело. 2, 57;

Свуче с себе жутога кавада. 1, 734;

Свукоше с њ ееа кабанпцу. Мат. 27, 31;

Кад брж’ оде са јунака глава. 2, 69;

Да скинемо перје и челенку

Са Максилгп мила сина люга. 2, 89;

Скнде с льепе три низа дуката. 2, 59;

Здере кожу с његп. Прип. 82;

С њееа жива месо отпадало. 2, 29;

Одмах губа спаде с њега. Лук. 5, 13;

Д Срамота се не да опрати с чоека. В. С.Карагшћт>,посл. 37;

Царев сии очију с ње не сметаше. Прип. 161;

Пе скндаше очију с Освалда. Д. ПоповнЬъ, осв, 15;

Онда стану преметати (старешипство) с једнога на

другога. В. С. КарациЪъ, дан. з, 164;

Спасти с Лlеса. В. С. КарадшЬъ, речи, месо;

Скиде с главе самур и челенке. 2, 35;

Зграбн капу с главе. В. С. КарациЬъ, поел. 321;

Збаци с главе. Бугарску шуб ару,

Скиде с леђа Бугар-кабаницу. 2, 29;

Узму јој вео с главе. В. С. КарапнКъ, нар. пес. 1,XII;

И скиде јој копрену са главе, з, 7;

Да му не ће ни длака с главе полетети. В. С. Кара-

цнЬъ, грађа 62;

Подигла калпак са чела. 1, 747;

Крадомъ сузе съ ока таре. I. СуботиКъ, бас. 115;

Одн;еннте густу таму

Са зЪнице люе умне. П. ПетровнЬъ, слобод, т;

Босиока, да м’ не смеКе с ока. 1, 645;

Носи ми крв с очију. Поел.;

Ал’ цар Марку дукате не даје

Да он нде пяти р.ујно вино,

Већ да му се кине са очију. 2, то;

Јесн ли днгао росу са ерца? Поел.;

Спрти своју торбу с леђа. Прип. 201;

Дао бих му токе са прсију. з, 26;
Она скипе с руке своју плетивачу а ми с коња своје

вреће. Прип. 7;

С руке скиде бурму позлаћену. 2, 51;

Ком с ъ р н к в м мог« еннжнре мн скнда. I. РаиКъ,

бой зм. 45;

Трећи даде златан прстен с руке. I, 585;
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ВеЬ он оће с једне руке на другу. 1, 481:

Изуј обуЬу са својијех йогу. Д. апост. 7, зз;

Пснјече с ногу букагије. 1, 724;

Док Турчина с ногу укинуо. 2, 44;

Спадох с ногу. В. С. КарациЬъ, речи, спасти;

Тко брезъ крила летит’ стане,

Врло лако съ ногу с.пане. В. Дошенъ, ажд. п;

Съ овиехъ нога
,

ке тп грлимъ.

Я се не Ьу откинута. И. ГундулнЬъ, осм. 19, 17 7;

Скини мене сп врата синџире. 1, 724:

Штому се брига скнда с врата. В. С. КарациЬъ, поел. 138;

Коп.ье јунак скиде са рамена. 2, 44;

Не дам с главе тастове челенке,

Са рамена коласте аздије. 2, 89;

Да возимо душице с оеое света на она]. 1, 209;

Наги смо на овај свнјет дошли, наги Ьемо с њега и

отиЬи. Поел.;

Да их узмеш са свијета. Iов. 17, 15;

Да се смакне с овогп сеијета. 1, 534;

И мене ]е тако преварпо и довукао амо с онога свијета.

Прпп. 4б;

Кога е у мало дана тиха грозница днгнула съ овога

свита. А. ТомиковнЬъ 24;

Кад се спрема змија да одлази са земле. В. С. Кара-

циЬъ, поел. 17з; ч

Носи море са земле неправду. 2, 15;

Бре колнко Новак подвикује,
Све са горе лишЬе отпадаше

А сп земле трава полнјеће. з, б;

Кога правда бож!я до мало мЬсецш диже са землЪ.

Г. ЗелиЬъ 290;

Поведоше кон-Ь са чпирахъ. ПЬв. 97;

Како се съ нива л-Ьтнна днгне. А. МразовнЬъ, руков. 83;

Вазда на оном мјесту сједалн с йог могли лако уста-

ти! Ковч. 124;

Помакни се с тог мјеста! Поел.;
Учини јуриш на оне пешаке, те ји потисну смести.

В. С. КарациЬъ, грађа 95;

Три му здрава вскочила зуба
А четири с места с’ померила, з, 7;

Скочн съ мЪста четрнаестъ иогахъ. П. Петров.,в!ен. 79;

белеге се уклоннти не Ьу,

Јуначки Ьу тебе дочекати. з, 56;

Он побјез:е с јуначког билега. з, 55;

Не идеш ли са пола Косова? з, 49;

А ако смо едномъ съ поля

ЛЈегданскога уступили. П. ПетровнЬъ, слобод. 165;

Субота је неде.ъу допела

А неде.ьа дику са салагиа. 1, 79з;
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Док се није спремило и оставило као жито с гумна.
В. С. КарациЬъ, поел. 64;

Кад се покајннце врате с еробља. В. С. Караџ., ковч. 99;

Кад он пође с мора дебелого, з, 4з;

Змај пролеће с мора на Дунаво. I, 239;

Ко пита, с путп не залази. Поел ;

Ил’ је гдегод с путп залутала. 1, зю;

Съ пути зашла ннсамь. А. КанижлнЬъ, рож. 25:

“ Сврне с пута у поток. В. С. Караџићт., поел. 266;

И најгорему Турчпну раја мора с пута еврнутп. В.

С. Карацнйъ, дан. 2, 88;

Који обрати грјешника с криво га пута. Як. 5, 20;

Неки вели: уклони ме с путп. з, 24;

Ја јој рекох: уклони се с пута. 1, 552;

Да се с пута не макнеш грђему. г, 95;

С пута сваки ком је живот мио. Л. ЛазаревиЬъ,

владим. 125;

Она дође с краја зем.ье. Лук. и, з1;

Те их пусти са дна из тавннце. 2, 83;

Она весела узме прве ха.ьнне с врха, све од саме

свиле. Прип. 160;

А крену се са истока сунце,

А и сјајан мјесец са запада, з, 12;

Колико би пијевац с прага скочио. Поел.;

Кад сам је с врата отерала. Прип. 105;

Не отирай убогога съ врата. М. А. РельковиКъ, сат. 90;

—-Те са совре купе подпгоше. 2, 4о;

С астала јестн. В. С. КарациКъ, дан. I, 90;

А Маџари игру започеше,

Започеше камена с ральена. 2, 81;

Да је некакав ајдук скачући с камена на камен з'те-

као из Србнје на ону страну. В. €. Караџићт., дан. 2, з6;

Пијем воду са каменп. I, бзо;

Глог зобати, с листа воду пити. 1, 310;

Скупе с плугова све што је гвоздено на једну гомилу.

Прип. з;

Па с оваца саломи чактаре. 2, 99;

Док са жита роса спане. 1, 251;

Преврће је с десне на лнјеву. 2, 38;

Окреин се с десна на лијево. 1, 406;

Осврте се с десна на лнјево. 2, "6;

Комнеи нави танка цефердаиа,

Нави њега с десна иа лијево. з, 26;

Ману саб.ьом с десна на лпјево. 2, 62;

место кое се овак'о мнцанЬмь оставля и у овакимъ е прнме-

рима на ономе што значи речь коя стон съ предлогомъ (■"):

Види четвртын и седмый падежъ съ предлогомъ на.
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Каддођу моји козацн с Тимока. В, С.Карацнкъ,дан. ], 8з;

Иде с воде, носи воде ладне. з, та;

Идућ' с воде цвнјеће сам брала. 1, 331;

Кад се вратим из Буковина с киселе воде. В. С. Ка-

раџићв, одгов. улану 23;

Свекар вели: не бн снахе с воде. 1, 418;

Зават’те ми воде сп Ступнице. 2, 97:

Да доиесе воде с Рајевине. 1, 493;
Излазили су .ьудн у зем.-ьи од олова чункове , кроз

које је вођена вода с Царичине. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 51;

Готово у сваном сокаку има по једна чесма, које су

однекуд иза варошн доведене с једне главе. В. С. Кара-

циКъ, дан. 2, 4з;

с које је сав град носио воду. Прип. 35;

Добјежн у вече с Митровпчке скеле. В. С. КарациЬъ,

дан. з, 202;

Глас допаде драгој са крајине. 1, 356;

Полећеше двЈе тице враие

Одъ планине са Херцеговине. ИЪв. 46;

- Кад се прота Ненадовић с Карановца вратн с топом

у наију Ва.ьевску. В. С. КарациЬъ, дан, 5, 35;

С Пожаревца Срби ударе на Смедерево. В. С. Кара-
цнйъ, дан. з, 186;

Иде Турчнн са зелене лонџе. з, 20;

И отиде с царева дивана. 2, то;

Кано си на оваковомъ времену пошао съ конака. Г.

ЗелиЬъ 36;

Не купуй га съ вднога дућана,
Но бирай га съ големо дућана. ПЬв. 31;

Ходила је ш њега па другога. 2,4;

место се може заменатн радньомъ ,
станКмъ и другимъ

стварима уинимъ:

Војно ми је са војске дошао. 1, 7115;
Кьдл грЛндеть клдстелнпь с к о иске кь домь. Душан.

зак. 50;

Доклен се он с војске врати. Прип. 164;

———Кад се враћаше с боја. бвр. 7, 1;

Кад се вратн са свадбе. Дук. 12, 36;

Кад дође довече с посла. Прип. 1 75;

Мијаила на пут опреыила.

А са пута он ти не дошао! \, 731;

Лер ми дође пријатељ с пута. Лук. 11, 6;
Поб-Ьгне съ ручка. Г. ЗелнКъ 81;
Кои су сви истомъ съ ручка устали были. Г. Зелийъ 45 1 ;
Са зла на горе. Поел.;

■Кини ми се с душе Поел.;
Да само зулумъ и зорба.ие уклони зъ душе. С. Милу-

тиновийъ, ист. срб. 35 1;
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Па ће Алах с великим пророком

С душе маћи свакоју теготу. П. Петровићт., шћеп. 159;

Ннкад ннсам збацио с ума истине. В. С. КарацнЬъ,
грађа, предков.;

Да су га врглн с ума. П. ПетровиЬъ, шћеп. 82;

~“Он се ложе бнти од страа разболн и сиђе мало с па-

мети. В. С. КарациЬъ. грађа 49;

'7^— Зар су ови .ъуди с ума сишли. Д. Поповићт., осв. 53;

паса, укпде га с гласа. 3,3;

Да му којекакве књиге преводн с У/атннскога Језика.
В. С. КараниЬъ у Л. Милованова сличи, г;

Преведено с Турскога језикп. В. С. КарациЬъ, поел.236;

место мпцаня «тоже што быти само управлЬно некуда,

пакъ се гледа где е почетакъ правцу:

Помогав јаки господ бог са сваке стране а с небеса

најбоље! Ковч. 122;

—“Дуну внјар вјетар са планине. 1, *4з;

Снну лице као с горе сунце. I, з44;

Стану с некака брдељка из топова пуцатн. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 5, 4б;

Погрнншетоповн сд врдд Крдудрд. I.Ранкъ,бойзм, з1 ;

'■"Кличе вила с Ирвине планине. 2, 74;
Ал’ повика са града Латинче. 2, 29;

Ал’ повика с бедена Латинче. 2, 19;

Бацн с куле дванаест топова. 2, 92;

А ти тури са куле топове. 2, 92;

Пег’ ми с двора поручује. 1, 521;

ја ћу ти с пенцера викнути. 1, 520;

Проговара с пенџера ђевојка. з, 18;

Са тавнице грлом довнкује. з, 21;

Коме пита са тавнице бјеле. з, 21;

А вила га с горе гледа. 1, 92;

Гледале је с брега бе.ьарице. 1, 574;

Па с бедена у Мораву гледн. 2, 84;

Она гледа са бијеле куле. 1, 651;

Гледала их Ајка с высока чардака. 1, 537;

Да ти вндмш с јеле гледајући. з, 24;

Ма је кра.-ье с кра/а гледа. 1, 469;

А то слуша Јаночкиња Јаиа

Испред двора с высока чардака. 2, 101;

■»“■Што се ведри небо съ 70га. М. СветнКъ Iз7;

Кад дођоше под проклету Малту

Стадоше је битп са сви страна, з, 16; (*)

Коло у једаи пут запале са четири стране. В. С. Ка-

рациЬъ, поел. 123;

Сташе бнтн Скадаръ су три стране. ПЬв. 1 з 6;

Удрјо намъ су четири стране. П'Ьв. 126.



С друге стране мјесец проси. 1, 229;

С које се стране запали лутка с оне стране кажу да

ће доћн суђепи просци. В. С. Кара'циЬъ, поел. 123;

Кад чоек што изгуби па му се оно с друге стране

накнадн. В. С. КарациКъ, поел. 63;

Говедар узме рогожину у руке те је загледа са свију
страна. Прнп. 220;

фо ке говорить с наше стране Спом. 281;

Књигу врже на јелову грану

Откуда је с пути на погледу. 2, 74;

Обазрн се с десна на лијево. 2, 97;

Погледаћеш с десна на лијево. 2, 74;
Па потрже злаћена кубура
Те да гађа са леђп јунака. з, 26;

Двије су војске обилазнле да му зађу с леђа. В. С.

КарацпЬъ, дан. 1, 84;

С ребара из потае рупе и друге дв!е Црногорске
войске. Грлица г, 4з;

Нама съ плеКахъ ударити. П. Петровнйъ, слобод. 138;

Да ово мало нашнјех списате.-ьа не треба напасти с

очијУ ■ В. С. Карацийъ, писма 61;

Но си съ крал почео танЪга. П. ПетровиКъ, вlен. 28;

Да покори ломну гору Црну

Сву колику с мора'ла Морачу. П. Петровийъ, шћеп. 74;
Съ крал на край све ш пречитати. С. Милутиновикъ,

обил, пз;

ЦарјеГдлаку) расцијепи уздуж с врха до дна. Прнп. 157;

такое и обо:

Имао је (Хајдук-Вељко) још првп година сина Раку,
с коеа ће се, ако га бог поживи, моћи препочети право

лице Ве.ьково. В. С. Карацийъ, дан. 1, 9з;

почетакъ овакоме правхуу имамо и у овимъ примерима:

С главе рнба смрди. Поел.;
Зима ми је с ногу.

Да чудно ли съ главе погибосмо.П. ПетровиКъ,Вlен. 79;

? довре волен справа срцл есмо прнсеглн.
Спом. Ю1;

ЕрДНПТН СПрДКОГД СрЫ|Д соупротипь СКДКОГЛ. СпОИ. 97;
Съ драга е срца вама покланамъ. И. Гу иду.шЬъ, разл. т;
Наша .му са свега срца и пунима устма на томе за-

дали. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 335;
Ко не слуша с драга срца

Дамаскиыа пЬснописца. И.А. ДошеновиЬъ, лир. предгов.;
Ако се кому ова земля з добре волЪ предаде. Ппсмо

владике Данила Петровића у С. Милутиновића ист. црн.;
Да е не ће Внлнпъ покрстнти
Н ако бы Iой зъ добре волЪ было. ПЬв. эз;

а/ ■
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Него» от. инмд сннрн се,н тосъдовре воин. Т

РанЬъ, бон зм. 16;

С кумовима се купили, све с драге воле. без ника-

кие нево.ье. Ковч. 122;

Кад ко путује преко зем.ье, он пде на конак у село,

ђе га застане мрак, преднајбо.иу кућу, па пита може ли

ноћити
,

а домаћнн му, или други ко из куће, одговори:

можеш брате, с драге воље , добро дошао ! В. С. Кара-
цнЬъ, дан. 2, 106;

Ајде да се опкладимо ко ће од нас двога прије про-

говорити. С драге душе, одговори она. В. С. КарацнЬъ,

дан. 2, 134;

Рани мајка девет мили снна

Све с лреслице и деснице руке. 1, 205;

С когд ннеднд корнсть пне ннеднон

стряив. Сном. 269;

С мпле зачепице ве.ъа бива. Поел.;

такое и ово:

Снијег паде о ђурђеву дану.

Не ложе га тица прелетјети,
Дјевојка га боса прегазнла;

За њон братац папучнце носи:

Је л’ тн, сејо, по ногама зима?

Ннје мени по ногама зима,

Већ је менн по мои срцу зима.

Ал’ ын није са снијегп зима,

Већ је мени с моје мпјке зима,

Која ме је за недрага дала. 1 311;

ђетлићи с језика гнну. Поел.;

бдна махна, съ горице самь бона. Бос. прият. 2,

Којн су съ горе болесни. М. ДобретиКъ, богосл. 26^;

а отуда долазп и узрокъ:

- С йог сп млада срећу изгубила?

Ил са себе ил са своје мајке ,

Ил са своеп стара родители] г, 69;

Ја ћу с тебе пзгубити главу, 1, 74:;

Ја сам с тебе допао тамнице. з, 21;

Снротиња с нас муке допада. з, 32 (182з);
С мене Павле оде у хајдуке. з, 74;

-Тешко ономе с когп долазс саблазнн. Лук. 17, 1;

Она, јело, тапка и внсока,

Од оие ме глава забо.ъела.

Она, јело, бјела и румена,

С оне ме је н срце и глава. 1, 307;

Вита јело, мене болп глава.

Болан Јово, не боли те с мене,

ВеЬ те боли с трпЈу дјевојака. 1, 366;

А полагъ нЪ гора Ида
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У свому здржи

Успомену одъ ГГарида,
Съ кого, огань Трою спржи. Н. ГундулиКъ, осм. 1, 5;

Съ гьега могу бити срећни или несреКнн. В, С. Кара-

циЬъ, речи, полажајник;
Съ тебе путнп къ миранъ сада

Греде пок>ћ’ у све гласе. И. ГундулнНъ, осм. 9, 35;

Данае ће ти Дамљан погинути

Са твојега лица бијелога. 1, 559;

С тебе мајке многе.

О ти смртни мачу,

Ладне грле ноге.

Сузе роне, плачу. Л. Миловановъ 98;

С очију сам свему роду драга. 1, 514;

На Турске ће с’ коње преварнти,

Од свог ће се коња одвојнтн,

С Турскијех ће коња погинути. з, 4т;

— Пропао с нерада. В. С. Караџићт., речн. нерад;

Мене мајка н бпје и кара

А ни с каква худа ђела мога
,

Него с твога честа дохођења. Ковч. 54;

Она болеет нпје .на смрт, него на славу божијудасе

прослави син божиј с ње. Iов. 11, 4;

ло л одъ съ неслоге крви с’ проливало

Србске? М. СветнКъ 112;

Са тога сам срећу изгубила, г, 69;

Са тога их паше миловаху. з, 37;

С тога снажан, с тога висок јесте. 2, 4о;

Жао му је што ће датн благо,
Са тога се врло раердио. 2, 69;

Са гита брате оде у хајдуке. з, 1;

почетакъ е правду и овде:

Сад с ове стопе. В. С. КарациЬъ, речн. стопа;

Те с места у цркву. Прип. 63;

Ту се с лгеста кавга заметнула. з, зз;

съ последньимъ примеромъ са евпмъ су еднани ови,

у коима мислимъ да радия само тимъ што се врши пагинЬ

да остави оно на чему се врши и само по томе долази

оданде управлЬиа:

С ногу (н. п. попити чашу воде). Поел.;

Бесједн као с коња. Поел.;

Стану се с коњп разговарати. В. С. КарапиКъ, дан. 5, 2 т,

Са ноња га удара камџијом. з, 7;

А Милош се с коња поклањаше. 2, 89;

Пруи:и руку с коња да му узме сјекиру.В. С. Кара-

циЬъ, поел. 228;

Обраћа се са ноња ђогина. 2, 44;
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Кад Ј е (лисица) са земле говорила кокошима које су
биле на дрвету. В. С. КарациЬъ, поел. 9з;

Синъ съ колена отцу проговара. Г. Суг ботиЬъ, дабр. 16;

према томъ е и ово:

Вн ме сада с нова расцарите. П. Петровићт., шћеп. 25;

Я ћу кусуръ за ньи доплатити

Да Ьу съ нова говеда патпти. С. Милутиновићт., тро-
ебрат. 60;

Къ тебе су ме съ нова опреинлн, С. МилутиневиЬъ,
дика 85;

ово значенЬ кадъ се пренесе на време показуе поче-

такъ траяню:

Отвор’те врата

Отворена су јоште с вечера. I, г;

Крижна врата отворај, отворај;

Отворена с вечера, с вечера. 1, з77;

Нека горн с вечер до свнјета. 2, 19;

Печеницу јоште с јесени почну по мало прнхрањи-

вати, В. С. КарацнЬъ, речи, печеннца;

Мнлошъ съ рођенн своееа спреманъ свакоме одгова-

рати. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 367;

С порода слободнп п сами себи сте господа. И. Гун-

дулиКъ, разл. 187;

Съ ђетинства сам у двору подњнвљен. П. Петровићт,,

шћеп. 90;

местомъ одакле се каже да е што овако управлЬно то-

же се затенитп место где е што:

На оној води с друге стране био је велики град.

Прип. 76;

С оне стране Мораве бео чадор разапет. 1, 578;

С оне стране Саве воде дете.шна до колена, 1, 467;

Међ V њима Црнојевић Нво,

Јаше ждрала коња од мегдана,

Око њега два сокола сива:

С десне стране дијете Максиме, . . .

А с лијеве Милош Обреновић. 2, 89;

Онде га саране поред цркве с десне стране. В. С.

КарациЬъ, дан. А 4;

Те погоди стара ћејван-агу
С леве стране под пазухо лево, з, 26;

Објесн га Шарцу с десне стране

А с лијеве тешку топузпну. 2, 66;

Да сједете с десне стране мени и с лијеве. Мар. ю, гю;

Седо д®сковы)ь и с ь ш и е стране н с ь сне стр а-

н е сь мепаын нуь. Шэф. Iекек, 127;

ђаво, с једне стране бпјел као овца а с друге црн

као што ијест. Прип, 182;
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Ово је јеванђе.шје с горње стране закисло. В. С. Ка-

ра!,шЬъ, дан. 1, 13;

Наџак је с једне стране као мала сјекирица недру-
ге стране има дурачке уши. В. С. КарациЬъ, речи, наџак;

С једне стране као узак трнокоп а с друге к.ьуи.

В. С. КарацнЬъ, поел. 163;

Као што је Ерде.ьски ташир с обје стране. В. С. Ка-

рацнЬъ, поел. 131;

Мрзећи на кнеза СтвФана што је био с Петрове

стране. В. С. КарациЬъ, дан. аз;

Три четирн главара Дрногорска били су са стране

Бушатлине. Грлнца а, во;

Кон су (болярн) были са стране нЪзине. А. Томи-

ковиЬъ 48;

Оздо море, а одозго горе, с десна плоча, а с лијевп

драча. Поел.;

Окрени се с десна на лнјево.
Ни ког с десна ни кога с лијева. I, 4об;

Да му будет с десна у солнцу, з, 20;

С поља гладац а изнутра јадац. Поел.;

Који се хвале онијем што је с пољп а не што је у

ерцу. а Кор. 5, 12;

Улијепно кућу с двора. В. С. КарацнЬъ, речи, двор;

Док изнутра удрио поставу

Отишло је тридест Ьеса блага,
А с лица ј ој ни хесапа нема, а, 89;

Еако с очи тако и с памети. Поел.;

Да ми будет с ерца ка’ и с очи. 1, 530;

Врућ с леђа. Студен с леђа. Поел.;

Којима је (ораспма) одозго с ерха шешарице био

мало покрио. Прип. 21 2:

Кућа му је у селу одмах с дохода. В. С. КарациЬъ,

речи, доход;

С неруке мп је. В. С. КарациЬъ, речи, рука;

тако и за станЪ:

Ја пијесам с раскиде. В. С. КарациЬъ, речи, раскида;
Не би с горегп било. В. С. КарациЬъ у Л. Милова-

иова сличи, л;

Да самь съ тога, радъ бы послужнтн. С. Мплутино-
виЬъ, дика зз;

тако се и временомъ, кое управо показуе почетакъ ка-

квоме траяню, може казахи и креме кадъ што быва:

( п ) Тако уД. Ранкине има: ер штетиа мени ес, а теби

с користи. 39; у Луцнћа: не море него с корисги битн. 4з;
бит' вам Ье с наука. 45; у И. Пванишевкћа: у кому

Ьеш мо-

ћи с веће нам користи бити и помоћи. 225; любав може Iош

мени с веке бити горчине. 274.

Снитакса I. 20
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Преле су преље с вечера. г4о;
'С вечера је киша ударила. 1, 4вз;
С вечера ме вином умнвала,

У по ноћи слатком медовином.

У прозорје мл’јеком и ракијом. 1, 423;
С вечера ће босиљак никнути.

До по ноћн и прекрстити се. 1, 36;

С вечер' воду пролијева,
5 по ноћи иште пяти. 1, 419;

Родители пооднлн бн се с вечера са целом поро-

днцои узајмице. Д. ПоповиЬъ, осв. 122; (?)
Скровниемъ едомъ съ прва трују. ђ. Палмотнћт.,

крист. з4; (**)
То сам съ прва юшъ мислио. В. Догаенъ, ажд. ив;

Съ прва см.'Ьшна виде се. Л. МилетиЬъ, блаж. ез;

бръ съ почетна было I’ тако. И. ђорђићж, салт. 53;

С поу еткд ск нмдлн свдТе, я после цдреве. I. РаиЬъ,

свешт, ист. 18;

то едмь кдсъ съ поу еткд. I. РаиЬъ,катих.ззо;

Што е съ поу еткд ндпомензто. I. Раићт., поуч. г, т;

С почетна се мисли. С. ЖивковнЬъ, телём. 54;

С почетна нам добра срећа бијаше. Л. ЛазаревнГъ,

в ладим. 1;

—. С ове стра7lе божића. В. С. КарациЬъ, речи, страна;

место на комъ е почетакъ мшданю може остати овако

исиазано и онда кадъ се мисли да е одмицанЬ веГть про-

шло пакъ се место нГга друго што каже о ствари;

Који је са земле, од земље је, који долази с неба,

над свима је. Iов. з, 31;

С туђе њиве и чанак прге за увар је. Поел.

Књнга јесте са Загорја равна

Од проклетог паше са Загорја. з, 5;

Ла ти враћај благо са јабане
Са вашега војводе Милоша,

Те удари на Максима свога.

Ла л’ ти напред ни крочнти не ћу. 2, 89;

Ламу ша.ъем с мора смокве да једе. 1, 481;

С мора смокве, из Мостара грожђе.

(*) С ютра бнх я такой прня данка устала. М. Ветра-

ннЬъ у Невену 1855 стр. 712. По томе п сутра или сютра

(стае) значн кадъ. Тако има н у староме Словенскоиъ:

съ годд пдпдигенд. Мйклош. сћгез!. 63. - Овога значеня може

бытн и на стр. зо4 примерь у коме има съ всени. Другнхъ

речи у овомъ значеню ннсамь налазио
,

а.ш мислииъ да со

говори и съ пролећа.

(**) И у староме Словенскомъ; едддъко тн весъдоуюхъ съ

П Р Ь К д. Супр. 359.
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С Јаблан-дрва јабланскн јабука,

Суви ш.ъива са сирови грана. 1, 386;

Ја бнх синко са букве јабуку. 2,8;

Једи са свију дрвета у врту, али с дрвета од позна-

ња добраизла немој ни пошто. Ирип. из стар, и нов. зав. т;

Идебела с Јаловицемеса. В. С.КараинЬъ,речн.)аловица;

Прва је попила танап ваћов с главе
,

Друга је попила златан прстен с руке. х, 596;

Али а;едан воде са Зеечана. 2, 48;

Што су с Милошем били .ъуди с редп па и то више

с батннама него с пушкама. В. С. КарациЬъ, грађа 63;

Од појаса сабљу потегао,

Извади се ка' нова с ковача. 2, 52; (*)

по томе се овако казуе и одакле е ко кадъ му е завн-

май тако место да се бавлЬн'Ь у нЬму казуе бавлЬнЬмъ

на нћму:

Родом из Босне с Тромеђе. В. С. КараинЬъ , нар.

пес. х, стр. 149;

Да почека са Босне везира. з, 9;

Ал’ ето ти са Кладуше Муја. з, 24;

Груица и паша са Загорја. В. С. Караџићт., нар. пес.

з, стр. 16;

Да је .ьуби паша са ЗагорЈа. з, 5;

одъ управляня долази те се овако казуе величина, и та-

да е почетакъ правду мера, као да се съ нЬ гледашто

се мери:

Дебела сланина с подланице; Одскочило сунце

с копља. В. С. Карацийъ, речи, подланица, копље;

•По с три коп.ьа у висину скаче.

По с четирн добре у напредак. 2, 38;

Огуле кору с два или три прста шнроку. В. С.Кара-

пиКъ, речи, творило;

Съ полдругъ или найвыше два палца дебела су. А.

МразовиКъ, руков. 19;

Куће су обнчно све од дрвета, т. ј. између дрвета

озидане танко (с ширине једне цигле} циглом печеном.

В. С. КарациКъ, дан. 2, 4з.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

СРЕДЪ

Съ овимъ предлогомъ, кои гласи и среди а у старимъ

кньигама речь у другомъ падежу показуе да е

место на коме што быва среда онога што сама значи:

(*) Видн предлогъ на съ четвртнмъ и седиимъ пад.
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Расло дрво сред раја. 1, 209;

Усадих лозу сред винограда. 1, 144;

Кад су били среди пола равна. 1, 752;

Дворн су јој среди горе чарне. з, 75;

Чекаћу је среди горе чарне. з, 75;

А яад беше сред горе. I, 746;

Иостявндонь к с р *д л 1| р ь к в е. Св. Сава, жнт. св

Сим, 12, 19.

Предлогъ овай узима преда се друге, кои му значе-

ню додаю свое:

крозтэ;

Кросред Турске воЈске изиђе међу Србе. В. С. Ка-

рариЬъ, дан, 1, 77;

Са повелнком батином неустрашено иђаше к густој

гомнли а кроз сред ње и кући. Д. Поповнкъ, осв. 16;

на:

Насред горе саградићу цркву. 1, 234;

Насред га је горе сустигао. 2, 77;

Расла јела насред СараЈева. 1, 423;

Насред б'Јеле цркве Вилиндара

Онђе старац укопао Марка. 2, 74;

Па почину насред дружа пута 2,6;

Срето драгу насред моста. 1, 547;

Насред се пакла савила. г, з7 l ;

Ти сн мене насред ерца мога. з, 21;

Ено Марка на среди сватова. 2, 56;

II я с р я д ь доуврдве. Спок. 327;

по:

По пољу је босиље снјала,

Крајем поља румену ругкнцу.

Посред пола високу наранцу. 1, 66;

Мегге моу одь горнгегя грядя поср л д ь недв*гм

г я л ве. Сном. 329;

ПоСрЛДЬ В Д Я Т Ь 1| А- Спом. 32 7;

Творнтн соудь н прлвдоу посрлде ?емян. Спом. во;

Ударн га посред срца жива. 2, 25;

На горшему ђердапу слабо се кад вндн камеше по-

сред виде. В. С. КарациЬъ, дан. 2, зб;

съ :

Вика стража сасред пола
.
В. С. КарацкЬа речи, сасред;

У:

Шта је оно усред пола равна, з, 2«;

Перед пола шатор разапео. г, 78;

Трека пуче Перед ШумадГе. I, 684;

Гладам курјак усред села иде. Поел.;

Паде мајка усред пакла. I, 208;
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Паде листав иаранче

Перед чате јуначке. 1, 139;

Узле очнн хаицар ,
те выше сама себе усред ерх^а.

Прнп. 145;

Те се полако привуку и уђу усред Турака. В. С. Ка-

рацнЬъ, дан. 1, т6;

Коза ваше ннгда не легне на крају
,

него све усред

сриједе другијех коза. В. С. КарациЬъ, поел. 53;

съ овимъ последньимъ предлогомъ показуе и време кадъ

што быва:

Већ јасика трепетала

Перед љетп и без вјетра. !, 19т;

Перед ноћи као усред подне. ИЪ’\

Некакој болесној к;ени падне на ум усред зиме на

букову мезгру. В. С. Караџићт,, поел. 202;

какое ован предлогъ постао одъ самоставне речи, на-

лазн се и она у шестомъ падея;у место нЬга:

Полагано средам народа иду. Л. Л азаревиЬъ, владни. зв.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

у

Съ овимъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да 6 съ онилгь што сама значи нетто у свези по

томе што му е или део;

""~П бога су пуне руке. Поел.;

П ратара црне руке а бијела погача. Поел.;

П бога су вуненс ноге а гвоздене руке. Поел.;

П лажи су кратке ноге. Поел.;

Жуте му се ноге до ко.ьена

Побратиме као у сокола. 3, 2;

Ноге је имала чупаве и на дну као у тице. В. С. Ка-

радикъ, писма 32;

Нове су ми гусле јаворове
И танане струне раскид.ьнве,

Ал су вештп прети у старине,

Сваку ману накнадити зпаду. Л. ЛазаревиКъ,владнм.4B;
Како ли је лице у јунака! 2, То;

Указа се лице у ђевојке. 2, 56;

П мога су драг очи плаве. I, 426;

Очи му се бЬху узмутиле
К о у гладна у гори курјака. 1, то;

П Милице дуге трепавице. 1, 599;

Лепше грло ху Милоша царско

Лесте лепше него је у вале, г, за;
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У мене је срце милостиво. П. Петровнћт,, шћеп. 94;
Како расте трава на увојке
Како дојке у младе ђевојке. з, 23;

У цара ТроЈана козје уши. Прип. 191;

Брнјућн цара опази да су у њега козје уши, алн над

га Тројан запита шта је у нега видео ,
он одговорн да

није видео ништа. Прип. 190;

У нашего, чабра Гвоздеве уши. Поел.;

За што у људи табан ннје раван. Прип. п4;

И у бухе жуч има. Поел.;

Зуби њнховн бнјаху као у лавова. Откр. 9,8;

Док узавре мозак у јунака. 2,2;

У жене је дуга коса а кратка паиет. Поел.;

У вас је и коса на глави избројена. Лук. 12, 7;

И у нее' су пали (брци) по пушкама. з, г^;

У чиста прасца танка сланина. Поел.;

У лажи је плитко дно. Поел.;

Пи прети у руке ннјесу сви једнаки. Поел.;

Кад она тако умре, Соломун јој оснјече мали прст

у руке да видн јели запета умрла. Прип. 196;

Кости су мну ноге веЬъ быле срасле. Г. ЗелнКъ 42з;

У лгоје чизме црн ђон. Поел.;

Гуша у кокоши или у тице\ стабло у проросла гор-

ного лука; грлић у пушке или у стакла; грло у чара-

пе ; Ј>учиц
&' у плуга; вретено у кола воденичнога; у

лађе ребра; у сабле или у мача оно гдје се држи ру-

кой; у грабила оно у чему зупци стоје; у рала оно

дрво наврх којега је јарам од прилике као у кола што

је оје. В. С. КарациКъ, речи, во.ьа
,

бачва
, грлић, грло,

расоје, вретено, бокоњ, балчак, било, водшица;

или што га па себи има, што га држи, носи, води нтд

У друге су у девојке
Жуте чизме до колена. 1, 467;

У коња су све четирн плоче

И двадесет и четирн чавла. 1, 742;

У нашега лшлостива нулю

На руци му златан голуб гуче. 1, 98;

Добра гвожђа у лота јунака! 2, 59;

Зла Канци срећа приступила

Те не гледа стреле у Маџара. 2, 81;

У коза је погача у тога и нож. Поел.;

У Божића три ножпћа. 1, 195;

Кад ко чезне гледајућн што у другого. В. С. Кара-

цнЬъ, поел. 270;

Вук кад види у ње сирац, заппта је откудајој. Прип. 226;

ПоКеиъ по Кlеву (проситн), ће сами у 15 дана внд!о

у себе 450 рублјн. Г. ЗелнЬъ 88;
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—чПознајем у тебе мараму што сам је својом руком
везла. Прип. 35;

У свакога по китица цв’јећа,

У Максима сина деспотова

у гьег бјеху три китнце цвјећа. I, 550;

ВеЬ у једних понестало блага. 2, 72;

Нек носи бисаге, к.ьуч је у мене. Поел.;
Маче војску Ерцеже Степане,

У Ерцега млога силна војска; . . .
војску Српскн кнез Лазаре,

У Лазе је силнн Србаљ био. 2, 4б;

или што му е у кућн. у занимаю, у подручю , у власти;

Онде заноћи у једнога пустиника. Прип. гз;

У попа е конакъ учишо. ПЬв. 9;

У коеа самъ быо и на конаку. Г. ЗелиКъ п4;

г-—-'■Ја сам синоћ у вас на конаку био. Прип. 206;

и Марка су млоге узавнице. 2 68;

у Марка на слави. В. С. КарациКъ, нар. пес.

2, стр. 4зз;

Винце пије Сењашше Иве

У пупице и у заручнице. 3, 77;

У амиџе исшяше вино. ПЪв. 4о;

Мо.ъаше га да обједује у гьега. Лук. и, 37;

Сутраданъ по летуртш об'Ьдовали смо обоицау вдно-

га купца заедно. Г. ЗелиКъ 548;

Нити забадава хљеб једосмо у коеа. г Сол. з, 8;

У тебе ћу да учиним пасху. Мат. 26, 18;

У добра домаћина гости разблуђени. Поел.;

Останн, брате, у нас
,

ето до нашега кпеног имена

нема три дана. . . . Прип. 98;

Осташе у гьега онај дан. Iов, 1, 39;

Он сто ји у некога Симона кожпра. Д. апо'ст. Iо, в;

Приповеди јој како је био у друге сестре. Прип. з8;

Док бијаше у миле мајчице. 1, 4ю;

Дјевер попивши све вино, молнтвену чашу дадјевој-

ци, те је она остави у себе до вјенчања. В. С-. Кара-

цнКъ, нар. пес. 1, XI;

Остави срдост у мајке
А живи огањ у браке. Ковч. 18;

Каваде сам у мајке раздрла. 1, 539;
ПЕта се случит’ пен’ у сестре може. С. МилутииовиКъ,

обил. 95;

Запита га мајстор како је у цпра. Прип. 190;

У мога попа за кућом нма велика јама у земли.

Прип. 214;

У ђевојке нграју, у ђетића не знају. Поел.;

ЦдрННЬННКЬ ТК О В ДД СТОН оу II Д с Ь. ШаФ. хрисов. 13, г;

Кос едцк оу Е Д С Ь НОСТДКНО. Спои, 24»;
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Над те виде тамо у Латина. 2, 89:

Жешће гује на крајини нема

У Турчина нн у каурина. з, 24;

муке јесу у Турака. 3, 26;

У вас ложе битп да ћу се забавнтн. 1 Кор. 16, б;

То се трошн у кући као у нас мает. В. С. КарацнЬъ,

поел. 170;

Ова се нн једна рпјеч у нас нпје изгубила. В. С. Кара-

џићт,, писма 79;

Г,т,н су саде паши чаенн крстн

У нога су царп честитога? 2, 18;

—* У њега су књнге староставне. 2, з4;

Да ј’ у мене што ј’ у цара благо. 1, 49о;

У мог брата Мустај-бега Личное

Та имају двије куле блага, з, 21;

Бад у мене има, коме гођ треба нека дође да му дам.

али кад у мене нестапе, ја ћу отетп у нога гођ знам да

има. В. С. КарациЬъ, дан. 1, ,90;

У Ненада куће нема. 1, 4го;

Дворе му је саградио

Бо.ье нег’ у баба твое. 1, 60;

У пас доста коња и сокола

У нас доста пера и калпака. 2, 32;

Л у мене бела платна нема. 2, 101;

Лели млого војске у Турина? 2, 50;

Будући да је у дпија било више војске него уњега.

В. С. КарацнЬъ, дан. з, 208;

Куликова саб.ьа останец гьега. В. С. КарациКъ, дан. 4, 29;

Кад се учини мир, и Србија остане у Турака. В. С.

Караџићт., дан. 2, 114;

Кад у Леке сагледа чардаке.

II Ленину виђе госпоштипу. 2, 40;

У /едиога богатое човјека роди ньива. Лук. 12, 16;

У Омера ваше Сарајева
Зелена му гора око двора. 1, 559;

У богата влаха скупа шеннца. Поел,;

Рече ученицнма својим да буде лађа у њега готова.

Мар. з, 9;

Дворбу дворн богат у богата

А сирота један у другого,
ЈакшиК Митар у еојводе Јанка. 2, 96;

Дворило момче у попа Саве. 1, зоз;

Срь сио слоужндн н дворнлн с врлн-

домк оу господина воеводе рддосдвд. Спои. 290;

. Ко хоће да добије од бабе коња, ва.ьа да служи у

тье три дана. Прип. 28;

Магарацъ служаше у едногъ бпшчоваип. Д. Обра-

довиКъ, бас. 65;

Синъ е быо краля Вукашина,
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Побпгавши служи у Турчина. М. А.РельковиЬъ, сат. зј;

У Србскге стар-Ьшина служили. С. МнлутиновиЬъ, нет.

срб. 296;

Овн су били у мене у најму. Прип. 2«;

Пршми службу у Аесара. С. МплутиновиЬъ, ист. црн. з;

У капетешп једпога бијаше слуга болестан на умору.

Лук. 7, 2;

И мен има н млађи војвода. 2, 81;

Дл воудеть ЕНЙЛНОТНКДрЬ Оу пдтрТдрдд. Жнт. СВ,

Конст. 4,8;

се зао у горега,

Ж.ье га храни, а горе му ради. Поел.;

Ја се најмн у попа. 1, 695;

Опђе се најми у војводе да му готовя јело.В. С. Ка-

рациКъ, дан. 1, 70;

До ючер е говеда чувао

У истогатог нашегакнеза. С.МплутиновиЬъ, обил. 98;

Био један сиромах • човек, па се прнбије у ?Iекаква

богата човека да служи без погодбе. Прип. 50;

Тавнов’о сам у Задру бијелу
У онога Задранинч бана. з, 22;

Задужую се у тргоеаца. Г. ЗелиЬъ 374;

или што му е родъ:

Оу Е (> Л Н Л Л БНСТД ДЕЛ сннл. Спом. 290;

Остл оу ввлнгакд едлнь синьке. Спом. 29о;

Лко ли си сило илтрлжые оу отводнл. Спои.пз;

йко сн се оу м е и е илтрлжлкь илшлль одь ноегд срцл.
Спом. 139;

У Аиђе се мушко чедо нађе. ПЬв. 95;

У Влахигье чедо мушко било.

У Гркиње није но ђевојка. 2, 6;

У стара оца сиротна ђеца. Поел.;

У Илије у ђидије лијепа је шћн. 1, 49з;

Има у твоеп брата кћи Милица. Прип. 96;

У њега бјеше јединица кћи. Лук. в, 4г;

је јединац у мајке. г, 69;

Марко сине јединн у мајке. 2, з4;

И госпође мајке лепу Керку кажу. 1, '19 2 :

Да се огубала у криља ђевојка. Прип. 108;

У мене мајке не има. 1, 319;

У нога је стара мајка, застараће се. 1, 255;

У тебе је братац кавгаџнја. 1, зог;
А у мене браЬа енромашна. 2. 69;

У не бјеше сестра, по имену Марија. Лук. ю, 39;

Лепа ти је у Алаге љуба. 1, 38*»;

Смнљанић-Илиј у,

У Нлије млада оста .ьуба. з, 25;
У нЪга е люба видарица. ПЬв. 108;
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или што му е радия, станК;

У млађееа поговори нема, з, 24;
У луда кмета брза бесједа. Поел.;
Зла погледа у добра јунпка. з, 21;

А да в идиш бахта у Влашета. з, 22;

У Стјепана лоша срећа била, з, 17;

У Молгчила чудан наук пма. 2, 25;

У нас није кано у Турака. 2, 61;

Чудан адет бјеше у Латина. 2, 89;

Нпје обнчај у Римљана да се поклонн какав човјек
на смрт док се оптуженн не суочп с онниа којн га туже.

Д. апост. 25, 16;

Онака је вјера у јунака. 1, 53 7;

Ал је тврда вера у Чивута. 2, 18;

бре в-Ьре ше у невЪре. Оглед. ■;

Са т!емъ си вЬру изгубш

Да е ннкадъ у тебе немамо. Оглед. 7;

У стара крвника нема нова прнјатеља. Поел.;
Као што стојн у пророка. Мар. 1, 2;

Оваковн допуштенп говорења образн у наши сти-

хотвораца видитн се могу. Л. Мнловановъ 66;

А я самъ е саковао у Николе куют,Не ПЬв. з;

иии што му е у уму:

Правда је у Бога
,

а да у кога? Поел.;

Дд уоде влдсн свободно тлко кдкосоу оу бд на к оу-

д Н н д уодндн. ШаФ. хрпсов. 5, 29;

Дд еондкон кдко е ендо оу I|дрд оу стяпднд. Спои.B9;

Кдко ге ем ль препе оу пр ь к е господе, оу

I(дрд стефдпд н о у господи и д к и ез д дд^дрд,

дд нмь «есть н нл прядд оу господства мн.

Сном. 180;

Молитва им пријатна била у господа бога! Ковч. 124;

Јер сп нашла милост у бога. Лук. 1, 30;

У мен', курво, вересије нема. 2, 69;

Да васъ у цара бране и одговараю. С. МнлутиновиКъ,
ист. срб. 364;

У тебе нас јесте омразило. П. ПетровиКъ, шћеп. 4б;

Ты настаниу цара Турскоеа н у нЪговге већШла. С.

МнлутиновиКъ, ист. срб. 345;

Пlто годъ народъ за себе у цара израдн и еврши.

С. МилутиновнКъ, ист. срб. 299;

Кддсгеде н проуГн дюдГе дд не женеть се не елдгосдо-

вивши се оу своего др у Гере д. Душан. зак. 1,1;

У оба се ајдук се благослови. В. С. Караџнћа речи,

благословитн се;

Кои се у попова герчкге преко толмача исповlедаю.

Г. ЗелиКъ Ю9;
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Да се није у другого исповидила. М. ДобретнКъ,

богосл. 16;

Да се свакъ исповндн наиманћ едномъ на годиште у

своеа пастира алп у другого редовника. Наукъ кр. 132;

Он е већ познан у Талгяна. И. А. Дошен. лир. предгов;

Мирна у бога. 1, 34;

—~ ПоЬемъ у професора Борна слушати ФЈзику. Д. Обра-

довнЬъ, бас. 192;

Онъ учаше скулу у фратара. А. Качийъ, разгоа. 2*6;

Да самь науч'ю у мога даскала. Г. ЗелнЬъ 119;

ноже што быти у овакой свези
,

па се опетъ узети у

мисао коя га одвая одъ онога съ чимъ се каже да е

у свези:

Што сам јунак у бога желпо. 2, 4о;

Мы у вас ке нншта не желимо. ПЬв. 5;

Свашто му бог дао што у њега жудио! Ковч. 120;

Сваки йе тн позајмити блага,

Нштн Иво у нога ти драго. з, 26;

Њу сам дош’о у тебе нскати. з, пъ\

Но я иштемъ у васъ господарахъ
Да ми войску дате Арбашю. Оглед. 380;

Занште у њих једно теле. Пр ип. 223;

Иди ншти у цара галнју. Прнп. 86;

фо нфемо у е о г д. I. РанЬъ, катих. 214;

Кон нево шдекд, рнтн!(B у те ее нште. I. РанЪъ, поуч, 2, зв;

1С коегд кадъ вы сыпь нъговъ длђеј. I. Ра-

нЬъ, поуч. 2, 14;

Искали су науку у Египтлнп. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 249;

Н Дубровчана заиште да се у граду начинн црква.

Г. Зелићж 500;

Кад је у њега заискао послнје подне ракнје. В. С.

Карацикъ, поел. 45;

Да нам остане свагда слободно у цара милости искати.

В. С. КарациЬъ, грађа 146;

Који нште у тебе подај му. Мат, 5, 4г;

Што заиштеш у бога даће ти. Iов. и, 22;

Искати помоЬъ
у западньГехъ державахъ. С. Милу-

тиновиЬъ, ист. црн. з;

КдДЕ 6 МНрЪ, ДД не НфB 11НЦ1Д V I) Д Р Д НН ||дрь б ННДI

ДД не нфе ннфд. Писио М. Милорадовића у С. Милутн-
новиЬа ист, црн. 51;

И заиште у мене конака. I. СуботиЬъ, дабр. 25;

Приятельство и миръ пита

& вас царска величина. И. ГундулнКъ, оси. 11, 151;

Ты ли у тужбе и
у плача

Питашъ помойь а не у мача ? И. Гундулнкъ, осм. 6, 44;

Н бога питаю, И. ђорђићЂ, разл. 235;

Запита миръ у /онате. А. КачиЬъ, кораб. з4з;
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Лко бы пнтао у парока впће. М. ДобретнЬъ, богосл. 75;

ТриЕОКлше н проснше оу I)лрьствд мн. Спои, 62;

Запросићу у цара ђевојку. 2, 66;

Да у тебе просимо ђевојку. 2, 4о;

Три пут сам те у оца просио. з, 18;

Да испросим у Јlеке ђевојку. 2, 4о;

Арапин је шћерцу испросио

На срамоту у цпрп нашееа. 2, 66;

Пик о у н■ь г д испроси 3115® и ккклвкн. I.РанКъ, бой зм. 55;

Свп живимо понанвпше просећи мнлостиню у хри-

стяпа. Г. Зелнйъ 239;

Да у иЪгова ћаћка славна

Жуђешли ти миръ испроси. IГ. Гундулийъ, осм. 6, 91;

Шхл смо дажим у еогд молнхн. I. Ранйъ, катит. 254;

Замоли у пега чашу вина. Прип. юг;

''“'Одмоли га паша у везира. 2, 95;

Одмоли га у Црпогорацахъ. Оглед. 152;

И снаху му нзъ робства одмоли у Карађорђп. С. Ми-

лутнновийъ, ист. ерб. 65;

Измоли у њега посланице у Дамаск. Д. апост. 9, 2;

Да сву Фамнлију пзмоли у двора Аустријскога. В. С.

Карацийъ, еман. и;

Правду н обрану тражнмо н просимо у тебе н у цара.

С. Милутнновнйъ, ист. срб. 362;

Обрану против њих у другијех владалаца тражили.

В. С. КарациКъ, ковч. 4;

Тражи у Цыганке кнсела млијека. Поел.;

Ал не могу медовине наћи

До у неке крч.парице Маре, з, 7;

М везиље свилу куповати. Поел.;

Те купује саб.ьу у Стојпна. з, 58;

Ко упТ со вели дт оу’С лк®Длк о в н Ђ д. Писмо патрь

арха Максима 1667 у В. С. КарапиКа прим. 72;

Да купит у лене злата. Откр. з, 18;

Познавши свету руку купи ]сугьега. В. С. КарациКъ,

ковч. 125;

Ви ономлани хоћасте вашу браћу одкупнти у везира.

Грлица 2, 51;

Н везира нЬга одкупили. Оглед. 492;

Изварао у њега десет гроша. В. С. Кар., речн.изварати;

Којн што мам и
у кога. В. С. КарациКъ, речи, мам.ьив;

Тадъ задобн плату у принципа. П. ПетровиЬъ, в!ен. 54;

Ледно Туре измакнуло било

Не би л’ Ланку уграбило главу

Да у цара узима бакшиша, г, 52;

Узео у сусједп капу у наруч. В. С. КарацнЬъ, поел. 321;

УзаймнЬе блага у Матипахъ. Оглед. 9;

По томъ узео е богъ у Лда.иа ребро и створш в

одъ тога Еву. Препр. 9;



Сокъ, кои насочи судца митника, добнће награде пе-

десеть та.пера ; а ов!е педесеть та.пера треба узети у

судца митника. Зак. цри. ю;

А ђевојку оте у ђевера. 2, 89;

Голу ћорду отет’ у Турчина. ПЬв. 87;

Овян у е д п о г я пол® йео. I. РаиЬъ, поуч. г, 82;

бсн лн укрло нлн сотео штогодъ у ко г л. I. РаиЬъ, поуч. 1 ,58;

Да је кум у кума украо сламе. В. С. КарациЬъ, речи.

кумовска слама;

као што се у горньимъ примерима одмицанЪ глаголо«ъ

казано мисли да настав после бавлЬня коему се место

каже предлогомъ и падежемъ, тако имамо и примицанК

глаголонъ казано после кога се мисли да настав исто

онако бавлЬнЬ:

А подите два три у Косово

А умоје богом посестриме. г, 8;

С том давијом у г/,ара пођоше. з, 13;

Н цара је везир улазио. 2, 95;

Дођоше ми три делије
Баш у мене крчмарице. Ковч. 89;

Пушти змаје ђевојчицу

Да у мајке своје пође. 1, 270;

Она шћаше бјежат’ у Турина. 2, 44;

Један дан столице крене у цара и запроси ђевојку.

Прип. 151;

Пође хитро у онога нраља што му бјеше шЬер гу-
бава. Прип. 108;

Докле дође на Чево крваво

Н сеоега богомъ побратима. ПЬв. 38;

Оде Мнлошъ у Отмановића

А Милинко у сеога ћесара. ПЬв. 5;

Да одъ силна цара у славна

Краля зацЬЬъ мира греде. И. ГундулиЬъ, осм. ю, 159;

Кога у краля посл'о бише. И. ГундулиЬъ, осм. ю, 73;
Н приятеля дође свога. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 4;
К Римское а нальЪстиика

Найбрже га поведите. 1). ПалмотиЬъ, крист. 71;

Братимъ се опетъ у майке. И. I>ор{)иЬъ, разл. 166;

За ином ходи у владике амо. С. МилутиновиЬъ, дика 144;

Ако Ьеш и у везира прео воде поЬи. С. Милутино-

виЬъ, ист. срб. 33 7;

Походит ее ко старпо сестру,
Пакъ ће она у нЪ после ш’ иьоме

Апрексутра у .чайнице скупа. €. МилутиновиЬъ, обил. 94;
Пакъ и даиасъ да б’ у майке пошле. С. Милутино-

виЬъ, обил. 94;

Пакъ ие прахи у сестрице люе. С. Милутннов., обил. 94 ;

317СЪ ПРЕДЛОГОМЪ У
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ПоЬемъ у патргарха. Г. ЗелнЬъ 14а;

Смислимъ да поЬемъ у каква пустнняка и да будешь

у н'Ьга кои мЬсецъ. Г. ЗелнЬъ 11.5;

Отндемо у генерала Петра ТекелГе. Г. ЗелиЬъ 99;

Пошлю у БазилГана да питаю за ме. Г. ЗелиЬъ 181;

Кадъ бы какавъ п-Ьвачъ овдЪ на Цетиню испЬвао

пЬсну добро , одиахъ бы се повео у когъ писара да е

напнше. Оглед, II;

Данае мене у тебе издала

А сутра ће тебе у другога. 2, 25

ЗаробЈо себе у туђина. П. ПетровнЬъ, в!ен. 15;

по томъ се и ово говори:

Отишао у себе(т. ј. дома). В. С. КарацнЬъ,речн. себе.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ЦЕћА

Съ овииъ предлогомъ речь у другомъ падежу пока-

зуе да е оно што сама значи узрокъ нечему, али толико

што се налази да нетто есть кадъ се узие на умъ оно

што она значи:

Каастеле наше Носове 1) не к ь дате намь паше по-

ставе. Спом. 220;

ЦЪАъ тве вЪре крЪпке толи

В’Ькъ Ьешъ живЪт’Дубровниче.И. ГундулиЬъ, оси. 8,141;

Одъ киехъ свака цЪАъ лАпоте

Достойна е быт' царица. И. ГундулиЬъ, осм. 6, 98;

Трудно се жива ухвати циеКъ брзине и якости. И.

ђорђићЂ, салт. 35;

ЦААа своеа непослуха падеуомразу бож!ю. И, ђор-

ђнћт., салт. XX;

Нест господни ион дошао 1| н Ь а Гришин к а. П. Поси-

ловиЬъ, наел. 122;

Тко мре ц н Ь во га по тркдв н МКI)Н,

Кпрлв грек вншЬнем с орвжнем « р«l|н. М. ДнвковнЬъ 82;

Немой пука морити циАа гриха люихъ. А. КачиЬъ,

кораб. 216;

У какве самь погибЈе сама себе циАа васъ ставила

А. КачиЬъ, кораб. 105;

Кои прогонство трпе цААа правде. Наукъ кр. 139

узрокъ се место меня съ последкомъ:

Ласно два три и четнрн

Наћ’ ће роба цЪАа свЪта. 11. ГундулиЬъ, оси. 27, 68;

(*) Старо простозначенЬ: вывьшерано оу грова. Лук.24,23>

данасъ ниа у обичаю.
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Яке войске цААь обране

СупроКъ Турской држа смећн. И. ГундулиКъ, осм. 5,21;

предъ овимъ предлогомъ налазе се и предлози за,крозъ

и съ, кои и сами значе узрокъ:

За цААъ милости. И. ђорђнћт., салт. 141;

Горко увриеђенЂ кроциеАъ чеса. 11. ђорђићЋ, разл. 200;

Нег нечасна внкъ да у пуку

Ты се речешъ кроциеАъ мене. И. ђорђићч>, разл, еэ;

И съ цААъ грАха толикога. И. ГундулиКъ, разл. зз;

као Iп то се види примера изъ народнихъ умотворина

немамъ съ овимъ предлогомъ,аонъ се налази у речнику

В, С. Караџића.

ДРУГIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ЧЕЛО, У ОЧИ, НА ДОМАКЪ, НА ИЗМАКЪ, ПО ТОМЪ

И ове су речи кадшто предлози. али само предъ не-

кимъ речнма.

Чело съ речима глава и нога кадъ челяде лежи показуе

дашто быва нагорньой страни ономе што ове речи са-

ме значе:

Ево сунца, гдн га у двор водим
Што ће мени сјати чело главе. 1, 721;

А братац јој у крвн лежаше,

Невјеста му стоји чело главе. 2, 82;

А ти кукај мени чело главе, з, 7;

Саранише војводу Каиру,
Чело главе кошке ударите. 1, 81;

~~~Чело главе ружу усадите. 1, 740;

Онај матори пас дошао од стоке и сео му чело главе

па плаче. Прип. 17;

Видје два анђела гдје сједе један чело главе а један

чело ногу гдје бјеше лежало тијело Исусово. Iов. го, 12;

у старимъ кньигама има овай предлогъ предъ собомъ

у (као и место) и стой предъ речи» пьива:

Соукотнцд трьгь, н мегд моу нд млдкоу кодь мордке,

оу уело инке рддоеке; село роуком!е, н мегд ноу

нд емнлдуоу, нд поуть млюкокдуекы, нд кленовннкь, ндгдн

косдмункк оу уело инее. Ша*. Iезек. 131 (изъ писма

киеза Лазара);

тако и данасъ има предъ речи» трпеза;

Заседоше за соФру ]унаци,
А турите Комнен-барјактара

Турите га у чело трпезе. з, 26;
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Дјеверп доведавши онаху намјесте је у чело трпезе-
Ковч. 84;

у старимъ кнъигама чело има предъ собомъ и горнк:

Пд кедн нрьуь прв/ь попорь нд грдднфе. прдко нд ро\‘-
пе. оу горне уедо гордуекд. Д. Аврамов, опнс. з4. (*)

и очи съ речима ко има се зову дани показуе да што

быва данъ пре пего опо што оке саме значе:

Печеннца се не тражн у очи божика. Поел.;
Како су двојнца сјелн у очи божикп да вечерају.

В, С. Карарнкъ, поел. 154;

Сјетила се пре.ьа куђеље у очи неђеље. Поел.;

У суботу у очи неђеље. 1, 642;

Ледно јутро у очи неделе. 2, 84;

Јелеспје је у очи Видова дне. В. С. КарацнКъ, поел, из

место дана може быта оно што быва:

Као у очи смрти. ■— Као у очи кијаме-ка. Поел.;

Н очи свадбе. В. С. Караџићт>, нар. пес. 1. стр. т,

место у има и на:

На очи бад/ьееа дневи. В. С. КарашПъ, речи, наочи;

V истомъ смислу има и па вечеръ:

На вечер Нвања дне. В. С. Караџићт., речи, вечер;

У суботу на вече неђелк. ПЬв. 63.

На домакъ съ речима кое значе места показуе да што

быва близу места, као да е мнчући се приспело до нЬга;

Кад су били надомак Језерп. 2, 25;

И Тр о}нцу надомак Таслиџе. 2. 24;

Дославши надомак Јадра. В. С. КарациЬъ, дан. з, 202;

На домак Цедика састане се опет са НГлеском ар-

ий) ом. В. С. КарациЬъ, еман. 45;

Свака селянка дошавши на домакъ града преобући
ће адьину. Грлица ъ, 8; (**)

и на измакъ показуе да што быва близу места, алн кадъ

се изиђе изъ нЬга:

Кад су били на измак Норита, з, 68.

Но томъ знача што и после, алн само съ другимъ

пад. речи то:

По томь т о г дн. Спом. 242;

Внђаше се по то.пъ тога. Ј). ПадмЙтиЬъ, крист. 21;

П. I. ШаФарикъ у Iебек. 83 поминЪ да се данасъ го-

вори и чело куке; примера за то немамъ.

(**) Неки пишу недомакъ: У истоме га путу педомакъ

Цриилква сретне каьига. С. МилутиновнЬъ, ист. ерб, зхэ.
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По том тогд рецн ова моянтва. М. ДнвковнЬъ зэз;

Пднпярко ВОЙЯЯ V О ЫIV Я IIСЬ Я 15и в се по овома по^нд-

пно, потом тог л р глне се аспомен. П. ПосиловиЬъ,

цвиет. 8;

По том тог и пой н. 11. ПосиловиЬъ, наел. 51;

По томъ тога молит' га почеше. А. КачнКъ, кораб, з4а;

По томъ тога слидн кирlе елеисонъ. М. ДобретиЬъ,
богосл. 407:

у Душанову закону 156 има и саиоставна речь съ овимъ

предлогомъ: яко се по томь со пря к е соврете гаьянуенКб. (*)

ТРЕЋІЙ ПАДЕЖЪ БЕ3Ъ ПРЕДЛОГА

У треЬемъ падежу речь показуе да нетто ступа у

свезу съ оинмъ што она собомъ значи: кадъ сеиде куки,

ходу е край у кући
,

но чему се довольно може разу-

мети речена свеза:

Ко за туђом вуном пође сам острижен куАи дође, Поел.;

Идући од куће до куће дође и куки њезина оца. Прип. 1 63;

Својој пуки не доходе. 1, 151:

Нек сватови сваки дому иде, 2. 89;

Кад ми Ана сретно дому дође. 1, 5;

Земан дође да тн дому пође. 2, 89:

Је л’ ко данас двору долазио? з, 57:

Вей ти иди двору бијелолге. 2, 51:

Она ј’ стидна и мис’она

ђе је дошла туђем двору. 1, 115;

Онда чоек отиде Ооломунову двору Прип. 194;

Па одоше сваки своме двору. 2, 42:

Ла он оде сеојој танној кули. 2, 4г:

Оџаку је своме долазио. 2, 95;

ђекојн калуђери слабо и долазе памастиру него све

иду по народу те пишу. В. С. Карацийъ, дан. 2, 111;

Усједе га, оде палшетиру. 2, 14;

Кад се иде цркви или памастиру, вако се обуче
накити што ко .ьепше може. В. С. КарациКъ, дан. 2. по:

Пак ти иди цркви Раванйци. 2, зо:

Што га јаше једном у годи ни

Каде иде у Текију цркви. 2, 42;

(*) Место по том ииа у старимъ кньнгййа и по сем съ

друтимъ пад. исте речи одъ кое е и ово сем: по семд сега

да не l(.арнпе. Спои. 50; да нмь не нмять по сема

сего у а усилю. Спом. 61. Место по ииа и од

а седмый над. сень съ друтимъ сега остае значеЬи садъ као

и напредъ: да йе одь сень сега внтн кирдпь. Сном. 265;

Сннтавса I. г\
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у песмама овако ииамо и друга .песта:

Она иде своте винограду . з, 78;

Да ндемо нову безистену. 1, 7*19;

Е ја одох ов оЈ грађевини. Ковч. юз;

Када дођеш бијелу чадору. 2, 94;

И по ноћи дођоше Буди.пу. 2, 94;

Нека дође граду Вучитрну. г, 29;

Слуго моја, Тодоре везнре.

Да ми ндеш бијелу Леђану. 2, 29;

Дође Јанко бијелу Коњицу
Побратиму бегу Алн-бегу. з, 53;

Када одеш Стојну Биограду. 2, 9з;

Дође јунак Босни каменитој. 1, "24;

Гlа отнде новој бановини

Штоно му је царе поклонно. 2, 31:

Изндите пољу шир окоте

Уфатите друма шнрокога. 2, 4о;

Кад дођоше друму широкоте. з, з;

Одох право гори Ротанији. з, 1;

’l'воме ђогу н твоме јунаштву

Свуд су броди ђегод дођеш води. 2, 44;

Док изљезе поду највшиету. 2, 12;

свеза съ челядетомъ быва кадъ се съ ньнмъ меша или

какавъ иосао има:

Иогоуь оу восноу првсветломоу господином

к р л л оу О С Т О Н. Спом. 115;

Ево су ти гости дошли. 1, 191;

’Гешко оном ком на конак дођем. 1, 660;

Яог убно свакога Турчнна

I< ој и више каурину дође

Кад каурнн крсно име служи. 2, 72;

Жена пође сво Јој удатој кћери у походе. Поел, Ю1;

Кад ја пођем роду моте. 1, 573;

Како је Марко дошао Мини од Костура, В, С Кара-

џићт,, поел. П5;

Идем ои,у својету. Дук. 15, 18;

Па је дошао својит људта да не умре од глади, В.

С. КарацнКь, дан. 4, 15;

Па ти иди теханџији Јову,
Па пнј, брате, вино до јацнје. 2, 97;

Па он оде тладу берберину. 2, 77;

Иде Неуду да га пита. Прип. 99:

Иитају га слуге шта ће, а он им каже да иде Нре.пу -

драме. Прип. 194;

,1а матор чоек, па сам дошао ђетету да ме свјетује

како ћу се женити. Прип. 195;

Иди господару, а прођи се млађих. Поел.;

Ајдемо судији. 1, 585;
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Она оде својој јетрвици. 2, 26;

Оде ш њиме бегу на чардаке, -г, 15;

Па одоше богу на диване. 2,1;

Ти не зовни по ииену, па ћу ти ја нзаћи. В С Ка-

рапиЬъ, поел. 53;

Кад нзиђе госпођи краљици. г, 14:

Изиђу обојица Али-аги Серчесми и положе оружје

В С. Караџнћт,, грађа 55;

Вн Груице ни видели ннсте.

Камо ли
ту

на бој пзодили. з, 1;

Некакот чоеку дође ђавоусну, В. С. КарациЬъ, пос<д. 60;

.Тедва Анђа сама себи дође. з, 12;

Уђе у свой кабинетъ а ми свакш себи, Г - Зеликъ2l4:

Већ ето ие теби по авазу. 3, 24;

тако се у песмама казуе и удадба:

Она пође с преко мора бону. 2, 9;

Не ћу томе поћн ниједноме. 2, 4о;

овамо иду и овакн примери. у коима у речену свезу

ступаю ствари съ челядма. челядь са стварима кствари

међу собомъ:

Камен дође војводи Кајици. 2, 81;

Али бану друга снага дође. г, 44;

Кад Аазару ентна књига дође. 2, 31;

Снноћ тени кара хабер дође. 1, 544;

Ево тени тужноЈ редак дође. 2, 69;

Редак дође двору Дојчинову . 2, 18;

А кад Марну свети ђурађ дође. 2, 12;

Већ кад тени судни часак дође. 2, 85;

Доћн ће и њету цри петак. Поел.;

Иде Јела стаду у планину. 1, з42:

Она оде коњта на ливаду. 2. 5;

Па он оде својпЈ тулутини. 2, 42 ;

Свака тица своте јату иде. Поел.;

ступанЬ беше довде наипростје исказано: глаголоиъ

ики, али по себи се разуме да може быти и друго свако;

Да похити пући. В. С. Каранићт., поел. 224;

По том би се вратнли свако својој кући В С. Кара-

џићт., нар. пес. 1, стр. 188;

Утече у село кући сеоЈој. Прип. 1;

Одшеташе ђакоиовот двору. 2, з;

—»Трчи сине двору бијело.пе. 2, 16;

Већ се врати белом двору своте. 1, 29 г:

Лети паша Котненову двору. 2, П;

Дојездише Јанковића кули, з, 22;

Дубровнику путоваше мирно. 2, 19;

Брже трчн граду Биоераду. 2, 98:
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Шћаше утећ' граду Варадину. 2, 4г;

Да бјежнмо Стојму Еиограду. 2, 95;

Иа побјеже своме. Сарајеву. 2, 93;

Стиже баие питомој Пожези. 2, 31;

Г.ра.ь се вратн бијелу Будиму. г, 94;

Све утекло дрвљу п катењу. з, з4;
Она трчи своме господару. 2,5;

Отрчи своме староме господару . Прип. 54;

Одма му је радо истрчала. 1, 724;

Нак притрча рањену јунаку. 2, Јб;

11а потече брату по авазу. 2, Ю;

4.0К у бјежат ’ цару у Стам.бола. 2, 89;

Намисли да остави првога мужа и да бјежи ово.не

другоме. Прип. 196;

Сјутра ћеш ме издат’ на Косову
П одбјећн Тур скојн цар-Мурату. 2, 50;

Одбјегла је жалосннца цару под шатор. 1, 470;

Њој долеКе снв соколе. 1, Ю9;

К,ад жена прнспнје својој кћери, В. С. Карацнћт.,
поел. 101;

Ево теби три књнге стнгоше. 2, 75;

Приступите му учениц» н.еговн. Мат. 5,1;

Ал не гледе четирп војводе
Што су скоро приступило ђурђу. 2, 82;

Владицы су приступили руцы. Пћв. 99;

Приступи му руцы и колЬну. IГЬв. 125;

Зла Кайци срећа приступила. 2, 82;

Прискочите вашой браћи
Са помоћу у затвору. П. ПетровнКъ, слобод. 73;

Но му добра срећа прискочила. 2, 95;

Лота краљу срећа прискочила. 2, 31:

Врзо Мујо припаде .4лији. 2, и;

Гада слуге њему допадоше. 2, -ю;

А кад г/,ару дари допануше. з. 15;

Кад је Петру књига допанула. 1, ззЧ:

- Глас допаде Драгији војводп. 2, 76;

Ред допао прошено) ђевоЈци. 1, 583;

Сврате му. С. МплутиновиКъ, ист. срб. 235;

Ао’те богу да се обрнемо. 2, 2;

Не могли их богу обриутп. 2, 2

такое и ово
г где се ступанЬ казуе о каквомъ знаку:

Ви се двору моме потруднсте. 3, 71;

Л ранила стара мајка

СветоЈ цркви на јутрењу. 1, 191;

Себи зове Брђанске кнезове. з, 17;

.Ьекара, кога су му били дозвали да га лнјечи. В. С,

КарацнКъ, поел, 114;

Скупи мени младе иосиоце. 1, 345;



Он се нзнајпрнје држао са Станојем Главашеи а по-

слов се прилпјепи ђуши Вулићевићу. В. С. КарациЬъ.

дан. 1, 71;

Прнморци се прилијепе Римљанима. В. С. КарациЬъ.

ковч. 4;

Приступи п прилијепи се тијем колима. Д. апост. 8
3 29;

Сав род звјерпња и птица прппитомно се роду човје-

чијему. Як. з, 7;

Немојте му скуту обискиват'. 2, 4о;

Коме Ьеш се прнволетн царству ?

Или волиш царству небескоте

Или волиш царству земаљскоме ? 2, 4б;

џ у помислима: гонити, водитн, носити, возити итд. само

су различии начини овога ступаня:

Не бн ли те мајка отерала

И том белом двору дотерала. 1, 525;

Гони Марка бијелу Звечану. 2, 68;

Нагна њему плавога јелена. 2, 99;

Хајде да нас воднш твојој нуАи.В. С. КарациЬъ, поел. 229;

Воде њега двору бијеломе. 2, 22;

.».Одведе је своме двору. 1, 4оо;

_ Води мене зповиној цркви. 2, 5;

Да га поведемо намастиру. В. С. КарациЬъ , речи.

Ьаволак;

Води Марка граду Вучитрну. г, 68:

Одв еде је Скпдру на Бојану. 2, 23:

Одведе је Босни гсаменитој. 1, 724:

Поведи их Звијезди планини. 2, 99:

А воде га под шатор еезиру. 2, 95;

Она узе дора дебелога,
~~

Одведе га Петру налбантину. 2, 78;

Одведоше га поглавару свештеничкоме Мат. 26, 57;

Доведох га ученицами твојијем и не могоше га нс

цијелнти. Мат. п, 16;

Да га он изведе еезиру. В. С. КарациЬъ, грађа 55;

Те га (благо') нскопај и носи нући. В. С. КарациЬъ,
поел. 60;

Донеси га двору господскоме. 2, 21:

Донесе га својему чардаку. 2, 99;

Однесе га пашину чадору. з, 14;

Да ти понесем један Ьу п масла. В. С. КарациЬъ, поел. 61;

Однесе је (кпьигу) цару у Косово. 2. 46;

Ванстипа, донеси им кина. 2, 72;

Ко у женидби гледа на оно што ће жу жена донијети.
В. С. КарациЬъ, поел. 265;

Шећерли му каву изнијела. 2, ю;

Дај трговче, нзнеси ми плата. 2. ни:

Светит’ бруку Шегиишаха
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Ыанесену иЪговоме

Громоносном величаству. П. Петровийъ, слобод. 35;

Вози је двору својету. \, 580;

Вожасмо се крају. Д. апост. ат, 40;

Одвезе га право светој гори. 2, 74;
Те је ша.ье бијелу Будиму. 2, 94;
Еего га (хайдзка} послао Босанском везиру а он га

набио на колац. В. С. Караџићт., поел. 38;

А за трећу (годину) косу одрезала,

Па је ша.ье у Нови ујаку. 1, 556;

Те је (књигу) ша.ье бегу Гадул-бегу. 2, 16;

~

Праги књигу милој тћери .појој. 2, 89;

Но ми пратн низ море ђемије. 2, 89;

Опрема се двору бијело.не. 1, ззз;

Трећа сирена драгу своме. 1, ззз;

Лг:о их отпустим гладне кућалнх њиховијем. Мар. я, з

И пушти ме двору бијеложе
вчевини и тој постојбини. 2, 44;

'—- Пустите га льени под шаторе. 2, 69;

Пуштићу те твојој мајци. 1, 270;

Спушта књнгу и,ару на ко.ьено. 2, 47;

Да те не притегне судији. Лук. 12, 58;

и даванЬмъ се долази у оваку свезу

Бог ти добро дао! Поел.;

Цар пашама даде спахнлуке

И агама даде агалуке. г, 77;

Болан се пита, а здравоме се даје. Поел.;

Она Турком медовнну даје. з, 7;

Коњу дадох снопак ђетелипе. 1, 432;

Дадоше му коп.ье убојнто. 2, 78;

Већ .ни додај воде у маштравн. 2, 93;

Бод.ъиволl корову није бог дао рогове. Поел.;

Не да) мене шћерцу Лрапину. 2, 66;

Не дај ме моје.пу су парнику . Лук. 18, з;

Мене мајка не да за те.

Него ме је другом дала. 1, 4гт;

Кпивом сам те рсузину дала. 1, 727;

Даде свјет Јудејцима. Тов. 18, 14;

Једни лгу дате и приушке, Мат. 26, 67;

Мајка ти је Фату испросила.

Испросила и прстен јој дала. 1, 345;

Даје богу душу. Поел.;

Ја ђевојци дао вјеру тврду'. 2, 94;

И тако му боз.у вјерз-

даще

Да ће ш Њlше ка Удбине поћи. з, 26;

И краљици боа;ју помо!. даје. 2, 14;

аЬуто гледа Хрњу МустаФ-агз-

Њега гледа, пушке оган, дава, з, 26;
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Над Милош не ктедне уступити, онда Предо да пушци
ватру, те га мртва оборн с коња на зем.ьу. В. С. Кара-

џићт., поел. 4, зо;

Тако краљу бог и срећа даде. 2, 81;

Она шћаше бјежат' у Турака,
Не даде јој Страхинићу бане. 2, 44;

Која смрт храни, друга)' не да. Поел.;

Не даде .ну ђаво мировати. 2, 77;

Јер ми се не даш наспатн. 1, 456;

Ко д’ нам се састат’ не даде, 1, 37 1;

Није им дао спаватн. В. С. Караинкъ, поел, ю;

Гдеда саб.ьу мало и велико,

Никоме се извадити не да. 2, .51;

Не дај се злу надвладати. Рим. 12, 21;

Дај ми, боже, да родим девојку. 1, 685;

Гди се и,ару не да царевина. 1, тез;

Питај и за нас за што нам се говеда не даду. Прип. оз;

Кад се каквој жени не даду дјеца. В. С. КарациЬъ,

речи, вук;

Подај мене светлост твоју. 1, 224;

Да се тако не подају Србима. В. С. Караџићт., поел. 5, 4т,

Ал’ се муци не подају живи. П. ПетровиЬъ, куда 12;

Додаше му коп.ъе убојито. 2, 13;

Већ ми додај воде у ыаштрави. 2, 9з;

Њега уједе(змија) и зада му смрт. В. €. Карай, поел, бз;

Не задаји јад момцима. ззв;

А мени јунаку три туге задала. 1, 542ј

Кума кума ако није даровала, ии ј с дш ни бриге задала.

Поел.;

Она га замоли да би јој понио торбу, која јој је била

дотежала, и да би је предао гьезиној пкери. В. С. Кара-

џићи, поел, юг;

Нијемцн кад су изо предали Виоград Турцима. В.

С, КарациКъ, дан. 2, 4з;

Где брат сестру северу предаје. 1, 41:

Што би снаге, памену предаде. г, 81;

Да се не предају врло вину. Тим. 2, з;

Издај намп Иоваковић-Грују. 3,7;

Шта ћете ми дати да вам га издам. Мат. 26, 15;

Ону длаку продај кавну богату чоеку. Прип. 155;

Да би му продао онога роба. 8, С. КарациЬъ, поел. 106;

Да раз даду народу. Дук. 9, 16;

што была у даваню оно тоже быти свагда кадъ се ка-

ко годъ учини да у йога буде што:

И његово потрощио благо

Дијелеа:. к.ьасту и слиЈепу. з, 52;

Оае двије рпбе раздијели свита. Мар. 6, 41;

Тако им раздщеди и оружје б его во. В. С.Кар ар., дан. 1,74*.
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По новој уредби његово се подручје раздели разли-
чным впјводама. В. С. КарапиЬъ, грађа 4б:

Но зафали вншњем богу

Који ти је уд’јелно

Млада рабра господара. 1, 9;

Фајду дијелисмо
,

од које н впма до.ье дијел учнни-

смо. Ковч. 71;

Дарова ми киту цвјећа 1, 507:

Сг.е ћу теби поклоиити даре. 2, 69;

Поклони ми живот на мејдану. з, 26 (»ваз);
Осјећн ћу бегом зијамете,
И осјећн пашам пашалуке. з, 16;

Ти нам пиши триста паруснја. 2,. 19;

А бог јој је ппса’ седан синах. 2,4;

Да га (комадиЬъ хлеба) баци псетету. В. С. КарациКъ,
поел, 190;

Па му баци јабуку од злата. 2, 79;

Па му пружи пару. В. С. Караџићв, поел. 324;
Ја јој пружнх златан прстен. 1, 586;

Прет му само пружи, ухватпће те за цијелу руку. Поел,:

Ко те не ће, не намећи му се. 1, 498;

ђекојн су се (читлук-саибнје) наметнули селима без

и каке плате и погодбе. В. С. КарациЬъ, поел. 2, 80;

Подмаче му злаћену столицу. 2, ю;

Она .чу подврже главз
г

да је побиште. Прнп. 153;

Један нож да уЗме себи а друга два да да својим че-

тобашама. В. С. КарациЬъ, дан. з, 19о;

Половннядя се оутршл стен I|рьквн. Шэф. хрисов. 7, зт;

Себ' узе внше нег лгени. 1
, 296;

Как о је ђетету узео од дервиша погачу. В. С. Кара-

пићт., поел. 334;

Да позајми пароду искам проју. В. С. Караџићт«, дан. 'I, з;

Кон мн е нрвкшнћ: . . .
овдн овл стоу-

пл с I.з е нддд ооу ме и е Пи си о Ивана Црное-
вића у С. Мнлутиновића ист. црн. 6;

Кад се врати да ти потков плати. 2, 78;

Али лгу се с много страна оно може накнадити. В. С.

ЕарациЬъ, поел, п;

То бог наиирио дому и домаћину Са сваке стране!

Нар. пес. I, стр. 81;

Доватп лги дивит и артију. 1, з4з;

Ти бп души место уФатио. 2, 54;

Граби себи , В. С. КарациЬъ, поел. 14о;

- Свако Туре себи дере. Поел.;

Да вЛаст себи присвоји. В. С. Карацикъ, дан. 5, 52;

Добави ми вранца Комненова. 2, 77;

Да набав.ьа Србими рану. Б. С. КарациЬъ, дан. з. 188;

И ко бп ми задобио Хајку

Дао бнх му три товара блага, з, 26;
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Што су о не! иајвише данашњу слободу земли при-

добили. В. С. КарацнЬъ, ковч. 13;

Да тн можсш до6еет’ агалуке

Најприје 6ее себи еезвздио. 2, 57;

Изваде Србима Ферман. В. С. КарациЬъ, дан. з, 188;

Да му нште у дервиша онога колача што он једе.

В. С. КарациЬъ, поел. 354:

Питајте оцу сеојему проштегье. Пр»Еп. 123;

Гдп дев ој иа нма за удају.

Нека тражи себи господара. 2, 69:

Да ја себи тражим ликарије. г, з4г;

Да мее ову девојку пошљемо у свет, нека себи среКу

ТраЖИ. ПрЕЕЕЕ. 167;

Та Ьеш себи бо.ьу наЬи .ьубу

Алн њима никад не ћеш мајке. 2, 100;

Злату ће се кујунџЕЕЈа наћн. 1, 522;

Избнра му коња по Евзбору. 2, 86;

Мајка ти је Фату испросила. 1, 345;

Јеси л' мене енаху нспросио,

Мене снаху, себе вјерну .ьубу? 2, 87;

Кад подереш те опанке, ја ћу ти купнти друге. Поел.;

Да купе себи х.ьеба. Мар. 6, зб;

Све је Муса себи зставно. 2, 67;

Ни злу теци нее добру остави. Поел.;

Он оставЕЕ спомен роду Српском. 2, 45;

Коме ме младу остав.ьаш. 1, 125;

Но сам дужду р ее ј еч оставно. 2, 89;

Да и себи наручи (бачву). В. С. КараЕдиКъ, поел. 284;

Истина да је слабо био побожаи и душевая, алн му

је опет могао човек као правом јунаку у по ноКи без

икаке свједочбе небројено благо повјеритЕЕ. В. €. Кара-
пиКъ, дан. 1, 90;

Исус не повјераваше им себе. Iов. 2, 24;

Марко њима три товара врати

Што су дали елху Брђаинну. 2, 68;

Девојка јунаку прстен повраћала. 1, 609;

тако 6 и ово;

Што је чије и што поме нде. П. ПетровиЬъ, шћеп. 100;

Глава глпви и нде. Прпп. 207;

Да му саб.ьа Турколь не допадне. 2, 74;

Да ти драга другом не допадне. 1, 639;

Но правди сенадао да ће од та три ножа један ње.пу

допасти. В. С. КарациЬъ, дан. з, 191;

Двјеста гроша х.ъеба иије доста да свакЬме од њнх

по мало допадне. Iов. 6, т;

Што ће менЕЕ момче ВЕЮграче,

Кад ми мон;е запаст’ Сарајевче. 1, 429;

Запало ти у вијеку твоме



330 ТРЕБIЙ ПАДЕЖЪ

Да обнраш три Српске војводе. 2, 4о;

Кад поп умре, његов коњ и петран.ь и крст припада

владици. В. С. КарацпЬъ, дан. 2, 118;

Да] мн ди о од пманьа што припада .пени. Лук. 15,12;

што се говори, долазн у свезу съ онпмъ коп слуша:

Ал говори ујна нећачици. 1, 50;

Стане Јој говорнти да се помнре. В. С. Карац,, поел, бз;

Рече дужду нову пријатељу . 2, 89;

Рече сам себи. В. С. КарацпЬъ, поел. 79;

Вели њему лијепа ђевојка. 2, 88:

Мени га веле .ъубити. 1, зэз;

Кажи ми. да ти кажем. Поел.;

Иди кажи мојој поматери. 2, 66;

Кад он внђе што му књнга каже. г, 65;

Јунацима кажу танку пређу прести. 1, зоб;

Виђе везир па цару доказа

Ја како сам јунак за мегдана. 2, 44;

То дворанн цару доказаше. 2, 20;

Немој мене војсци проказатн. 2, 44;
Као да намечу бесједиш. Поел.;

Мајка Марку стаде бесједпти. г, "з;

ВеЬ ти збори млађој јетрвици. 2, 26;

Млад Али-бег момком одговара. 1, звз;

Још му нншта Ива не поврну. з, 26;

Не бн л’ своме брату отказала. 1, 634;

Све се њему нсповиђе Симо. 2, 14;

Цару га је повнђела. Ковч. 85;

У неђељу другом повиђела. 1, з1 з;
Бо.ье је доброта служити негорђаву заповнједати. Поел.;

Побратимство н'блу ш’етао. С. МплутнновиЬъ, тровб. 50;

С'вако.пе све обрече. В. €. КарациЬъ, поел. 45;

што быва у говореню оно ложе быти свагда кадъ се

како годъ учини да ко што дозна:

Вожју су јој помоћ називали. г, з;

Мпксимији бога називају. з, 7;

Њима Тодор вишња бога назва. 2, 82:

Ако бога називате само својоЈ браћи. Мат. 5, 4т;

Кад им изврстак чоек назове бога. В. С, КарациЬъ,
поел, п;

И њему се млада одазвала. з, 22;

Кра.ь му божју помоЬ назнвао;

Вожја помоћ војводо Снбпњска!

Војвода му бо.ъе одазива:

Здраво, кра.-ьу од Маћедоннје. г, 81;

А ја тп с пениера викнути. I, 520;

Повика долшАипу. В. С. Караџићт., поем. 199;

Юришъ силпой еойсци внкпу. П. Потровпкъ»

слобод. 1 то;
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Њима Митар божју помоћ виче. 2, 97;
Њима Тодор добро јутро внче. з, 24;

Те ћу њему онда полеиутн

За Милицу Ьерцу л.ъезиницу. 2, 32;

Оупоиепоуше крдлгексткоу мн о сконуь

Спои. »1;

II поменоуль и о у пр-куьсноу слоужвоу. Спом. 115;

Напоменуће вам све што вам рекох. Iов. 14, 26;

За то се не ћу олпјенпти ополињатн вале једнако све

ово. 2 Петр. I, 12;

За што митрополитъ .пени ополннЬ да я одлазнмъ

нзъ Петрбурга. Г. ЗелиЬъ 209;

Ыолеръ онда Милошу напомене онаи ньшвъ уговоръ.

С. МилутнновиЬъ, ист. срб. 246;

НЪга паз’те, лен' леу сполиняйте. С. Мплутнн. обил. 172;

Јави му се Туркиња ђевојка. з, 19;

Пак се рани док ти с срећа јави. 2, 69;

Да је Руски цар објавно Турцимп рат. В. С. Кара-

цнЬъ, грађа 2о4;

Глас дадоше старим сеег/е еениколе. 2, 53;

Те заови ситну кньигу пнше. 1, 733;

Распнше оближњиле војводалеа, те пођу сваки с не-

велико одабранп ломака. В. С. КарапнКъ, грађа 47;

Она снаси књигу отписује. 1, тзз;

Већ сестра брату своле поручује. 1, 301;

А братац сестри отпоручује. I, зо 1;

На походу леајци наручује. 2, 62;

Њему царство царе наручио. 2, з4;

Кад се ко ко.че препоручује. В. С. КарациЬъ, поел. 20;

Курјаку пут у шуму показивати. Поел.;

Иди и покая;и се свештенику .
Мат. 8,4;

Па јој се одмах покаже да је њезин брат. Прпп, 38;

Кад вале ланел ермарп маралом. 1, 7зо;

Налпгивате им. Лук. 1, 22;

Кад му намаже судуја да говори. Д. апост. 24, ю;

такое и обо;

Не хвали ми туђу жену за туђијем мужем. Поел.

Пак се Фалн у селу другама. 1, 754,

Туђину се хвали а својему се пожали. Поел.;

Свакоме се царе поФаљује. з, 15;

Чашу узе па се прекрстно

И истиноле богу заФалио. з, 26;

Жалићу се и,ару у Сталболу. 1, 734;

Него да ме Турци еьелеу туже. 2, 70;

Да му се тужи на канва чоека, В. С. КарациКъ, поел. 77;

Мајке немал, да јој јаде кажем.

Ни сестрице, да јој се пощужим. 1, 318;

Оде му се бего туговато. 2, 75;
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Нетко нас је њ ему опаднуо. 2, 29;

Сестрица се брату кунијаше. 2, 5;

Испуни што сн се богу заклео. Мат. ъ, зз;

.Тесте л’ ми се, брате, затјецали

Да ћете ме често походпти. 2, 9;

ђе су с’ један другом завјерилн. 2, 39;

Не сме му се ннко подватнтн

Да доведе Хајку из Удбине. з, 26

Омер-бег се љуби с.војој правда. 1, 73 3:

у оваку свезу моле ступит» свана радия:

Себи орет ,
себи сијеш

,
себи влачиш

,
себи ћеш и

жњетп. Поел.;

ТПтогођ ко чини све себи. Поел.;

Ако хоћеш да начинимо овдје три сјеннце; теби једну,

а Мојсију једну, а једну Нлији. Мат. 17, 4;

Шта ће коме учинитн Рајко?
Шта ће себе шта ли ће Сријему /

А шта ли ће у Ср’јему Турцима? з, ю;(*)
Да ти мене уватн.

Шта б’ ти мени чинила? 1, 704;

Ако ми штету чпннш, не может ми забранит да се

не тужим. В. С. КарациЬъ, поел, з;

Немо) себи смрти учинитн. 2, 69;

Чнкьаху велику радост свој браки. Д. апост. 15, з;

Жао су ми Турци учинили, з, 21;

.Та теби не чиним криво. Мат. 20, 13:

Да је моје стадо оћерано.

Ја бих стадо ласно на,макну о,

Већ је мени горе учнњено. з, п;

Она вам је учинила чини. 1, 759;

Чин’ ми, чин ми, Копчића робнњо

Да ја .ъубнм Копчнћа кадуну. 1, 635;

Освалд може кравпма учинитн да крваво млеко дава-

ти морају. Д. ПоповиЬъ, осв. 39;

Не он л' вама очинила чини. 1, 759;

Свака сјекира сама себи ма.ь начини. Поел.;

Најмио се зао у горста.

Ж.ье га храни а горе му ради. Поел

ђевер спаси о срамотп ради. 2,1;

Ради себи о глави. В. С. КарациЬъ, поел. 268;

Сваки себи задужбину гради. 2, 36;

Од коп.ьа ти граднли носила. 2, 89;

Сеја брату зарукав.ъе везе,

Братац сеји мор-доламу шије. 1, 4зо:

Чинитн е нзостав.гЬно у овакимъ прнмерима: Нека

изнђе свободно, не Ьу јој нншта. Ирин. 71; Церной горы по

спс нншта не могу. С. МплугниоинЬъ, нет. црн. 27:

Ал’ Богдану нншта нс смнјаше. I, 7 2'1.
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Турком прести не могу кошу.ъа. з, 56;

Јесам једну бо.ьу саковао,

Бо.ьу саб.ьу а бољем јунаку. г, 67;

Ннко не ложе цијелом свијету колача намијееити. Поел.;

Ко толикој војсци коње седла? Поел.;

Ја му тамо колача не спремам. Поел.;

Погача се пријатељу штеди. Поел.;

Ја лава тог раним куму венчаноме. 1, зао;

Турцн нењу два силна шатора

Један шатор Груји и Стевану,

Други шатор Максим иЈи младој. з, т.

Јер ми дође пријате.-ь с пута и немам му гита поста-

вити. Лук. 11, 6;

Те ставио сужњем вечерати. 2, 21;

Марко служи вино свештеникот

И убпвој господи ришћанској . 2, 72:

Петар им вино служаше. 1, 102;

Ситна му је зопца устакнута. 2, 89;

.Теси ли метнуо говедима. В. С. КарациКъ, речи, метнути;

За.мео као сетьама. Поел.;

Успе им (свиняма) врло вруЬу мећу у корито. В. С.

КарапиЬъ, поел. 159;

Јер је ш.ьепачка тнква уз бербу црвена ’од новога

вина које им .нуди сипају у њу. В. С. Карацићт,, поел, 250;

Простри мени покрај пећи. 1, 401,

Је ли мајци што прострто. 1, 067;

Оплешће ти јасле јаворове,
Метаће ти сми.-ьа и боси.-ьа. 1, 23;

Обуц’те ми танану кошу.ьу. 1, з4о;

Обуче ягу госпоско одјело. 2, 75;

Обукоше ягу скерлетну кабаницу, Мат. 27, 28;

Ја ћу ђеци. лгоји.и шуревима,

Хоћу њима рухо промјенити. 2, 44:

Стаде скидат’ кадиФели руо,

Друкчије ягу скинут’ не могаше,

Одрепш ягу свезу на рукама. 1, 724;

Да девојкгг свилеи кафтан скидам. 1, з44;
Паши яги саб.ьу очнну. 1, 747;

Отиаса лгу свијетло оруже,

Па оруже грли у наруче. 2, 89;
Отпасах му саб.ъу од појаса,
Њем отпасах а себи припасах, з, I;

Мећи ми ка.шак па главу. 1,

Бежите ми везену мараму. 1, 3^5:

Удри коњмп седла османлије. 2, 89;

Да с одмори, да му чизме скину. 2, 89;

Ако овај не узима чии платитн, скинућу му ха.ьину.

В. С. КарациЬъ, поел. х4;

Кадл/у је снахаполила те сеумио.В. С. Караџ., поел, г'хт;
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Невјеста над умиваоницом по.ьева сватовилга н сейма

који су за трпезом били. В. С. КарацнЬъ, ковч. 84;

Свјетлида лгу лучем. В. С. Караџнћт., поел. 284:

ђевојка му барјак' носијаше. ], 583;

Прпдржи лги девојку. х, бхх;

Како ти игра онако му пој. Поел.;

Достигни ми виду Равкјојлу. 2, за;

Отвор' ми врата, тећерли Стане. 1, зоз;

такое и ово:

Да ми с њиле свадбу уговорит. 2, 29;

И йена налг жене ђеверухо. С. МилутиповиКъ, обил, хох;

Бабоватп ђетету. В. С. КарациКъ, речи, бабоватн;
Овако се припијева лгатери и осталој родбини. В.

С. КараххнЬъ, нар. пес. 1, стр. 30;

Чатн Марку што самртну треба. 2, 74;
Ко се у госпоском послу прекине, не ва.ьа лгу зво-

ннти. Поел.;

Да она њелгу врача. В. С. КарациКъ, поел, п8;

Не бисте л’ лги могли дуовати. 2, 19;

Мајка ћерку кара, снаши прпговара. Поел.;

Ово приговорих себгг и Аполу. х Кор. 4,6;

Да се не бн примијенило онолге којп ово говори. В.

С. КарахгнЬъ, поел. 62;

Ва.ъа да се ово пришива некаколге Херцеговцу да је

казао. Б. С. КарациКъ, поел. 144;

Како ћемо кулги име ђести? х, 732:

Лнјепо лгу име нађенуо. 2, 14;

Но удари сваколг по би.ьегу. з, 46;

Они свЈету муке ударите. 2,2;

Што илгъ такве муке ударате? П. ПетровиКъ, Вlен. 58;

Ви станите да вам одударим

По једаред мојим буздованом. 2, 72;

Ви.ьеге му ннкакве не врже.

Да се Марку за гроб не разнаде. 2, 74;

Не ћеш кавзи џевап учинити. 2, 79;

Ал је тешко кавзи џевап дати. 2, 87;

овамо иду и овакн примера:

Кусалом га закусује а дршко.м му очи вадн. Поел.;

Начини као од п.ьуванке и помаза калом очи слије-

поме. Iов. 9, в;

Да м оу се роукд отскуе. Душан. зак. 21;

Свеза Вучи руке наопако. 2, 42;

Па лгу везнр одријеџш руке, 2, 95;

Снаха лгу је по.ьубила руку. 2, хо:

Испред себе ђерђеФ отурила ,

Двије лгу је ноге подломила, з, 21;

За моје добро сломите лги ребро. Поел.;

Да лгу лгртву не претресу тело. 2, 81;
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Над малом ђетету изваде који зуб. В. С. КарациКъ,

поел. 191;

И ђурђу су нокте обрезали, г, 91;

Мене ј’ онда уши осјекао. з, 4б;

Те су ђурђу браду обрнјали. г, 90;

Ја ћу спалит' крила Јабучилу . 2, 25;

Над соколу он завис крило. 2, 70;

Зави му ране и залн у.ьем и вином, Лук. ю, 34;

Кад ТадиЈгг ране извидаше. з, г4;

Цура дере везене јаглуке.
Те Тадији крвцу устав.ьаше. з, 24;

11р ивезали лгу реп. Поел.;

Граду врата рано затворајте. 2, 62;

И покрплн пугикалг тепелуке. з, 24;

Да ми добрим когьлга облакшамо. з, 23 (182з);

Манојла ти брата погубно. г, 76;

Оидај су ти сеју заробнли. 1, 724;

И ђецу ми храни и храпу ми штедн. Поел.;

Сачувај ни боже господара. з, 13;

Те почупа цвеће девојкама. \, 54в;

Да не палимо кућа и правит људтп. В. С. Карацићт.,

дан. з, 194;

Максиму си срећу нзгубио. 2, 89;

Све зулуме земли укндосмо. з, 4;

Слуге гьима коње прифатише. 2, 19;

Но молите бога за три дана.

Ако би вам мобу прифатио. з, 13;

Примите му коња и оружје. 2, 69;

И кра.ънци божју помоћ даје,

Кра.ьнца Лlу божју помоћ прима. 2, 14;

Кого!) буде рода господскога.

Примаће ми ките за дарове. I, 66;

Не прими им ово за гријех. Д. апост, 7, 60;

Ако би лгу доламу у зела,

Млад је зелен, бојим се озепшће. 1, 483;

Те украде кошу.ъу девојци. 1, 529;

Одведе ми коње из арова. 2, 62;

Ако си ми сестру ти одвео.

За што сн ми благо ти однио? 2, 96;

Кад су лгу хајдуци однијелн бисаге. В. С. КарапиКъ,

поел, з, 142;

Да лгу отме утву златокрплу. 2, 70;

Сила отме зеи.ъу и градове.

Камо л’ лгене коња отет’ не ће. 2, 29;

Татаринъ е оцу оте. И. ГундулиКъ, осм. 2, 8з;

Не ћу блага, узећу лгу главу. 2, 69;

Дд се не оу;sинд I|Д(ишд вдмь н вяшимь гр д г га-

ао м ь Спом. 78;

Дд м оу се женд. Душан. зак. в;
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Којп нема узеће му се и оно што има. Мат. 13, 12;

Да их не би покорили н слободу им одузели В. С.

КарациКъ, ковч. 4;

Кад ми се одузме управљање куће. .Iу к. 16, 4;

Дее ста к којн су му .ьуди дужпн однијети кући . ако

га онђе не прода или
му га они не откупе, В, С. Кара-

ппЬъ, дай. 2, 79;

Измаче му свијетло оружје. з, 21;

Што ми ђеце иштеш деветоро

Да ми ђецу водиш у Косово. 2, 44;

Заиска му од злата јабуку,

Даде Јанко, рпјеч не учини. 2, 81:

Обећа ми и што му не искахъ. П. Петровнкъ, вlен. 65;

Кад’ му защите чжебану. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 25;

Не бојећи се да ће му се кад одговор искатн за што

је то учннно. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 83;

Упитах јој киту цв јећа. 1. 586;

Милос само я едину

Питамъ ти ову. И. ГундулиЕъ, осм. 19, 181;

Не тражнм ти ни двора ни .ьубе, 2, 61:

Не ћу теби паре ни динара,

Но ти хоћу право да ми кажеш. 2, 52;

И нпкад им пасијим вјерама
Измамити ријеч не мотаемо, П. Петрова Ьъ,ш кеп. з4;

А што сам ти душо нзлагао? 1, 6з 1;

овако узь радню стой трећш падежъ и у оваки.мъ при-

мерииа:

Милн Боже, помози свакоме

Сваном брату и добру јунаку . 1,215;

Бог поможе Страхинићу бану. 2, 44;

Хајде зете да ударимо нан, док сам и (а овде да вам

помогнем. Прип. 4г;
Помозн сам себи. Мат. 27, 4о;

Помози мојему невјерју. Мар. 9, 24;

Могу пата помоћ’ војевати. 2," 8о;

Не можете служитн богу и богатству. Лук. 16, 1з;

Већи ће служитн мањему. Рим. 9, 12;

Где цар вино пнјс.

Царица му служи. 1, 159;

Вино пије Новак и Раднвој,

Служи кита днјете Груица. з, 2;

Што ми велнш, нек ми буде; што ми желиш, нек ти

беде. Поел.;

Два пута саиь искрнЬга проклео и жл-Ь лгу пожудио.

Наукъ кр. 152;

Око му оку добра не мнелн. Поел.

И ко му добра хоће. 1, стр. 77;
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Пак ми се хоће дарови. 1, 68;

Али ти се Iоштъ хоће паметн. ГГ. П втровићт., в!ен. 28;

ВЈештина се хоће гвпчему. В. С. КарациКъ, поел. юз;

Волн н,ему него тебе сине, г, 44;

Једномс зо.ьетн а за другога не ыаритн. Мат. б, 24;

Свак себи воли. Поел ;

Не Ье нпшта куАи да привиди; не ће шиита куАа
да приврпједити. В. €. КарациЬъ, речи, прпвидјети, при-

ври]едитп;

Ва.ьа мн цркви нашљедоватк. В. С. КарапиЬъ , речи,

наш.ъедовати;

Самъ краль хода и свачемъ првгледа. М. А. Релько-

внЬъ сат. 74;

Турцн су сваки дан излазили те палили и арали уз

Јадар, нити је ко излазио да им слета. В. С. КарациЬъ,

дан. з, 20!;

Којој овци своје руно смета

Онђе нпје ни овце ни руна Поел.;

А што ти је он старац сметао. П. Петрозн’пъ, шћец. 57;

Шта јој сметате? Мар. 14, б;

Не носите м оу ннкакоре сьмости. Спои. !2;

Ако ми бране пјевати, не бране ми плаката. Поел.;
Шта брани мели да се кретин. Д. апост. 8, з6;

Ако ми штету чиниш, не может ми забран итб да се

не тужим. В. С. Караинпъ, поел, в;

Још не бијаше закона којп бн пароду укратио дане

може нзабратн кога хоће. Прнп. из стар, и нов. зав. 111;

Суди нами, честит» судија. 1, 585;

Ако ли ми право не ћеш судит’. 1, 552;

Рука руци суди. Поел.;

Еогь дд и о у согдн. Шэф. хрнсов. и, 23;

Не судите да вам се не суди. Мат. 7, 1;

Ба како ни. но] брате, расуде. 2, 27;

Вог ]е само безумным животињамп усудио да оста-

]у до вијека као што су им и стари били. В. С. Кара-

цнКъ, дан. г, з;

Д оу д о в и о м оу д ль г оу да не соудеть. Ду-

шан. зак. и;

Ну кметујте мене и Милошу. 2, 39;

Нема брата то.пе да кметује. 2, 89;

Кад ко пријети коме В. С. Каращйгь, поел. 11;

Пак је лгеие запретила вила. 2, зВ;

Гр ознтк се коме. В. С. КарацнЬъ, речи, грозити се;

Што с’ Јерипи, ђурђе, допустио

Те погуби толике во]воде. 2, вз;

И бог ће нам, синко, опростнтн

А Турци нам не ће разумјети. 2, 62;

Опрости нам дугове наше као и мн што опраштамо

дужници.па својијем, Мат. в, 12;

Сайта аса I, 22



Тако су му животъ опростили. Оглед. 21;

Берберипу опрости живот. Прип, 192;

—-Да се гьему душмани не свете. 2, 74:

Да с’ осветим Дуки зулумКару. 2, 31;

Бе можеш ми напркосити ничим. В. С. КарапиЬъ, поел. 5

Ругала се сова сјеници. Поел.;

Ругаће се нама крајишннци. з, 24:

Ругаху лгу се. Мат, 27, 29;

Мучи да ти ее .ьуди не брукају. В. С. Карацнћт., речи

брукати се;

Мрско бјеше Голотрбу Иву

ђе се гьему смију капетанп. з, зз;

Дела се томе смејала. 1, 74т;
Ал’ се шуре тебе насмијаше. 2, 44;

Гори нам се, брате, посмијаше. 2, 40;

Све се тебе слуге удворнше,

А ја ти се удворит’ не могох. г, 32;

Који се ко.пе улагује. В, С. КараикЬъ, речн. улагпвати се:

Она лгу се стане уми.ьаватн. Прип. 27;

Бому се мачка уми.ъава онога и огребе. Поел.;

Молимо се вигињем богу

Да ударн росна киша. 1, 184;

Господару, ја се молим тебе. 2, 89;

.4!оли еа.п се женнкова мајка. 1, 24;

Кплгепю се глухомъ молнмъ. И. ГундулиЬъ, осм. 6, 18;

Што се емрти не умоли. 1, 155;

Док с’ игуман богу домолио. з, 14;

овамо иду и оваки примери:

ГТа се цпру часно поклоннше. 2, 28;

Па се членом кроту прекрстио. з, 7;

Сквнути коме капу.

Уклони се пијпну као и луду. Поел.;

Да се ником не уклањам с пута. 2, 67;

Да се с пута не макнеш грђему. 2, 95;

Прем да је мложипи Турске војске морао

уступити. В. С. КарациЬъ, дан, 4, 17:

Милош у јуиаштву није уступао ни Белку пи Чу пику.
В. С. КараџиЈтк, грађа 50;

Тако ћеш ми, душо, мпјци угоднти. 1, 570;

Како ћу ти мајци уговети. 1, ют;

Покори се махнггту као и свету. Поел.;

Ьаволи нам се покоравају. Лук. 10, п;

Девојка се
супцу противила. 1, 41 б;

Да се не супротимо богу. Д. апост. 23, 9;

Ко ће силгг божјој одо.ьети. з, 32 (1823):

Ране су ми брате одо.ьеле. з, за;

Ал јупегку одолела жеђца. з, 26;

Ја не могох ерцу одо.ьети. 1, 499;
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Коему се рая опр!ети ие може. С. МнлутнновнЬъ,

нет. срб. 152;

Кад ее ово/ силы опријесмо,

Бојатн се нејмамо нйкога. П. ПетровиЬъ, шћеп. 9з;

Кое стране, ки ли пуцн

Опрнеће се Крпл%вику. И. ГундулиКъ, оси. 2. юз;

Он сам не може се упретн цпрској силы. В. С. Кара-
џићт., грађа з;

ђе му ее нико не могне уещнети. С. Милутиновићт.,
ист. црн. 64;

Те се узапру Орбита. С. МилутиновиЬъ, пет. срб. 292;

Да се свойски одапръо своими смртним душма-
нима. С. МилутнновиЬъ, ист. срб. 151;

ШЬадlяше се одупр!етн Србимп. С. МилутиновнЬъ,
ист. срб. 166;

Спопадиу оружЪ и добро се одупру митрополито-

вой войсци. Грлнца 2, 4з;

Ал’ се нЪму одбраннт’ не могли. Оглед. тб;

А он силы той се бранн. Д. ЗлатарићЋ у О. Почића

ант. 186;

Бока имъ се одбракн. С. МилутниовиЬъ, нет. црн. 26;

Само да се одржн Турцимп. 11. ПетровиРъ, шћеп, 77;

Али се не могавши за дуто толикой сила одержати.

С. Мплутиновийъ, нет. црн. з;

Моя рая Гора Црна

Скоро ми се одметнула. П. ПетровиКъ, слоб. 9;

У толико и войвода

Богданскш се цару одврже. И. ГундулиЬъ, осм. 5, 32;

екярн се I) др к грддь ин!|е. ШаФар. лйтоп. 81;

Кддь се петрь пдкловнћк >| др ог. Спом. Тl6;

Да е Турчинъ цару зарат!о. Оглед. 20;

Препали се цар.еви везирн

Да им по чем саб.ьу не ударим. 2, 44;
Па имъ оштру саблю ударю. ПЬв. 62;

Слободно је њимп ударно. 2, 8;

Те
съ три края войсцы ударите. Оглед. 385;

Већ пошао чуват’ од каура

Да илг отклеп не уд дре Турци. з, гз;

Не смијемо цркви ударити ,

Ведро би се небо проломило, з, 13;

Једаи друголг јуриш учпинше. 2, 67;

Ко би мог’о брату кидпеати. 2, Ю;

И одоше, те му западопю. з, 44;

Ја западох трговац Воину, з, .44;

Те Турцима добро западоше. ПГв. 12;

Ледпои бацп, те свијем одбаци,

бедном скочи, те сеи/см одскочи. з, 65;

Претурн им ма.-ьа и камена. з, 40;

Не ће она ниједнолге однас на ногама одб,;еЬн. Пркп. 131;
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Груји нису коњи утецали

А камо ли једна женена глава, з, т,

Ак’ утече коњма Новљпнскије.п
Заиста га продавати не ћу. з, 34;

Ал’ му Грујо ни бјежат’ не шћеде. з, 2;

А скрп му се дивски старјешина. 2, 8;

тако е и ово:

-—Онда му браћа почну злобпти, Прнп. 19;

Толино ми злотвор пакостно! Поел.;

Волим да ми заводе него да ме жале. Поел.;

Завндкла својој зпоеици. 2,5;

Да га брада не превари.

Да му мома не забави. 1, 164;

Да ннсоу волыш гловлрн !!Н (ЈlO к о м оу.
Душан. зак. 18з;

Дд нмь не нмдхь по семд сего ? д тоу?н зе-

млю. Спои. 61;

Не мо тч ми у тому ни зам'Ьрити се. П. СолариЬъ, пом. 62;

Ни онъ не треба другими да замЬри. Ы. СветнЬъ,

утукъ з, 14;

Немој ми замјернтп. В. С. КарацнЬъ, речи, замјерити.
Кои ће ми хотЬт’ запгЬрвтп. А. МарковнЬъ у И, Гун-

дулића осм. е;

Ако ним зазпре ерце наше. 1 Як. з, 20;

Молим тн се, не зазри ми. И. ђорђићт>, разл, 76;

За шт’ и мени да когодзазире. М. СветиЬъ, с!е агl роеl. 60;

Ја то теби могу презретн као мати, ако другн и не

ноже. В. С. КаранићЂ, речи, презретн;

Стане му срећу честнтати. В. С. КарациКъ, поел. 1 об;

Напприђе ти божяКъ честитамо. П. ПетровиКъ, в!ен. 206:

И наздрав.ьа сеој дружини редом. з, 23;

Коме ћ’ ову чашу наздравнти?
Ако ћу је напит’ по старјештву,

Иапнћу је старом Југ-Богдану. 2, зо;

Доднј’о је цпру п ћесару ,

У Латинској краљу Лптинокоме. з, 24;

Лесте /6ему тама додијала. 2, 52;

ђурђу жеђца додијала. 1, 288;

Када цару тужбе доднјаше. 2, 68;

Како је народу зулум додијао. В. С. Караџ., дан. 8, 149;

Већ се мене додијало
Све сједећн на прозору. 1, 352;

Не ће ли се њему доднјатн. 2, 95;

Ал’ Мило7ау ништа не досади, г, 29;

Лесу ли му ране досадиле. г, 89;

А кад бпну мука досадила. 2, 44;

Хоће мене сестра досадити

Пнтајући каква бјеше Роса, г, 4о;
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Савле досађиваше цркви. Д. апост. з, з;

Кад се Марку веће досадило. 2, 57;

Кад се Павлу досади, окрену се и рече. Д. апост, 16, 18;

Већ .чу се досади жив.ьети. Првп. 199;

Да вам се не досади молитва. Кол. 4,2;

А старој се досадило мпјци
Све перући крваве ха.ьнне. 2, 73;

Но Турчппу ништа не науди. 2, 92;

Нпшта теби наудити не ћу. з, 22;

Ракија је орећом врло мека и за то здрављу ни мало

не уди. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, ю4;

Ко злима онрашта, добрита шкодн. Поел.;

Кадъ дояди Турской силы

Вон огнКный и крвавый. П. ПетровпЬъ, слобод. 109;

Па ће вам прости .нуди заглушати и вином досађи-

вати. Прип. во;

То не може пикотъ заглушнти. Г. ЗелиКъ з;

Да лгу бука не заглуша. В. Дошенъ, ажд. 248;
По.’ си тешко богу згријешио 2, 64;

Што сам теби мајко сагрешила. 2,7;

Ко крива жали, правом гријеши. Поел:

Ево теби стотина дуката,

Те с’ одужи Задраиину бану. з, 22;

такое и обо:

Веруј мени. више немал блага. 2, 69;

! Двије се рнбе на једној ватри пеку, па једна другој
не вјерује. Поел,;

Никад сапку вјеровати није. 2, ю;

Пе вјерује ни својилг очи.на. Поел.;

Ако ли ми не вјерујеш клетаи. 2, 5;

То је прнча народиьа о Марку,

Али ко бя томе вјеровао. ГГ, ГТетровиЪъ, шћеп. 59:

Нека сиђе сад с крста да видимо, па ћемо му вјеро-
вати. Мар. {5, 32;

ВЈероваше писму и ријечи коју рече. Гов. г, 22;

Ие да у ем « !. РаиЬъ, поуч. 1, з4;

Ако ми се Марко ие вјерујеш. 2, 56;

Гдн се госту у слободи

Држи вЕра. И. ГундулиЬъ, оси. 8, 13 6;
Здрав болесиу не разумнје. Поел.;
И бог ће нам сиико опростнти,

А Турци налг не ће разумјети. 2, 62;

Кад предикује тако просто беседи као и ми,иможеш

му све разабрати. Д. ПоповиЬъ, осв. 67;

Сит глпдпу не разбира. Поел,;

Толг се сватн ништа не сјећају. з, 25;

Па се санку осјетит’ не могу, з, 14:
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А ннко се јаду не досјетн. 2, 89;

Кад опази у кошари само главу и реп од ждребета,

одиах се своме јаду досјети. Прип. 225;

Ту се Помнен чуду досјетио. з, 26;

А сад сте се толге присјетнлв. 2, 89;

Лукавству се сра.потпоме

ДосЬтитн не чогоше. Г. ПетровнЬъ, с.юбод. 45;

Злотка.ьа се јаду домиш.ьаше,

Стражње скуте спрпјед обрташе. Поел.;

Свачелгу се змаде домнслпти. Я. ПетровнЬъ, шћеп. 64;
Не могу се довитн Латвии

Господскпме на образу лицу

И господском оку јуиачкоме. 2, 89;

Запето се Росы зачудите. 2, 40;

Латнни се хоКе зачудитн

А ономе Орионом одијелу. 2, 89;

Чудећи се ономе веку. Прип. 156;

ђеца се чуде свпчему а л>уди ничему. Поел.;

Когођ прође свак се чуду чуди. \, 556; .

Дпвьаше се народ науци његовоЈ. Мат. 7, 28;

Радује се ка о озебао супцу Поел.;

Јужну божиЬу п пријатељском колочу не ва.ьа се

радовати. Поел.;

Радује се светом васкрсењу. г, зо;

ЗЕто се м: јка чеду радовала. 1, 752;

Вамп ћс се Грцн радовати. 2, бг;

Ако се догоди да је нађе, запета вам кажем да се њој
више радује него опилю деведесет и девет што нн,есу

зашле. Мат. 18, 13;

Он се тури врло обрадује. Прип. ш;

Многи ће се обрадовати његову рпћењу. Лук. 1, 14;

Обрадова се дух мој богу спасу моје.пу . Лук. (,4т;

Нъима се и онъ како свое.иу здровлю и животу обра-

дуе. С. МнлутиновиЬъ, нет. срб. 234;

Добро се е кпьиги рграгшо. ПЬв. 4в;

Луд се дару весели. Поел.;

Весели л’ се тамо мене. 1, и;

Ко нема сокола и кукоеици се весели. Поел :

Обесели се једио друголье. Прип. ни;

Ко се туЬелгу злу весели, пек се своме нада. Поел.;

Ко зло чини, нек се добру не нада. Поел.;

ђевојка се сватовилю нада. 1, 66;

Пије се толг колочу надао. Поел.;

Ла се млада бољем добру нада»:

Од свекрова мудрој запое/еди,
Од свекрва .пудру сјетовању. \, 112;

Лаков онај нож колю се Курчија надао да своме зету.

В. С. Караџнћт», дан. з, 191;

Кад грмн, свак се себе бојн. Поел.;



Баше Саво цара покрстити.

Но се бојн цркви Филипдпру

Да му царе хнлу не учини, з, 13;

Чиемъ съ разлогомъ цЬЬъ тога се

Себи, граду, царству бон. И. ГундулиЬъ, осм. 19, зз;

Животу се свозге бон. ђ. ПалмотиЬъ, крист, 4з;

Тер шиш! нд осхяу те б и се вобћн. М. ДивковпЬъ 101;

Я се граду не боилъ Жпблдку
Докъ су на нЬмъ топи огн-Ьвитн. Оглед. 450;

Бон се велика зла и погибели себи оли другому. М.

ДобретиЬъ, богосл. 14з;

Боећи се себи и крплЪству свожу. А. КачиЪъ, кораб. 96;

Сћепан мали боећи се свогой главы сакрlе се негђе.

Грлнца 2, 59;

Пуштите га старца нек почине,

Нншта му се бојати немојте. П. ПехровнЬъ, шЬеп. 8*1;
Не бојте се главы ни животу. 11. ПетровиЬъ, ш'Ьеп. 41;

Садъ у Египту путникъ не бои се ни животу ни

и.наню. Препр. 4о;

Ни длпцы се свогой никад’ ништа бояти немой. С.

МнлутиновиЬъ, нет. срб. а4г;

Зпмрзавнню вша кодъ насъ ше се бояти. П. БолнЬъ 2, 87;

Кодъ овако урСдьенотъ котла и капка ше се бояти

накеу злому догодъаю. П. БолнЬъ 2, 382;

Ако се бон канву непоштеню. М. ЗорнчиЬъ, упр. 132;

Страши се драгой, не себи. И. ђорђнћт, разл. 160!

Учини се без нево.ье бона;

А кад дође дијете Јоване,

Он се хоће мајци препанути. 2, а;

Сердару се цура преранула. П'Ьв. s!б;

пвде иоже быта место и овакимъ прпмерииа:

Ја ћу тебе научити свежу његову зпиату. Прнп. 4б;

Коју но сам везу научила. 1, 369;

Ла сам дору боју научно, з, 56

Научи нас тн

Мудру ејету и науку. \, 142;
Тоте те је *<lазо научно. 2, 4з;
Свака штета учи чоека ппмети. Поел.;
Нево.ьа евпчему чоека научи. Поел.;

УчеЬп их ријечи божијој. Д. апост. 18, и:

ранета
тгуту божијему учйш. Мар. 12, 14;

Он Ье вас, научитн свету Iов. 14, 26;

Којејеучио математици. Б. С. КарариЬъ у Л. Мило

вапова сличи, г;

Они Србеуче Србскрмъ езыку . М. Светиl,, утукъ 3, бз; (*)

(*) Л иародномъ говору нема овакихъ примера:

Да свудъ твой конь, тва корабля
Земльи и мору послу хъ уче. И. ГуидулиЬъ, оси. 3,30.
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Коп га злу учи. М. Л. РепьковяЬъ, сат. го;

Ја ћу вас то/ вештини научитн. Д. ПоповиЬъ, осв. 49;

Ал се доро боју научно. 2, 38;

Ти се јеси креи научно. 2, 68;

Научи се Мојсије свој премудрости Мисирско/. Д.

апост. 7, 22;

Од смокве научите се причи. Мат. 24, 32;

Учио се ту различни.п во/чинки.п пауками. В. С.

КарацмЬъ, емап. э;

Туживитв,иийы.?м се учити.С. МнлутнновнЬъ, обил. 123;

Баков самь се начинъ я уч!о кпьизи. Г. ЗелиКъ VIII;

Налети се пос.ье ваучпше. П. ПетровиКъ, шћеп. 173;

Кон лозу научени ннсу. г, 77;

Лер су својцЈп прнвикли горала.11. ПетровнЬъ, шћеп, 7 7;

Канва е б"Ьдна стпирь кадь .младь човекь обнкие са-

моволству. Д. ОбрадовнЬъ, жив. 29;

Томе су се већ навикнулн. Д. Поповпћт., осв. б;

што се у горньнмъ прямерима паже да неио чини, оно

може и само бытн, кое се н напредъ гдешто показало;

по томе ступав К у оваку свезу имамо и кадъ што быва:

Ч.Да ако и лени кад сване. Поел.;
Ево пал се два родише сунца. з, 8;

Непале плуто тоне а иекоме и олово плива. Поел.;

Док се /еднол нс смркне, не може друголе да сва-

не. Поел.;

Кад коле умре дијете. В, С. КарацнЬъ, поел. 17;

Богме нал је Таде погннуо з, 24;

Зар је лене побро премннуо? г, 78;

Тонн бију за неђел>у дана

Што се цару родила ђевојка. 1, 647;

Ево ли се мушко чедо нађе. 2, 75;

Удрн Грујо, усала ти рука! з, 4;

Дилаверу уватн се рука, з, 14;

Синцилатн а дркЬу му руке. 2, 61;

Боге /о/ се беле. I, 592;

——
Једиол другу нога горијаше
А друголе рука до рамена,

А трекелу глава горнјаше. -г, 4;

Нек злораду ерце пуца. 1, 427;

Кад јунаку ерце заиграло, г, 51;

Јунаку се ерце ражалило. 2, 26;

Очи му се бјеху узиутиле. 2, то:

Оба ока њелу нскочише. 2, 87;

Три јчј здрава нскочише зуба. 1, 724;

ђе велики коњи нграју, лалијема трбусн пуцају. Поел.;

Десип лу се образ насмејао, г, оо;
Те им винце унпђе у лице. 1, 724:
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Виде му се црне утробнце. 2, 99;

И кости су ње.иу иструнуле. 2, 75;

Сјеме му се затр.ю! Поел.;

Бо.ье да се чоеку ко.ьено затре, него да зао пород

пза себе оставп. В. С. КарациЬъ, поел. 21;

Док се јвдној измакне вретено из руке и падне у

јаму. Прип. 151;

Да се и сјен чељпдету мозке узидати. Б. С. КарацнЬъ,

нар. пес. 2, стр. 124;

Имао сам од злата јабуку

Па лги данас паде у Бојану. 2, 21;

Отвш'о лги брат на војску. ?, 253;

Утекла лги бабиаа побила, Прпп. 29;

Ако лгу коньиц орону,

Да бог да да лгу прероне. 1, 31 7;

Кад су му казали да лгу је кућа изгорела. В. С. Ка-

рацяЬъ. поел. 118;

Да су гьелгу двори похаранн. 2, 62;

Лер сам чула, жени ми се драги. 1, 534;

Пауиа нам ноге боле. 1, 2бз;

По ч8 гьелгу Шарац поертати. 2, 74;

Што си лги се тако ражљутно. г, зо;

Докле нплг се царе поод.ьутиш. г, 38;

Пе бој лги се, сејо Лнђелија. з, 55;

ХоЬе нплг се дома застарати. 2, 56;

Не ће лгу пропасти плата. Мат. 9, 41;

Тако в иль се убелило платно! г, 82;

Кад веди да ће буква да лгу падне низ брдо. Б. С. Ка-

рациЬъ, поел. 47;

Голуб у један пут стрелнмке девојци на руку, па јој
се претвори прстен на руци. Прнп. 49;

Каже трговац кад лгу се што обори у дућану. В. С.

КарацићЂ, поел. 136;

Похвата ли лгу се крајевн. Поел.;

Кад колге нде што у папредак.В. С. КарапиУь, поел. 227;

Изншло лгу као што је :ке.ъео, В. С. КарацнЬъ, поел.249;

Тако се ожеже да лгу сузе ударе. В. С. Караџићт.,
поел. 154;

Ви пјевате, а палга крваве полнјећу. Поел.;

Да лгу се кака бо.ьет.чца I>е попела. В. С. КарациЬъ,
поел. 186:

Што су рекли тако лгу се стекло. 2, з4;

Ако се чоеку несрећа не догодп у младости, догодиће

се у старости. В. С. КарапиЬъ, поел. 2;

Стиже лги се клетавъ материна. ПЬв. 39;

У први мој одговор нико не оста са мной, него ме

евн оставите. Да им се не прими. 2 Тим. 4, 16;

Млад је, може му подннјети. В. С.КарациКъ, поел. 5;

Злу брпвгу зла паша не тине. Поел.;
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Не баста ми коња развгратп.В. С. КарациКа реч. баста.

Још ти једно недостаје. Мар. ю, 21;

Ако талијеру манка газета, већ талијер није. Поел.;

тако 6 и ово:

ђого ми је од баба остао. 1,

Његовоме бившем еосподпру једва остане живот.

В. С. КарацнКъ, дан. 4, 28;

Да ти није нестануло блага. 2, 70;

Нестаде нам лада над ђерђеФон. I, 62 7;

ОгледајуКн свакој девојци папучу на ногу, али којој

дуга, којој кратка, којој уска, којој широка, не моше ни-

јгдној да приставе. Прип. 163;

Пристаде му као Хери сомуи. Посл.:

Ето мама не Ке пристат' благо

Ни за здравље ни за пашу душу

А ни памп ни коме нашему. 2, 35;

Ако не приставе у посао мени, прнстаће јпо с.чрти

мојој коме другоме а народу свакојако. В. 0. КарацнКъ,

речи, предгов.;

Немој ми на јаде пристајати. В. С. КарацнКъ. дан. I, 9*l;

Лер се њему брате не пристоји
Са својии се бити родителем. 2, з4;

Да живе као што се прпстојн свегима. Тит. 2, з;

Дјевојци се не достоји у олтар ућп. В. С. КарацнКъ,

речи, достајати се;

Стојн ли јој лепо руо сакројено. !, 177;

Шта ;е мени стало да судим и оне који су на по.ьу?

I Кор. 5, 12:

За тијем није ми стало. В. С. КарацнКъ, посл. 222;

Шта је теби стало за то? В. С. КарацнКъ, посл. 106;

Што је теби стало што ја пијем? В. С. КарацнКъ,

дан. 5, 91;

За лаже ми није много стало. П. ПетровнКъ, шКеп. 114;

А ;киве Фатати ни стало му было н!е. С. Милутино-

виКъ, нет. срб. 206;

овамо иду и оваки примери:

Разумеете да му се пешто утворило. Лук. 1, 22;

Сваном се своје чини најљепше. Поел.;

—■»Врло му се жао учинило. 2, 95;

Врло му се тешко учинило. 2, то:

Чинн ми се та вечера чемерна. 1, ззб;

Така му се учини ђевојка

Да је .ьепша од бнјеле виле. 2, 29;

Којн јој се .ъепши учини од и каква на овоме свијету

чоека. Прнп. 151;

му се учини најлакшн занат. Прип. 220;

'Го се цпру срамота учини. 1, 2 3*»;
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Тебе с' чини, ја те не познајеи. з, 26;

Шта вам се чини? Мат. 21, 28;

Како ми се видн. П ПетрознКъ, шКеп. 148;

,
Нлн се Алији прпвидјело. В. С. КарациКъ, нар. пес.

2, стр. 49;

Бан ће ти се и признрат’. 2, 44;

ВудуКн да итъ се добро зазрш реченый господпнъ.

Г. ЗелнЬъ 462;

Приказало му се. В. С. КарациКъ, речи, приказати се;

Да ту се војсва Ру ска врло допала. В. С. КарациКъ,

дан. 1, 90;

Тај тптуо на’ ли се допада?

Ка’највнша лудост на свнјету. П. ПетроввКъ, шКеп, 80;

Ако в и се люби. Пнсмо владнке Саве ПетровнКа у

арк. з
? 138;

Да га даде, годи му се стндно. В. С. КарациКъ, речи,

годити се;

Како ти се бикне? В. С. КарациКъ, речи, бикнути се;

бла найизбрашя гаде му се. С. ЖивковиКъ, телем. 50;

Гуви ми се. В. С. КарациКъ, речи, гупитн се;

Вп.па да не дотужи добро чинити. 2 Сол. з, 13;

ВеК ми је догрдјело; кад човјеку догустн. В. С.

КарациКъ, речи, догрдјети, догустити;

С сваке стране привруКи Турцима. Оглед, 425;

такое и ово:

Коме Србину Српски језик не ва.ъа. В. С. КарациЬъ,

прип. III;

Ко млад л>уби, нека му мирите. ], зов;

Наранчу сам у њедра носила,

Мирисала и мене и тебе. 1, 539;

Смрдн ми, мајко, Дедова душа. 1, 4оз;

Срамота ми врло дотешчала. .3, 35;

Да би јој понно торбу, која јој била дотежала. В. С.

КарациКъ, поел. 101;

И стару се чоеку мили весе.ье као и .плоду. В. С.

КарациКъ, поел. 105;

Свему ми је роду омиљела. 1, 5 15;

Брзо л’ ти је омилила .ьуба. 1, 289;

А Марку је песма омилила. 2, 38;

Я омилихъ теби. А. КанижлиКъ, рож. 64;

Људи.па омн.ъе већма тама него ли вид}ело. Iов. з, 19;

Лер сте ноль оии.ьелн. 1 Сол, 2, з;

Вы .пи се сиилуйте. Г. ЗелиКъ 8;

Сииловао гой се, С. МилутиновиКъ, ист. срб. 4э;

Да .пи се смилуешъ А. КачпКъ, кораб. 215;

Нашъ Нсусе, на.пъ смилуй се. П. КиежевиЬъ 62;

ВеК се синко подобритераји. з, 26 (182з);
Ти си врло браки омрзиула. 2, 29;
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Или ти је живот омрзнуо. 2, 66;

Ако ти је књига омрзнула,

Остави је, не научно је! з, 14;

Страхъ ме, цпру е ћу е омразити. П-Ьв. 152:

,

Ал’ се милу богу ражалило. 2, 9;

Не ће ли се њима ражаляти. 2, 44;

Над га брат угледа, ражал и му се. Прпп. 91:

Пошто баба то чу, сажали јоЈ се. Прнп. 1 1в:

Гледајући .ьуде сажали му се. Мат. 9, 36;

Господару се сажали за твјем слугом. .Мат. 13,27;

Д Дожали се Туркињи ђевојци. В. С. КараивЬъ, речи.

дожалптн се;

Да ти обје пробуду. 1, 149;

Доста пнва а више јестнва,

То Мијату ништа не пробнва. В. С. КарацнЪа речи,

пробнватн;
Не прија му што једе. В. С. ЕарациЬъ, речи, првјати;
Пачи ми вино. В. С. Еараџићт., речи, пачити;

Не рачн ми се јестн. В. С. КарапиЬъ, речи, рачити се;

овамо иду и окаки примери:

Што је већа тица веће јпј гннјездо треба. Поел,;

Чисту образу мало воде треба. Носл.;

То ми нвје ништа требовало, з, 15;

Ја ћу теби једаред врло требовати. Прнп. 25:

Не ће тебе мелем требовати. 2, 61;

Мене твоја жена не требује. 2, 61:

Кад ти затребал. Прнп. 25:

Инти ми треба Турска кућа ни воденпца ни њива,

пего ми да] што ов!>е готово. В. С КарациЬъ, поел. 45;

Оно не ноже рећн руци: не требаш ми. 1 Кор. 12,21;

Шта нам требају нише свједоцн. Мат. 29, 65;

Њклгу ништа вруна не требу]е. 11. Петровнћт., шћеп, 95;

Пакт, и другомъ дай свакому

Све што полгу потрибуе. П. Кнежевнйъ 144:

Тако нам треба пспунитн еваку правду. 31ат. з, 15;

Молшету ва.ьа ракпја. I, 5'6;

И на коња штогод коњу ва.ъа. I, 4ое;

Мокро/ земли мало дажда ва.ъа. Поел.;

Тако теби ва.ьа. Прнп. 182;

Сипу човјечијелгу ва.ьа много пострадать, Мат. 8, 31;

Куппх ььиву и ва.ьа ми ићн да ]е видим. Лук. 14, 18;

Тебе ва.ьа частпти господу

А менека даром даривати. 2, 101;

Теби сад ва.ъа поћн за ову змпјицу. Прнп. Об;

Он је мој син, алн га лгвии сад ва.ьа слушати. В. С.

КараппЬъ, нар. пес. 2, стр. 316;

Ти ако си рад да я плачем, то теби

Салюме нанпре тужпти валя М. СветиЬъ, Де аг(. роеl. 29;



Што Ке занат цареву сипу? Првп. 219;

Што Ке меми момче Биограче

Кад ми може запаст’ Сарајевче. 1, 429;

А што Ке им рано вода? 1, 200;

Кад ли узле са рамена главу

Што Ке мене три товара блага? 2, 66;

Што Ке слијепцу оглодало? Поел;

Шта ће му то? В. С. КарацнКъ, поел. 360;

Ано л’ носим зелену доламу.

Млад сам јунак и доликује ми. 2, 11 ;

Кад се погосподн онај коме не приликује. В. С. Кара-

циКъ, поел. 121;

СтароЈ (хальиии) не лкчи што је од новога. Лук. 5, 36;

Кои, не лпчи ономе који га умије јахати, него о номе

који га ила. Поел.;

Та кесрећа чему Ке прнлицат’. П. ПетровиКъ, шКеп. ю;

Иле кег.оши која приликује впше кокоту него кокогаи.

В С КарациКъ, речи, кокотуща;

Прикладује лгу штогођ ради. В. С. КарациКъ, речи,

првкладоватн;

тога е значеня узь глаголе съ речю се трећш пад.,у коме

стой оно што бы глаголу было подметь да е безъ се.'

Ја сам дошао да бацни оган> на зем.ъу, и како бн

ми се хтјело, да се већ запалио! Лук. 12, 49;

Пего ]’е свакн морао битв Слободан и весео ако лгу

се и не ће. В. С. КарапиКъ, дан. 1, 8Т;

Ке хоће се мени дангубпти. П. ПетровиКъ, шћеп. 4т;

Прокте лшсеједном путовати. Б. РадичевиКъ 1, из;

Ма се мајци ино не логаше. 1, 64 1;

Љутици се на пно не моше. 1, 124:

Од ина се цпру не логаше. 2, 62;

Не мисли се о томе Турцилга. П, ПетровиКъ, в!ен. ю4;
Ко хоће да лгу се види, нека носи свијећу напри-

једа. Поел.;

Да се види сестри вечерати. 1, 125;

• Војводи се внди путовати

У по ноКн кано и у подие. 2, 81;

Кад је мир, њелгу се пјесма пјева ; пек се држи сад.

В. С. КарациКъ, дан. 1, 86;

Ал се ње.иу мало задрнјема. 2, 22;

Не казује баба како јој се снило, него како јој је

мило. Поел.;

быванК нспазано у горньимъ примерила глаголомъ са-

мимъ мон:е быти разделЬно кзмеђу друге какве речи и

глагола быти:

Жива ти је мати. Поел.;

Иде соко, води соколицу,
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Благо мзјци, златна су јој крнла, 1, тэ;

"~~-Каква му је зелена долама.

Да искрпп, нова би му била. Поел.;

Умре Јово, жалосна му мајка. 7, 597;

Црн ти образ од Барата Мујо! з, 18;

”"СреКно ти било руо венчано! \, зV.

И крепка ти десна рука била,
И оштра ти брнтка саб.ьа била,

Слободне ти очм на Турчина! з, 36;

Мајка вели, још јој је нејака. 1, 150;

Мушко ми чедо плачљиво,

Танка ми пређа кнд.ъива. 1, 565;

—■ Што су ти ножи крвавн? 1, зоз;

тако е и ово;

Ишчупај коиарцу ногу, и цријева су му на двору. Поел.

И тадар сам сукньу изгубила;

Да је мо)а, не бих ни жалила.

Него ми је сусједина била. 2, 715

Тако ндући нанђе на ливадп на стадо оваца; кадтамо

а код оваца нема чобана негоједна прелепа девојка седи

па преде златну жицу. Он назвавши јој помози бог, за-

пита је чије су јој овце. Прип. 90;

'*»*г Јесу памп у животу слуге. 2, 75;

Јесн ли ми данас у животу? з, 24;

Грива му је ка’ Јелену брада, з, 62;

—г-Ноктн су му орати би мог’о. 2, 67;

овамо иду и оваки пример»;

и селу си тешка.

А калю ли пуки у којој си. Поел.;

Сипе Конда, је л' ти зел.ьа тешка? 1, 368:

• Мо.пе сам коњу лагахан. 1, 54о:

С впколl своје лијепо. Поел.;

■7 Ко је себи зао, како ће другом бити добар. Поел.;

Зло ти било у Крушевцу вино! г, 44;

Чистима је све чисто, а поганима и иевјернилш
ништа није чисто. Тнт. 1, 15;

Огледајућн свакој ђевојци (напучу') на ногу, а.ж којој

дуга, којој кратка, којој уска, којој широка. Прип. 163:

- Ви немојте раји горки бити,

Веће рпји врло добрн буд’те. з, 26 (шгз):

Глпдпу чоеку слатке су и дпв.ьаке. Поел.;

Вило му пробнтачно ка о јпрцу јуфка. Поел.;
—ь Нигда њему мила бити не Ьеш. 2, 44;

Лијепо је евпкому мило. Поел.;

Што је право и богу је драго. Поел.;

Да бог даде сваком ко што хоће

А в тени што јо меии драго. 1, 312;

Истражујте што је богу угодно. 6ф. 5, 1о;
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Да су народу познатеријечп. В. С. КараннЬъ, поел, из;

Свак је себи пајб.шжи. Поел.;

Све је свето и честито било

И тиломе богу приступачно. 2, 4б;

Немојте ме убити, а просто вам моје руке, ево их

посијеците. Прип. 165;

Нек се жени, просто да му је! 1, збз;

Добро нам је овдје бнтн. Мат. п, 4;

Како је тешко богатима уЬн у царство небесно.

Мар. ю, аз;

Тешко је шуту с рогатим бости се. Поел.;

је пћери с мајком пређу сноватн. Поел.;

-—Мучно му је нћи без оружја

А још горе не послушат’ мајке. 2, 68;

На неким местима раји ннје слободно носитн ни цр-

вени Фесова. Б. С. КарапиКъ, дан. 2, 81;

Све ми је слободно, али ннје све па корнет. 1 Кор. 6, 12;

Ако ми не метеш куће, мекше ми је спавати, ако ми

не переш судова, гушћа ми је чорба. Поел.;
- Свпкоме је мило бијела коња јахати и црвену чоху

ноенти. Поел,;

(\ко ссуде дрдго ср ь внн оу или сд с н ноу

скогд кони. Спом. 247;

Јер ре ружно жени да говори у цркви. 1 Кор. 14, 35;
* Мрско бјеше Голотрбу Иву

ђе се њему смију капетани. з, 18;

такое и ово:

4- Ту кнезови нису ради кавзи. з, 26 (1823);
Свака мајка рада је породу. 2, 12;

Ако је рад правоте тиру. В. С. КарариКъ, дан. з, 21 о;

Којп су свагда били противни буни. В. С. КаряниЬъ,

грађа 78;

Мечи Јован ни мукает није,
Ннт’ ме кара нити ме милује. з, 28;

Чему сп тн мукает? В. С'. КарациКъ, речи, мукает;

Одмах рукама за дукате а угљевљу ни мукает. В. С.

КарациКъ, речи. Цариград;

Томе Раде врло кайл био. з, 2;

Ко ти је мани, био тн у најму. Поел.;

Тадъ орачи бите проштнмаии

И иитко имъ не б!яше махни. М. А. РельковиЬъ, сат. 57;

Па ћемо ти бити покорнн. Прип. из стар, и нов. зав. 117;

ђе ти онъ бlяше послушанъ. Наукъ кр. 249;
Милостив буди мечи грјегпиоме. Лук. 18, 1з;

Да нијесам каури чу дун;ан. з, 22;

Није теби Сава крива.

Већ је теби мајка крива. 1, 608;

Лц|е е кто кои оу крнкь. Душан. зак. зо;
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Овој је буни пајвише крив Марашли-Алн-паша. В. С.

КарациЬъ, грађа п4;

Онъ е кривъ нЪзипу животу опако.пе. М. ЗорвчаЬъ,

управа 96;

Није он вичан томе послу. В, С. Карапийъ речи, внчан;

Алн ђогат вичан је мејдппу. з, 55;

-ј- Вешт је дора боју и мвјдпну. з, 56;

Т о 1,1 оу I! сио !!Т,фН. Спои. 290;

Никому се вјешт не чини. Прип. 124;

Момче лудо, невјешто гиишани П. ПетровиЬъ, ку.та за;

Кад се ко чему што зна чини и невјешт. В. С. Кара-
циЬъ, поел. 221;

Није прилично памп да оставимо ријеч божију па да

служимо око трпезе. Д. апост. 6,2;

Како је неприлично човјеку Чивутину дружнтн се

или долазити к туђину. Д. апоет. 10, 28;

Који гьима не бјеше првлпчан. П. ПетровиЬъ,шћеп. 1 зо;

Човекъ лакомъ прнличанъ э нагиемъ куряку. Д. Обра-
довиЬъ, бас. 2о;

Злптномъ ступу прилична ђ. ПалмотпКъ, крист, зз;

Дубови елпма приличии. И. ђорђићж, салт. 45;

Снагоиъ матери онъ лавици

Оцу Г рису сличанъ главомъ, И. ГундулиЬъ, осм. 19, 219:

Грнвомъ коню прикладна. И. ђорђићЂ, салт. 35;

Који ће преобразити наше понижено тнјело да буде

једнако тијелу славе његове. Фплиб. з, 21;

Дд мс соудешъ ии м оу рлкднъ. I. Гаийъ, поуч. 2, 65;

Да е данъ раванъ ноћи. П. БолвКъ I, 82;

Дела ваша супцу равна, Б. РадичевнЬъ 1, 96; (*)

овамо иду и оваки пример»;

Над је рат нико пиком није брат. Поел.;

-КЈа сам супцу рођена сестрица. 1, гзз;

Шума ти мати. Поел.;
НИ ВII ла Јој, брате, друга нпје. 2, 4о:

Волнм бнтп морским рыбам' рана

Пег' Воину за нево.ьу .ьуба. 1, 121;

Да ми хоће свекар битв. 1, 484;

-Б Оно тн је цурп ђувегпја. з, 24:

И код њега ТанковнЬ-Османе,

Штоно јесте цури муштерија. з, 24;

Чему сн муштерпја? В. С. КарацнКъ, речи, муштернја;
4 Милица је Лазу суђенпца. 2, 32;

Кад којн кога зовие: куме, а иије му кум. В. С. Ка-

рациЬъ, поел. 16;

сейма могу бнти слуга,
■:

У кньижевника нма овако и узъ глаголе: да се богу

взедначе. I). ПалмотиЬъ, крист. 1 1 5; едпаче га Бараби убоици.

Иаукъкр, 2з4;уравнпт’сеД/ул , алгсДу. С. МилутнноввЬъ, обил. 19.
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Ја не могу сейма битн љуба. I, 424;

Може л’ бити свој земли госпођа, %, 29,

Подранила једна поглавнца

Што је једној земли старјешина, г, 89,

Госпођа си ти, млађи смо ти ми. а, 142;

Празна рука мртвој Друга. Поел.;

Везир бјеше славноме Лпзару. з, 10;

Да кодъ краля с-Ьд^яше,

му шћаше быти. П. Петровиьъ, в!ев. 7';:

Потписа ме цареви везире

Да сам војник цару до вијека. г, 44;

Који хоће пријатељ свијету да буде непријателг божиј

постаје. Як. 4,4;

Ако овога пустиш ннјеси прнјателЈ кееару, Iое. 19,- 12;

Нико себе злотвор није. Посл.;

Турцн мисле да је раја шала,

Ал’ је раја градовима глава. Поел.;

сам себе судија не може бити. Поел.;

Кад су препирања за рнјечи и за имена и за закон

ваш, гледајте сами; јер ја судија томе не ћу да будем.

Д. апост. 18, 15;

Ја сам кривац богу и народу . П. иетровикъ, шћеп. 38;

Ты си кривацъ свему. М. А. Рельковийъ, сат. го;

Висте св-Ьдоци свему моему послу и жо%ем тру-

бима. Грлица 1, 65;

Дд воудоу с к емоу внше ре \ ено м оу свидоцн. Спои, зоб;

Висте свједоци овоме. Лук. 24, 4в;

Још су виша граду врата,

Анђа им је капнџија. 1, 468

По њој пасу два пауна

И две тнце паунице,

И четверо паунчади,

Девојка им чобаница. 1, 598:

■ Крји улази на врата, јест пастир овцами, Iов. ю, е;

Не мнјешај се у оно што ти ннје посао. В. С. Ка

рацнКъ, посл. 207;

ћелавоЈ елави абењак капа. Поел.;

Стреха му мјера а рок ђурђев дан. Посл.

Ово бите угледн нама. 1 Кор. ю, 6;

Висте со земли. Мат. 5, 1з;

4
Свнјећа је тијелу око. Мат. 6, 22;

ђевојке су ископ али к част куки. Поел.;

+> Не буди сваној тици кобац. Поел.;

Два љешника ораху су војска. Поел.:

Погледај, Bојно, погледај,
Је ли ти слика, прилика. 1, т;

Што Момчилу таман калпак био.

Вукашину на рамена пада. 2, 25:

Једну ноћцу много прелазише.

Синтакса I. 23



Три б' конака ћириџијам била. 2, 95;

Свакоме злу смрт је лнјек. Поел.;

То буде највећн узрок раздору. В. С. Карай., дан. 4, 22;

бръ бы узрокъ овый охолый

Свему распу Турачному. И. Гундулнћт», осм. 4, 27;

Томе ће по свој прилицн бнтн узрок што зна Грчки
В. С. КарапнКъ, писиа Те;

Главы је обична цијена 133 дуката и 2 гроша и по

паре. В. С. КарапиЬъ, поел. 206;

Мерјеми је помалена мана

Што су њојзн очн позелене. 1, т49;
Нево.ьа је мене обрђатп. 1, 681;

Во.ьа ти је царе бесједити. 2, 52;

Стид је мене на те и гледати. 1, з4г;

Зазор .пи је у те погледатн. 2, 82;

Коме реда на водицу нћн. 1, 588;

Поодн, мили куме, вријеме ти је,
Остави нам колу дара, закон ти је. >, 51; (*)
Сад вам је време певатн. 1, 393;

Нз ојзи је име Јелена. 1, 74о;

В н же еъ нме софТя. Жнт. св. Конст. 2, в;

' Како ти је име? Прип. 44;

4 Тако је било име моме домаћину. В. С. Караџићт.,

нар. пес. 1, стр. 85;

То је ми смрт. То ми је девета брига. Поел.

Он му је три у оку. Поел.;

такое и ово:

Да ти је на здрав.ье! Поел.;

На част му лаж! Поел.;

Цаба тебе порез од Солуна. 2, 18;

Аианет ти моја царевнна. 2, з3;

Мудрој глави једно око доста. Поел.;

Доста је сваном дану зла свога. Мат. 6, з4;

Мало л’ ти је војводства твојега? 2, з4;

Колико теби до божнћа толико и .пени. Поел.

Залуд њојзи сва лепота њена. 1, 384;

~”*'3алуд теби што си лена. 1, 420;

Свјала је баба бар

Да је баби заувар. Поел.;
Што му ннје од потребе. В. С. Караџићг. поел 878;

Којн нису теби за потребу. 3, 15;
Што

чоеку није.по во.ьи. В. С. Караџнћт., поел. 26;

Што шуша види лежеЬн то јој је близу и стојећн. Поел.;

Ближе сам гробу него дому. Поел.;

(*) Овде ее подметь обема другима реченицама разуме

нзъ првнхъ; а такое и ово:

Земан дође да се ноев ручак,
А редак је госпођи краљици. %, 26.
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Кад је био близу двору. 1, 480;

Главна дно народа који је ближе и наручније Цари-

граду. В. С. КарацнЬъ, ковч. 4;

Тто Мо.пчилу било до колена,

Вукашину по зем.ьн се вуче. 2, 25;

Не бн колК Турской войсци

Тражнт’ мосте и бродове. ГГ. НетровиКъ, слобод, из;

Ако
цвили, јест јој за невољу. 1, 651: (*)

С не руке ми је. Ннје лшна руку. Напрез руку

.ни је. В. С. КарацнКъ, речи, рука;

Да ' будет с десна у полнцу. з, 20;

С десне њему стране у полнцу

До рамена сердар Сми.ьаниЬу. з, 20;

ђе Љешници јесте на погледу. з, 27 (182з):
ђе је све.пу свјету на видику, з, 27 (ДB2з);

СусЪднимъ законима са свимъ на супрот'. П. Ше-

роглнЬъ 12;

Незвану госту мјесто за вратнма. Поел.;

Посједаше ђе је мјесто коме, г, 2;

Твоме ђогу и твоме јуиа?итву

Свуд су броди ђегођ дођеш водн. 2, 44;

Госту је у госта вазда добро јутро. Поел.;

Данае ти је крсно име красно, г, 72;

овамо иду и оваки прииери:

Кад је кози добро, онда иде на лед те игра да се раш-
чепи. Поел.;

Д- Добро ми је, и бо.ьеы се ыадам. Поел.;

Да ће моме болу бити бо.ье. 1, 748;

Кад му је жље, нека му је и грђе. Поел.;

Тамо тебе лоте бити не Ье. 2, 46;

Ласно је тебе алн је тешко поштенолl чоену. Поел,;

Деветога биће јој лакше. Поел.;

бјеше Наход-Симеуну. 2, 14;

Од кота вам је криво. В. С. КарациГъ, дан. з, 171;

Како мени данас, тако њима до века! Прип. 94;

Како лш је тако ми је. Поел.;

Како ти је без крила твојега?
Мене јесте без крила мојега
Као брату једном без другога. 2, 93;

Вако било свакој друзи
Која мајке не слушала. 1, 385;

Тада му је жао брата било. 2, 10;

ђевојци је врло жао дара. 2, 89;

То је лгене данас најжалије. з, б;

Равно по.-ье, жао ми је на те. 1, 649;

Кад заплачу, и богу је жао. 1, 368;

Гледају га, но им иије мило, з, 6;

(*) Подметъ се другой реченици разуме изъ прве.
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Не бјеше му мило николико. 2, 19;

Гледају га, но им ннје драго. з, 6;

Благо мајци, која те родила,

И /унаку, којн те имаде! 2, 29:

Ово благо лгојој мајци било, I, 51 'I;

Благою лени данасъ и до в!ек! ПБв. 81;

Ну но мене, драгш побратиме! ПЪв. 68;

Тешко брату једном без другога! г, 15;

Техлко оном с.вакоме јунаку
Што не слуша свога старијега! з, 3;

Лоте майци ђе пушку обрате! Грлица 2, юг;

Над те видим, веле мене.'

Кад не видим, леле мене! Поел.:

.Iао мене, девере Манојло! 2, 16:

,)ао ономе кога жале! Поел.;

,Iао ти је још како је Лазо на Косову погннуо. Поел.;

Лох мене, прва срећо моја! 1, 321:

Лвај мене до бога једнога! 2, 12;

Куку мене кукавици / Прип. з4;

Куку мене, међер ја сам пошла за ајдука, В. С, Ка-

рациЬъ, дан. 1, и;

Леле мене до бога једнога! 2, з4;
Што ]е тебе добрн тосподару,
г Ге ти рониш сузе од образа. 2, 26;

Кад је внди ђе плаче, запита је што јоЈ је. Прип. 158;

Шта вам је, те сте полуђелп. В. С. КарацнКъ, дан. з, 111;

Ако мене штогођ биде тамо,

Каква мука у весе.ьу твоме. 2, 89;

Што би тебе. 1, 203;

Не знајуКи штаби Тур чину у један пут. В. С. Кар.посл. 11;

Под ћошком му ништа не бнјашз,
Испод ћошка здраво нзншао. 2, 89;

Ми Немо ньега умирнти и начитн да вамп ништа не

буде. Мат. 28, 14;

Друга њему бити не могаше. 2, 99;

И го и бос, и још му је зима. Поел.;

.Тел’ ти бос ој по снијегу зима. 1, з 11;

"7 Врућнна ми је.

Брига баби за удова старца. Поел.;

Није му мар. В. С. КарацнКъ, речи, мар;

Мука ми је. Поел.;

Кад устане кука и мотива

Виће Турком по Меднји мука, з, 26 (1823);
Сад су жени двојн троји јади. 1, з5l;

Ал’ је Турком голема нево.ьа. 2, 12;

Кад ти буде кака нево.ьа, дођи на мој гроб и наћи

ћеш помоћн. Прип. 159;

Која ти је голема нево.ьа? 1, 148;

Кад ми буде највеКа нево.ьа.
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Да се мене на неволи нађеш. з, 6:

Цар нама не вјерује да је вами таки зулум. В. С. Ка-

раџићт., дан. з, 151;

Снаха каже зулума гой нейма. П-Ьв. 130;

Учинн мн над ми је потреба. В. С. КарацнЬъ. поел. 51;

Срамота је и мене и тебе. 2, 44:

Да ми ннје од луди срамоте.

Да ми ннје од бога тресте, г, 16;

Не учи ли вас сама природа да је мужу срамота ако

гајн дугачку косу; а жени је слава, ако гајн дугачку косу.

1 Кор. 11, 14—15;

Да би цару наша срамотабила. Б. С. Караџ., дан. з, 140;

Тада ће теби бити част пред оннм а којн сједе с то-

бом. Лук. 14, ю;

Посади се домаћнне, нека ти је част. 1, но:

Сад је Коси дванаест година, з, 24;

Кад је била чеду годнница. 2, 14:

Има му много година. В. С. Караџићт,, поел, пи;

Кад би вријеме вечери. l4, п;

Хоће једном битн према глави. 2, т4;

Што је теби до нас? Мат. а, 29;

Није мени до шта но је теби, з92:

Вами је најпрво за тим било. В. С. Каран., дан. 5, 68:

Ако тебе буде до неволе,

Нека ти се у невољи нађу. 2, 92;

Не моя,’ њојзи на ино да буде. 1, 297;

узъ быванК стой трећш пад. и у овакимъ примерима:

Не знам гдје ми је глава. Поел.;

А ђе си ми дијете Максиме? 2, 89;

ђе су тебе гује из потаје? 2, 67;

ђе ти је мајка? В. С. Караџићт., поел. 229;

Тамо су ми два нејака брата. 2, 88;

Тамо су ни наши господари. 2, аз;

Камо тебе друн:ина остала? з, 18;

Мени је драги далеко. 1, зlб;

Нема њима два најбоља друга. 2, 89;

Нема гейма од Сења Тадије, з, 24;

Будите ми данас у неволи, з, 28 (IЯ2,з);
Ја ћу теби бити у неволи. Прип, 26;

И свој своме био на неволи. 2, 4з;

Света служба и молитва

Да вам буде у помоћи. 1, 216;

довде су прнмери разређени по начину коимъ се ступа

у свезу; али нћга може и не быти, него се место нЬга

друго што казати о ствари, о коюй трећ!и пад. и самъ

показуе да съ нышъ у свезу ступа; тако имамо у пе-

смама.-
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И ето га до петнаест дана,

Мој Тодоре, бијелу Еудиму. 2, 94;

Брже да си граду Вучитрпу 2, 29:

Кад су били белом лшнастиру. з, 45;

Еад су били двору девојачколг. 1, 719;

А кад’ горы быше Ролганнш. IИ;в. 36:

Па он оде тамо уз чаршију;

Кад је био побратилгу сволге.

Он дозив.ье свога побратима. 2, 78:

осимъ лесама ово в врио у
обнчаю кадъ ступанК ние у

простомъ смислу него онако какво е и у даваню:

Укор и свјет Фати. В. С. КарациЬъ, нар, пес. 1, стр. 445;

Клетва марви а особито волу и когьу. В. С. Кара-
ииЬь, поел. 37;

Хвала богу на његову дару! Поел.:

Од мене лгу поклон п поздрав.ье. 2, 65;

Тебе здрав.ье, пребо.ьет' не могу, г, 26;

Моје благо мојој старој мајци ,

Нек се рани и ода зла брани. 2, 91;

Ако је н богу, много је. Поел.;

Док је налга здрав.ьа и памети,

И док нале је Бноградског града.

Ми смо кадрн управнтн градом, з, 26 (|B2з);
Па ће битн меса и вала. Прип. 16;

Бнће вальа шугав јарац до вече. 1, г4э;

Док је, бего, у животу Јанко,

Бнће блага и теби и банку, з, 53:

Биће небе вина нзобила. 2, 29;

Сад да су лги два сестрнћа моја! 2, 29;

Да ли лги је једна литра злата! 1, 348;

Још да лги је зелен венац! 1, 4ео;

Јеленак ми гору ломи, путак да лгу је. 1, юз;

Волге није вијека није лгу ни лнјека. Поел.;

Ову погачу ако подијелимо ,
нема ни лгени ни теби.

Прип. 202;

Зоб изиђе коњма царевпјем,
Неиа нпшта

кољу Милдгиеву. 2, 29;

Којита рнјеч бп. Iов. 10,

Кад нађе киту у њедра,

Пак сама собой промисли:

Да ми је ово од бога,

Овога н’јесам достојна;

Да ми је ово од рода.

Сирота рода не имам. 1, 316;

Не знам одъ кога лги е. С. МилутиновиЬъ, п'Ьв, 8б:

Откуд јој злато у њедри? 1, 56»;

Откуд тебе прстен? I, 4*4;

Откуд тебе тај шаренн коњиц? 2, 62;
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Од куд теби мој челац? Прип. 2оз:

Откуд њему све ово? Мат. 13, 56:

Откуд овоме премудрост ова? Мат. 13, 54;

Идућп тако (лисица) сукоби се с вуком, који јој је

ждријебе ујно, а вук кад внди у ње сирац, запита је от-

к УДаЈ°ј> а она М У одговоридаје мзлокалаиз воде. Прип. 226:

овамо иду и оваки примера:

Нај ти прстен моиче. 1, 609;

Нај теби, царе, срдачку. 1, 240;

Ево теби везена кошу.ьа. 1, 759;

Ево ти овога коња испод мене. Прип. 152;

Већ ево ти моја кћи. Прип. 21;

Ево вам страже. Мат. 21, 65;

Ево ти спна. Гов. 19, 21;

Ево мене, а ето вам рата с Турцима. В. С. Кара-

циКъ, грађа 79;

- Нуто цару велике нево.ъе. 2, 66;

такое и у заклетвама:

Ој бога ти, Атлагића Злато! 1,з45;
Бога теби, ђаконова љубо! 2, з:

О бога вам, два путника стара! 2, з;

ОЈ бога нам, царице Милице! 2, 4,5:

Тако мени бога великога! 1, 724;

Богом теби, мила снао моја! 1, з45;

Нут’ ти бору, иоја мила мајко. 1, з42:

Теби бору, дите Николнца. 1, 7 4у;

овамо мнслимъ да иду и ови прнмери у коииа е оно што

у свезу ступа изречено глаголомъ у неодређенои Формн:

Да је мени лећи па умрети

А да ми је смрти не вндити. 1, 7 75;

Да је номе стати па гледати. з, 6;

-4-Да је коме погледати било. 2, 25;

Да ли ти је, пашо, погледати. з, 1з;

Да је номе послушати било. 2, 50;

Да ли ми се мухом претворити. 1, боб;

Да ми се кад опростити ријечп и осталога којечега.

В. С. КарациЬъ, нов. зав. I;

Да ми се е помамнти.

Да те како заборавимъ. 11. ПетровиКъ, в!ен. 77;

да ми е желъпой моћи,

Птицомъ быхъ се сатворила. 11. ГундулиКъ, оси. 6, 15;

Номе није било патити не ноже пн запамтити. Поел.;

врбо тко е, кому што трпит’ нпе. А. КанижлпКъ, рож. 95;

Живјет’ му је док је мене драго. П. Петров., шКеп. 58;

Да ми није умријети с миром. 2, 78;

Но ми не би умријети с миром. 2, 78;

Коме је путовати, иије му ко.ье дрпјемати. Поел.;
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Куда ми је сад ићн најпрече;
Ил’ ћу ићи на цареву војску
Ил’ ћу ићи кральу у сватове? 2, 62:

Ако га .ьубн, дат’ нам је ово обиљежје. Ковч. 44;

Мене ево, заФалит’ ми милов богу, свашто овђе за-

пало. Ковч. 65:

Знати ми и кокотом орати (н, п. нећу то учнннтн). Поел.;

Внт’лшбратаиже.ьети, на гла.мње му несјеђети. Поел.;

Мрет’ ми дапас, или .прети сјутра.
Воли» прнје о мање грвјоте. з, 23 (1823);

овако у реченнлама сложенимъ (стр. о), кадъ е еднок

одъ онихъ кое су у сложеной глаголъ у неодређенои

Форма (шПп), стой у треКемъ пад. оно што бы глаголу

было подметъ да ние у неодређенои Формн. а по нЬму

и оно што бы
подмету было прнрокъ пли прирочный

додатакъ: ово е врло обичпо у старимъ кньигама:

Кысть шоу (.о.
.

тко гюдкнждтн се мкс т оу. СтвФанъ

Првовенчаный, жит. св, Сим. Iа, зо;

Кентаик видь на крдлекьстко еко бнтн мн на дрнста
когд Бляговнрьиомоу н еогомь н у а к р а н о ноу го-

сподин оу стоп лп о у кралю срньлемь. Спом. 142;
Молю се немоу, и 6 и о т к о р е ко у вытн могеноу с н ге-

м оу у
(

а п и с л и и ю. Д. Аврамов, опнс. 4з;

Ндтеть н оуун то, впдгоерьдоу емоу вытн нд ннрь

Хрнст’|дньскы Св. Сава, жит. ев. Сим. 4, 22;

Сьподовн ме вытн емоу кьт н т о р оу. ШаФ. хрнсов. 4, 35;

Н>гоже влдгослокнсмо внтн емоу в р длю весе енгедрь-

ждве. ШаФ. щитсов. 8,8;

Пе влдговолндь л н ш е ноу вытн м о к м оу с в ет о иоу

МOIИСI Н Р оу НОКОЕрЬДСКЛГО (OБНЛIД. Д. Аврам. СВ. гора 59;

С ь к о р оу вытн ПOБ6ЛЕ. ШаФар. лЬтоп. 60, 4;

Изошло кеше повелегпе
,

не окрести се в н н в нигде
8 гуддв нн 8 места. В. С. Караџића дан. 1, 8; (*)

алн у овой служби имамо третий пад. и данасъ, само

што 6 ређш, а ређш е само за то што е и глаголъ у

у неодређенои Форма ређш;

Бо.ье јен рањену него по све убијену (битн). Поел.;

Бо.ье је с .мужем од гумна до гумна него самој од

сина до сипа. Поел.; (**)

Тако и у старомс С.ювенскомъ ванну: югоже менншн

ког оу китн Супр. 5; югоже глаголете бнтн бог оу. Супр. в;

сддоукем гллголють не кнтн вьскрЕшепн ю, нн ангел оу

нм доудоу Д.'апост. -га, в, Шишат.; ТЕМьже потревл, нметн н

с е н оу (еже принесете. бвр. г>, а, Шишат.; вьнюгдд бысть кь-

«НТН П е Г р оу. Д. апост. ю, 25, Шишат.

(**) Тако лис.ншъ да е и ово:



361БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

Чинн ку.д прође посахнути свакой зелени. И, ђор-

-I)иЬъ, салт. 160;

Ствдр не лппд пд оком скнетв

Бит уовнекк темеЪднтв. М. ДнвковнЬъ 112;

Кдкдвъ есть тлн жнкотъ. скдгдд кытн с р е Ђ на, снлгдд

ВЫТИ Е о Г Д Т 8, СВЛГДД ЕЫТН 7, д р ДВ 8. I. РанЬъ, ПОуч. 1, 78;

То и есть найболый начннъ у впкъ здраву быти. М.

А. РельковнЬъ, свашта 12;

Валя нмати шта йпсти, пнтв и ситу быти, да човнкъ

послие спаватн ноже. М. А. РельковнЬъ, нрав, предгов.;

Иматп право онде гди неправда влада о судп ,
то э

толкко колпко са свимъ криву бнти. Д. ОбрадовнЬъ, бас. 38;

Велика э слабость лахковЪрну бнтн съ онняа кон

су позыати да радо лажу. Д. ОбрадовнЬъ, бас. 4з4;

У оно време ласно а било бнтн чудотворцу. Д. Обра-

довнЬъ, бас. 271;

Колнко э добро боеату битв. Д. ОбрадовнЬъ, сов.9;

Славн!е е остатн забилЪжену у лЬтописые Муза него

н у коlемъ другнма. Г. ЗелиЬъ XV;

Шта га смета быти благ ополучну. С. ЖивковиЬъ,

телем. Тэ;

6р бо е нужно свагда быти готову чннити войну. С.

ЖивковиЬъ, телем. 265;

Кажу, пејма смрти без суђења,
Ма је лако и суђењу доЬи

ђе се смуте онакве го.пиле. П. ПетровиЬъ, шћеп. 86;

Лашње је небу и зе.пљи проћи него ли једној тчили

нз закона. Лук. 16, 17;

особито кадь е одъ две реченнце кое су овако у одну

саставдЬне прва така да може иматн у себи трећш па-

дежъ, по чешу се може мнслити да и овай трећж падежь

ньойзи припада;

Мука се сре/шу родитн а није му о храни мнслити. Поел.;

Али
му најприје треба пост[)адатн и окривљену бнтн

од рода својега. Лук. п, 25;

Не плите кдкв о м е кддд вытн у р н с т Г д и и и 8. I. Ра-

нЬъ, поуч. 1, 31;

Што е пыдд потревд сдаддтн согк удовекд? I. Ра-

нЬъ, катих. '46:

Колпко е тешво н горки вытн бвдтенвб теве. I. Ра-

нЬъ, поуч. г, йз;

Нне добро човику быти саму. А. КачиЬъ, кораб. з;

Штета теби потонут’ од мене
,

Меня жао умријет’ од тебе, з, то

Чудан адет бјешс у Латина

Свадбоватп роду ђевојпчном
И одморит’ коње и јунаке. 2, 89.
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Трудили су се не датн утврдити се иикаквой власти

надъ собомъ. Д. МнлаковиКъ, ист. црн. 223;

овако имамо ступав 1> у свезу и ст3 онимъ што настав

одъ онога што у свезу ступа а и одъ самога ступаня,

и то у оваиимъ примери.ма:

Чему е овнћа, г.адъ ние очи. Поел, у ђ. Ферића 138;

ЧеЈпу е баби зрцало? Поел, у ђ. Фернћа 138;

Чему бн рпа жита над се не би ела. Поел, у истога;

Чету 1’ да самь я госпоя,

Ако 1' у робству душа моя. И. ГундулиЬъ, осм. 6, ю;

Шта т’ се видя, е.Г чему рак!я? М. А. Рельков., сат.

овамо пде и ово;

Метати купуса ручиу или вечери. В. €. КарациКъ,
речи, метати;

последакъ се овако изреченъ узима и за узрокъ;

Чему си се млада удавала? г, 112;

Буд утече јутрос уз планине,

Чему брата остави својета? 2, 95;

Дакле чему, чему сада,

Душо моя, зловольна си? И. ђорђићт,, салт. 68:

начина коимъ се у свезу ступа нема нн у овимъ приме-

рима, него ступанЬ у свезу показуе самъ трећјн пад.:

Сте иокелЂпнге пнше крллекьетко мн ки е к дзврокьуь-

комз. Сном. 2з;

БлЬКЛНЬ, ЕрЛТЬ стефд|lol(' п р ЬКОВ*Н У л н о м оу

крдлю н елке, роди спил. Шэф. л-Ьтоп. ео, ю;

Л>утица Богдан и сестра му. В. С. КарациКъ , нар.

пес. 2, стр. 5 41;

Он је као н отац му. В. С. КарациКъ, речи. бабовиК;

Гле човјека изјелнце и пнјаннце, друга цариницима

и грјешницима. Мат. 11, 19;

О Илија, Брдској земли главо. 2, 89;

То зачуле бегу слуге. 1, <161;
Не ум’је Јане кући разлога,

Л'уАи разлога, селу закона. 1, 702;

Не говоре богу по закону

Већ говоре цпру по хатеру. 2, 19;

Да се слави Дука зулумКару
На срамоту тебе и твојимп. 2,31;

Ово чините мепи за спомен. I Кор. 11, 24;

Он је проси а брат сестре не да,

Сестра брату и у силу пошла. 1, 723;

Којн иде по Куда Господу. П. ПетровиКъ. шКеп. 84;

Не чин’ крви брату на весе.ьу. з, 76;

Не можеш му се ослоннти па вјерз - В. С. КарациКъ,

поел. 337:
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ђе се вараш Марку рад јунаштва. 2, 40:

Пред бијелу врачевима цркву. з, 24 (182з);

Прођох дрпгој мимо двор. 1, 391;

Виђела је Богду дворе. 1, 416;

Какву пему стару мајку кажу, ], 121;

Обрнн се да ти внђу лице. 2, 4о;

Кад ти станет гледат’ ђевојака.

Не гледај им скута ни рукава

ЈЗећ им гледај хода и иогледа. 1, 516:

Кад последа поњицу у ноге. 1, '42;

Не мог’о му ни видитн вранца. 2, 17;

Гледај копу јел’ дебела врата

А ђевојци каква јој мајка. Поел.;

Молеру се не следа шта је намоловао него како је

намоловао. В. С. КарациЬъ, пнсма 69;

Пак се кону Фати на рамена. 2, 89;

Свезаше је коњжа за репове. 2, 25;

ђе штир копу расте до ко.ьена. 1, 665;

Шћера мене за уши Ширину,
Једва му се у седло тювратих. 2, 39;

Па је метну ђогу у зобннцу. 1, 124;

Па се прими копу уз ко.ъено

Па се завн седлу на јабуку. 2, 12;

Маша с’ мајка у цепе долами. 1, 123;

Ти ншетај граду на капију. 2, 45;

Стаде Марко капији на врата. 2, 52;

Протужило ђаче самоуче

Миљешевци на капијн цркви. з, 14;

Укажи се кули на пенџере. з, 18;

Сједн млада кули на пенцеру. г, 14;

И Фата се бору за огранке. 1, з42;

Де се попни јели на кичицу. з, 24;

Заспала девојка дрепку на коренку. 1, 569;

Господар госпођи на крилу заспао. I, 168;

Сједе Јела брату више главе. 2, 18;

Седе цару до десна колена. 2, 11;

Да си ти мени под коленнма као ја теби. Прнп. 31;

Оиима што му стоје с десне стране. Мат. 25, 34;

Сједи мепи с десне стране. Лук. 20, 42;

Док он пему нспријека зађе. з, 26;

У очи пему против стадох. Гал. 2, 11;

Не могаху протнву стати премудрости и духу ко

јијем говораше. Д. апост. о, ю;

Јер нам је познато за ову јерес да јој се свуда на

супрот говори. Д. апост. 28, 22;

Ла ништа не учнних противно пароду и

отачкијем. Д. апост. 28, п;

Сопоћане Башки на извору. 2, 31;

Нзвади га води на обалу. 2, 51;
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Наш’о сам те тору под обалом. ». 15;

Узрасла је тору на извору,
А сазрела сунцу на истоку. 1, 721;

Вила побјегне води у дубине. В. С. КарациЬъ , нар.

пес. 1, стр. 183;

Расти јело небу у внсине. 1, 61Й;
Ал' кад мени на ум падне драга,

Ја не гледам тавпој ноћи доба
Нпт’ мој кон.нц мутној води брода. 1, 612:

На освитак неђељи дођоше. з, 26 (182з);
Кад су дошли двору на погледе. 1, 760;

Кад је био двору на помолу, г, 9;

Кад је први пут дошао на помол Рпванпци. В. С. Ка-

рацнЬъ, речи. Купило;

Дође на домак Лицену. В. С. Карацийъ, еман. 55;

Кад бисмо на помол Бечу. В. С. Карапийъ , речи,
напомол;

Виђе зета јутру на уранкЈ. 2,

Кад је било иоћи по јацијн. 2, ю;

Но да внднш јаду започетка. г, 89:

Ово учини Исус почетак чудесита. Iов. 2, и;
Не имаюЬи ни почетна данитп ни свршетка животу.

бвр. 7, з;

Онуда ншао св. Саво
,

па ту се и сад стопе знаду.

В. С. Карацнйъ дан. 1, зб;

Којита се не зна старина. В. С. Караџ., нар. пес. 1, XIV;

Да се то чинило за успомену његдатњету ратноте

богу. В. С. КарацнКъ, писма зз;

Тоте лијека не зна. IТ])нп. 1 4в:

Сваном сестра находи махану. 2, 4о;

Тој тазбини мојој мане нема. 2, '1 4;

БоЈима нема спомена. В. С. КарапиЬъ, дан. 2, 82;

/гот .ьепоте у и.ьади нема, г, 89;

Ил’ тн коню муштерЈе нейма. Грлнца 'l, 211;

На земльн ту равного н!е. С. МнлутнновиЬъ, троебр. 4о;

Нема прође ничему; каква је прођа вину? В. С.

КарациЬъ, речи, прођа;

Нлаћајте ми слуги мелемашче. 2, 72;

Шта ту је било ономе зубу? Прнп. т;

Онај ми је брат који ми је добру рад. Поел.;

Злато ми треба коњу на узду. I, 30 1;

Лер ту ондјс у оној врлетн нема ни броду прнста-

нншта ни коњу поигришта. Ковч. 31;

Кад му видим мукадему рссе. 1, зз> 7;

овако се ступапК у свез у место говори и кадъ га упра-

во нема, да бы се показало да се нетто дели съ овимъ

съ чимъ се каже да се у свезу ступа, а то е лична за-

меиица за прво и друго лице у едниня и повратна:



365ВЕЗЪ ПРЕДЛОГА

Ја ћу ти тебе сјетоват’. 1, 580;

Вала богу, вала јединоме.

Где ми власи жан>у у недељу. 1, 246;

Легоше ми поспавати. 1, 25!;

Њу ми вита Громовиик Илија. 2,1;

Господ ми те дарнвао. 1, 218;

Смјерно ми се цару поклоннше. з, 15;

Господ ми вам здрав.ве дао. 1, 218;

Фала ми ти десна руко. 1, 219;

Лепа ти је у Алаге .ьуба. 1, 384;

Еј .ье.ьенче, једне ти смо среКе. I, 269;

Јао јадна лепа ти сам! 1, 460;

Јао бабо тешко ти сам гладан. з, 1;

Чарна горо, пуна ти си лада.

Срце моје, пуно ти си јада, 1, 567;

Чудна ти ми годиница дође. 1, 33 7;

Рано ти ми ти беше изншло. 2, 16;

ЛиЈеп ти вас дар допаде. 1, 116;

Счепаше ти ме четворица ,
повалите ти ме и про.

тегоше на клупу. Д. ОбрадовнЬъ, жив. 39;

Я ти на ма сутрадань метнемъ мои катихтнсь на тре-

ду, пак ти се пом-Ьшамь мећу грчку децу, пак ти одемь

кь грчкомь даскалу учитн грчкн. Д. ОбрадовиЬъ, жив. зо;

Тешко си мене без тебе. 1, 125;

место се овако ступав!. у свезу казуе и онда кадъ се

мисли само примицанЬ кое се свршуе онде где е край

ономе съ чгимъ се каже да се у свезу ступа ,
као што

опетъ веЬъ видесмо да се свршеткомъ примицаня ова-

кога може казати н ступанЬ у свезу (в. предлогъ до стр.

153—155), или да се бавлЪнЬмъ на месту где се овако

примицанЬ свршуе може замепити свеза у ко!ой се стой

(в. предлогъ кодъ стр. 197—200):

У седлима до три бојна коп.ьа

Врхови им небу окренути. 2, 79;

Окрену га (дурбин) крвавој Ндбиии. з, 23;

Примиче се своме господару. г, 4г;

Ко од вас бринући се може примакнути расту сво-

јему лакат један. Мат. е, 27;

Прикучнте коше колу. 1, 385;

Прикуче се јпми још ближе. Прип. 157;

Огњишту га домамнла. 1, 480;

Бојна копља земли положите. 2, 81:

Земљи паде војвода Каира. 2, 81;

Днгну руке богу. Прип. юз;

Све девојке земљи погледаше. 2, 82;

Гледну Муса буду и облаку. 2, 67;

Примите се буду на планину. 2, 87;
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Спустите се равпој Метохији. г, 4о;
Прншеше бритве гроздовима. IГ. НетровнЬъ, в!ен. 62;
Он прислони своју пеФерлиј у

Прислони |е десноме образу. В. С. Караџ., дан. 1, 11 б;

Змија ми је .ьута прионула. 1, 269;

Пр иви се Петру делији
Каконо свила к јумаку. I, 58;

Сињу ми
мору магла западе. I, 560;

према томь е н обо:

На ђемије води натурише. 2, 89;

Укопа је земли до појаса. з, 7;

Нашли су га јутру на сокаку. г. 4о,

ТРЕ ЋIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ
КЪ

У трейемъ падежу съ овимъ предлогомъ речь пока-

зуе да се нетто миче онамо где е оно што она сама

значи (*):

Ту је расла брекнња.
К њој доходе чобанн. ], 244;

Угледавши смокву једну крај пута, дође л њој и не

нађе нншта на њој до лншћа. Мат, 21, 19;

-.-С'Т\ -ь Над дођу виле к очима. Поел.;

Пође к носилимп. Прип. ап;

Ко истину чини, нде к видјелу, да се виде дјела ие-

гова. Iов. з, 21;

Отле оде па коню дорину. НЬв. 73;

Хајте браћо к земли виз чардаке. 2, 4о;

Кад дођоше к води Чобаиици. з, 38;

А кад Комнен у планнну дође

Ко. оноте зелену Језеру. 2, 77;

Дође л- мору Галилејсколl. Мат. 15, 29;

Хајде 111 њиме ка по.ьу Косову, 2, 4о;

Оде Дојчпн у по.ъе широко

Ка шатору црна Араппна. 2, 78;

А кад дође к а ђурђевој кули,

А.ш сједи Смедеревац ђурђе,
Ево сједи пред бијелом кулом. 2, 83;

На ово е наликъ самъ трећш падежъ и другш съ

предлогомъ до, али се све трое разликуе нзмеђу себе у пр

вомъ главномъ значеню: ко дође до нога, онъ станекадъ буде

край н'Ьга; ко дође коме
,

онъ се дославши до Н'Ьга помета

съ ньимъ; а ко дође ка коме, онъ само пређе место кое е из-

међу ньихъ двоице (а по томъ може учинити и прво и друго).
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Па идите на двору богатога Гавана, I, гот;

-Па отиде
к двору бијеломе. 3, 74;

А пакъ моле да бы здрави были,

Опетъ къ сеоимъ куКпмъ дошли. П. КнежевиЬъ 141;

Оде право на Ружици цркви. з, 31;

Сватови с дјевојком иду управо к црквг(. В, С. Кара-
пикъ, ковч. те:

На благовнјест кад пође к цркви. В. С. КараииКъ, речи,

благовијест;

На васкрсеније док дође к лганастиру Моравцима
и онде на сабору бацн ватру у народ и распали буну.
В. С. Караџићт., грађа во;

По том се опет Исаијев под јесен вратн на леву

страну Дунава, а Миленко преко планине к Поречу. В,

С. КараииКъ, грађа 10;

Право оде ка Солуну граду,
Па он паде под Солуна града. 2, 78;

Кад крџалије дођу к Шапцу ,
Бего се затвори у ка-

мевн град, а крџалије опколе град. В. С. Караџић, дан. з, 142;

Дођи мене на Крушевцу граду. 2, 4з;

Оде право на Прилипу граду
Ка својему двору бијеломе. 2, бз;

Буна отншла к наији Шабачкој. В. С. Карай., дан. з, 1 69;
—К

ње.ну иде Новаковић Грујо,

Голу саб.ьу носи у рукама. з, 6;

Ни ви к Марку блнзу прилазите. 2, 4о;

Не зовем га: оди к мени, сине.

Већ га зовем; оди к мени
, драги. 1, 564;

-—Ходите к мени сви који сте уморни. Мат, 11, 28;

Реци ми да дођем к теби по води, Мат. 14, 28;

А ти бане данас к мене дође

Да ти узмеш твоје дуговање. 2, 44;

Иди сад одиах к гьему у собу те га посијеци. Прип. 197;

Хајдемо к Премудроме да нас он намири. Прип. 200;

И ја сам се јадан нетрудно

И ка тебе царе доходно. 2, 12;

ДоНДОУЬ оу ДОуЕ[)ОЕННКЬ сдмь своошь глдкомь кд мио-

гопоутеномоу н кддсгеяомь н всон

ООЙ НН. Спом. 212;

.Та сам мајстор, ходи к мани па учи занат. Ирин. 45;

Отиде у хајдуке к Станоју /'лавашу. В. С. КараииЬъ,

дан. 1, 71 ;

Оде к врагу катанија. 2, 42;

Кад дође к себи. Лук. 15, п;

при.мицанК моаге быти и другчје него у горньимъ при-

мерима;

Турци им се не дадну ни прикучити к шанцу. В, С.

КарацнКъ, грађа 115;
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Ближе к огњу чедо приманимте. 2, 18;

Пред дворе га води у авлију
К бињекташу бијелу камену. 2, 44;

Одвео их Хрњо МустаФ-ага
Ка вашему бијелу Сијењу. з, 26;

Изведе ме к тебе у авлију. 2, 44;

Но к хајдуну коња натерује. з, 26:

Кад понесем шимшир-кашу ка грлу. I, 336;
Н оси књнгу ка граду Солуну
Ка Дојчилу богом побратиму. 2, 65;

Донесоше к њему све болесннке. Мат. 14, 35;

Па четврту књигу накитио

Те је ша.ье ка Пекина Ст’/ени. з, 24;

Послдшс К Ь Н Д М Ь поьянсдрд. Спом. 221;

Него је пош.ьу ка говедарима. Прип. ггз

К мене га је царе оправно. 2, 44;

Испрати своега сина съ войскомъ ка Чачку. С. Ми

лутиновиЬъ, ист. срб. 169;

Ни једнога погубно нисам.

Но пратио ка старом Ппзару
Ка војводи Ре.ьи Крилатоме

Да их Ре.ьа у тамницу баци. 2, 36;

И полеће к небу у висине. 2, 17;

Свака тица к своме Јату лети. Поел.;

Залеће се к Маркову соколу

Да му отме утву златокрилу. 2. 7о:

У мах сам га с коња оборио,
И к њему сам онда прнлетно,

Ударих га још два и три пута. з, 1;

К гьима јездн Владета војвода. 2, 49;

К њему Тодор трчн по авазу. з, 24;

Потрчиде к сусједу, те заишти једну паприку. В. С

Карацийъ, поел. 352;

Потрчи брже бо.ье ка кориту. Пртш. 163;

Да је војска Ыемачка утекла к Темишвару. В. С. Ка

рациЬъ, грађа з;

Утичем се к теби богу. П. Кнежевийъ 47;

Стекоше се к њему. Мар. 14, 53;

Текући (Колубара) од југа к сјеверу. В. С. Кара-

пийъ, дан. 2, 39;

Сва сила Турска нагрнек Нишу. В. С. Карай., грађа 15;

И он гледа да ка Сењу бега, з, 26;

Он побјеже ка несрећној мајци. 2, 89;

Стане пливати ка крају. Прип. 4т;

Опази поиздалека побратима где се упутно управо

к љеговоЈ куки. Прип. 215;

Дигне се к робу и стане му срећу честитатн. В. С.

КарациЬъ, поел, юб;

Па се врате к ватри. Прип. 1 74;
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Ево сам крепко к тоже я тоже кралу да просим у

њега ђевојку. Прнп. гот;

Он се јадан к воловима врати, з, 68;

Да ћеш к мене повратит’ се. 1, по;

К њежу брзо Митар доскочио. 2, 99;

Допадоше к земли и ка.гдрми. 2, 4о;

Припаде к Станку некакав Вла те му се преда, В. С,

КарациЬъ, дан. 4,6;

Спушти с’ бане к а води Ситиици. 2, 44;

Да га не пуштају к Београду. В. С. КарациКъ, дан. 5,42;

Кад повуче пару у се, онда се савијају (гране) к зе-

мли. В. С. КарапиЬъ, поел. 228;

Но се пусник к земли уввјаше. 2, 89;

-Метни у лонац и пристав» к вотри. П. БолиЬъ 2, 220;

Сам се пристав» к вптри. Прип. 4з;

'"'Положпше их к ногплш Исусовијем. Мат. 15, зо;

_—Кад се у процнјепу (туя) прнпече к еатри. В. С. Ка

рациКъ, поел. 161;

Кад се приближи к вратима градскгсЈем. Лук. 1, 12;

Приближа се

Плах!й Османъ къ овой страны. И. ГундулиКъ. осм. ю, 33;

Но се к њему ближе приблнжава. з, 26;

И сад се једнако приближавају к народпоме језику.
В. С. КарациЬъ, пнсиа 21;

такое и ово:

—Па узео к себе синовицу. 2, 89;

Лlилан и Јаков оставшп ситни и у сиромаштву, по-

што поодрасту, дођу за мајком у Добрнњу, но ни она

не будупи у богатству, не могне ји примитп к себи. В,

С. КарациЬъ, грађа 44;

вдва што лйба с понешто воде к себи примаюКи. С

МилутиновиЬъ, ист. срб. 408;

Не ва.ьа свашта к срцу примати. Поел.;

Већ ме зове ип Јеру салиму. з, и;

Зове слуге и к себе прнзнв.ье. 2, 44;

К њему зову проју бајалицу. 1, 119;

место е казано радньомъ коя на нЬму быва у овомъ

примеру:

Јунаци су к игри дошли. 1, ЗТS;

прииицанЬ у пренесеномъ смислу имамо у онакимъ при-

мерима:

У том су се једнако преправ.ъали к рату. В. С. Кара-

-11 иЬъ, грађа 32;

Та живи те опчнннше Турци
А мртви те к тепе прнволеше. з, 1;

Прилнјепиће се к жени својој. Мат. 19, 5;

Сннтавса I. 24
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у овомъ се смислу пряииче радня къ оноие што се ньомъ

учини, али врло редко:

Гријеше не к смрти. 1 Iов. 4,6;

овамо иду и оваки примери . кои се одъ гориьихъ раз-

линую само тимъ што примицанЬ ние изрекоиъ казано:

'—ХоЪе к својој на муштулук тајци. 2, 89;

-—-'Кажу, брате, хоће к Биограду. з, 9;

Ето к мене побратима Марка. 2, 4о;

Брзо к мене мила моја мајко. 1, з42;
К мене бо.ье црни калуђеру. з, 14;
Ближе к мене Новаковић Грујо,
Ближе к мене да се ударимо. з, 6;

Пасторка одмах к материну гробу. Прип. 161;

Пак се брже бо.ье свуче и ха.ьине остави у сандук,

па к ватри. Прип. 161;

Б међи нејаче! Поел.;

Турцн к бањи а буле из бање. 1, тэт;

К себе руке, мила снахо моја. г, 89:

место примшданя ложе што быти само обрнуто:

К Стамболу је главу обрнуо. з, 13;

—А обрни к мене твоје лице, г, 40;
■'
—

Пак се обрне к вратима. В. С. Караџићт., поел. 134;

Већ с' окрену к Нступчићу Павлу
Па је њему тнјо беседно. г, 41;

Свн се бјеху к богу обрнули. 2,2;

Наклоњен к страни против Црнога ђорђија. В. С.

Караџићт., грађа 4б;

тако 6 и ово;

Све ђевојке к небу погледаше. I, 599;

II очима к земљи погледаше. ј, тзз;

Обзнре се ка Крушевцу бјелу. 2. 44;

Одакле се бо.ье може виђети к Дрчни. В. С. Кара-

цнЬъ, дан. з, 195;

такое и ово у преиесеномъ емнелу:

—
— Тн све миелнш од добра к бољему,

А ја миелнм од зла пут горега. П. ПетровиЬъ, шћеп. 122;

и говори може быти овако управлЬнъ:

Онда рече најстарији к оцу. Прип. 75;

Рече господар к приставу своЈему. Мат. 20, 8;

Врло свободно говорим к вама, 2 Кор. 7,4;

Повика к
њему говорећн. Мат. 15, 22;

""
Изъ дубина вапнхъ къ теби. Иаукъ кр. 257;

тако в и узъ ггрииигтаггЪ коимъ другога чега быва выше;

'' Ово све припада к својству јужнога иарјечија. В. С.

Карарикъ, одгов. на ситн. 15;



ноже се што овако примицати или быти обрнуто па

се о нЪму казахи само быванЪ, кое му приличн кадъ е

у томъ станю:

Кад буду на гувну некога Купнновца Раића. С. Ми-

лутиновиКъ, ист. срб. Хог;

Би глас Господњи к гьему. Д. апост. 7, 31;

према томъ е и ово. где е и быванЬ изоставлЬно
, еръ

е оно о чему бы се казало узето за чланакъ другой

реченици:

По великим брдима к Ьосии и к Ерцеговини ииа и

јелове и борове шуме. В. С. Карапиl\ъ, дан. 2, 27;

такое и ово:

Тако су од свију овнјех мајсторн и трговци најбли-

же к народу. В. С. КарациЬъ, ковч. 15;

Да је Сремачкн језик ближи к РосиЈскоме. В. С. Ка-

рациЬъ, Фруш. 13;

Тако ми пријатне биле молитве ка Господу богу!\lосл.;
У предговору к пословицами. В. С. Карац., нар. пес, 1, V;

Попио је триста дукат’ све за један дан

И још к томе врана коња, златан буздован. I, 633;

Он јој даје три товара блага

И још к томе од злата столицу. 1, 725;

упренесеномъе смислу обрнуто нетто у овимъ пример има:

любовь н прыдтелство мрдво н нстнно и д

ГОСПОСТЕОу ЫН. Спом; 185;

Люедкь н поумо оуфдные коге ш вьэдд ныдо на с в о-

нон стдрон коућн грддоу доу ЕроВ II н коу. Спом. 291;

Ако имате .ьубав к тени. Iов. IX, 15;

Лэубав к пароду. В. С. КарацнЬъ, ковч. 13;

Из .ьубави к нашем народном језику. В. С. КарациЬъ,

писма 22;

Нашу .ъубав к твојој цирској главы. П. Петровнћт.,
шћеп. 21;

Још око десете године показао је већу во.ьу к вој-

ничкој службы него и к чему друг оме. В. С. Карац., еман. 5;

Вшо крепи желудац и дае зкелю къ елу. П. БолнКъ 2, Х8;

ово се значенЬ може пренети и на време; време овако

исказано; истина, просто значи да е каково траянЬ къ

нЬму управлЬно, али се опетъ иьимъ казуе само кадъ

што быва узимаюби да нетто быва кадъ се —■ просто

рекавши къ нЪму дође (*); коима се речима овако

казуе време. видеће се изъ примера:

(*) То
смо видели и кодъ 2-гога пад. съ предлогомъ до и у

обрнутомъ смислу кодъ истога падежа съ предлогомъ съ.
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Кад је било к вечеру. Прип. 1 49;

Па га къ вечеру истога дана предъ везнра изведе.

С. Милутиновикъ, ист. срб. 361:

Да се къ вечеру очекую 'ютть друга два полка. Д,

МилаковнЬъ, ист. црн. 262;

Не ћу нисти ни садъ ни к вечери. М. А. Релько-

внЬъ, сат. 50;

И к вечера некъ прикаже свагЛй

Тко е пос’о урадио как!й. М. А.РельковнЬъ, сат, 38; (*)
’Гди л’ ће к ноАи на вечеру дойн. з, 61

Када му к ноћи дођу. С. МнлутиновиКъ. ист.срб. 128:

Води коло, мој рукав:

Ако Стака жива буде.
ВиЪе к љету још и стан. Поел.:

УдаЬу се к јесеки. В. С. КарацнКъ, речи, ошэф;

Ь'ь всени полазе трговци за Лайпснкъ. Д. Обрадо-

вийъ, бас. 390;

овамо яде и овай прпмеръ у комъ е време казано реяю то:

Док ја коке понамвштам,

К тому време за појање. 1, 79А

ТРЕЋIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕМА

Колико се садъ распознав трс’.ш падежъ одъ сед-

мога. овай сс предлогъ говори са седмимъ ; али е не-

гда бы о прилогъ (аси-егЬ.) л могао стаяти уз ъ треЫн

падежъ:

Яр® 1,1 я яоуК О К Н !Л Ь II от о к о м ь; пр® и я кл р

д н Ц1 е м ь. Сном. ззl, згэ;

Оу’стрьмн се пр и м о ем оу. ПГа*. л±топ. 71, ю;

II рТВ м о ем оу оу готовяшеть се. Шзф. л-Ьтоп. 55, з4;

видећемо кодъ седмога падежа да я у старкмъ кньигама

место трећега пад. има седмый.

ТРЕЋIЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРОТИВЪ, ПРОЋУ

И противъ ь као и према негда быо прилогъ (абтегЬ.),

ни даиасъ шшъ мне свагда предлогъ. по томъ е узань

( у ) Такое и оно; к ь кеУ ер ю г.мкшоу. Св. Сава, жит.

св. Сим. 11, 23, где БЫЛШОу стон безлично (као: кадъ бы у

вече) и падежъ у коме стон нне оногъ значепя коега е потерю
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трећш падежъ имао и данасъ има свое значен-Ь као и

узъ друге речи (в, стр. 363). Али не могући у говору сло-

бодно меняти места него се држећи падежа, изедначуе

се съ предлогомъ. Значп съ трећимЂ пад. што и съ дру-

гими (стр. 288—291): да е нетто обрнуто ономе што

значн речь сама:

Коп су пзъ Европе пустили се на западъ, и неиз-

зЉнно против о нЬму путутрћи. П. СолариКъ. земл. 1, г:

Ипрокъ .пени гре самому. Ђ- ПалмотиЬъ, крист. 80; (*)

овако обрнуто мо!ке што быти да се пореди:

Поуьстн при НИЛь по достоипню н протн-

коу троудомь си. СтвФанъ Првовен. н;ит. св. Сим. 17, 11 :
Против оу родоудд се. Шяф. хрисов. 9, 2;

Дя НМДШЬ ПОУВСТЬ и дрдноу прот к воу МОКИ нд-

ш е и, Шзф. хрисов. 13, 26; (**)
Сва одъ свиета (господа) ншту племе

СупроА себи ц-ЬЬь порода.И. ГундулиЬъ, оси. з, 7«; (***)

може обрнуто быти неприятельски или само кадъ се

не подудара съ онииъ чему е обрнуто:

поустн рдтв всдке йкддне д ндпрндовдти прн-
стдпькд соупротнвь де р ь || ег оу ст н пди оу коу к~

унЪ оу н него коу кладя пью и него ВИII ь гр д-

довоыь, Спом. 354;

протнкоу коист я и т н ноу- Шэф. л-Ьтоп. 57, з;

ннмь жоупоу пн,ль кондвлн противя в о г оу н

Пр Я ВД Н 11 пр О Т Н В Я 7, я п н с о м ь. Спом. 233;

Тай часъ видЬ на далече

ГдГ. прокъ нЪму прико ноля

бданъ вптезъ копя тече. И. ГундулнЬъ, оси. 5, ю;

Прокъ крстяно.пъ она не ће

Съдругамъ своимъ воевати. И. ГундулиКъ, оси. 9, ш;

(*} Ово в значен’Ь у старимъ кньнгама найобичше: IСЕ-

слрь п рот НЕЛ им оу поклоин ел юмоу. Супр. 14ч;

пддвдтн протнкоу ввтроу. Д. апост. 37, 15, Шишат.; ПрО-

т н в оу с е и оу отквфд. Жит. св. Кост, б, в.

(**) Тако и у пайстаршмъ кньигама: овомоу длсть пять

тдлянтъ, овомоу же дъкя, овомоу гедннъ, комоуждо против*
СИЛВ С к О Ю 11. Мат. 35, 15, Остром.; ккждо свою прн-

нметь пр о т н воу с в о е н оу т р оу д оу. I Кор. з, 8, Шишат,;

у данашвьимъ кпьигама у првомъ примеру место трећега па-

дежа стой другШ, а у другомъ место противъ стой по.

Тако и ово у И. Гундулића:
Супрокъ суху я ћу злату
Н’Ьга нзм’Ьрити. Оси. 5, 68,
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И сто мача извадили

СупроА едной самой руци. И. Гундулипъ, оси. 9, 140;

Натег’о е лукъ проАъ вамп. И. ђорђићт., салт. 9;

Предоби свое одметнике, супроАъ себи подигнуте.

И. I>орЬпйъ, салт. и;

Кон се ддш п ро т н в а скононкоЂлн. П. Поси

ловийъ, цвиет 126;

Сутгротъ себи оштаръ бише. П. КнежевнЬъ 42;

Прогива се Турцим хрвати. А. КачиЬъ, разгов. 123;

Протива се неправеднику сви колнци окренуше. А.

КачиЬъ, кораб. 349;

Нуто, рекохъ, чуда! толики войннци
Летеода свуда супрот

едной птици. П. Каннжлнћ,рож. б;

Да е то супротъ войништву и юнаштву. М. А. Рель-

ковийъ, сат. 9;

Кон воюе противъ закону ума моега. Д. Обрадо-

вийъ, бас. 153;

Що имь се найманЬ противь старимъ обичаемъ внди.

Д. Обрадовнйъ, жив. 115;

Чинећи войску протива Мацаролгъ. Вугаромъ и Ца-

риграду. А. Томнковийъ б;

Колико е гриеха супроћ духу светому, Наукъ кр. и;

връ е очито супроАъ петой великой заповиеди бо-

жгой. Наукъ кр. ют;

Противъ юче учинАнолге са Руссима миру. С. Милу-

иновийъ, ист. срб. 14;

Каква је средства противу ШАепану у потреб.ьавала.

П. Петровийъ, шћеп. 11. (*)

(*) Осимъ примера на стр. ззб,. противъ е Iошъ прилогъ

и у овимъ примерима у М. Добретића богосл.: Да му она не

Ье быти протива. 428; ако бы виднлн да су тому протива.

503 ; за што се море пукъ одметнутп и протива окренути

истому кралю, зб. Са свпмъ се као ирилогъ можеразумети про-

тивъ или супротъ съ предлогомъ на (као н. п. у наточъ):

дуну на супрот ььему буран вјетар. Д. апост. 27, 14;

Спусти с’ кнеже до Кулпна побре
А на супротъ Хачжн-берберъ-аги. С. МнлутлновиЬъ.

троебр. 65;

ђ. ПалмотнЬъ крист, има и скраЬенын трећш пад. лнчнлхъ

заменнца са противъ: Протива му гнЪвнн устаю. 141; протива

му свакъ с’ упути. 120.



375

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

1. Четвртый падежъ покаауе да на оно што зпачи

речь коя у нЬму стой прелази глаголена радня, т. е. да

се на нЬму вршн оно што знача глаголь тако да дође

у станЬ кое се глаголскомъ радньомъ изводи. У то ста-

нь долазећи стварь или онда и постае кадъ се радня вршн;

Град градила три брата рођена. г, 26;

Већ ћу градит’ дворе на Загорје. 1, 530;

Што ти градиш млоее задужбине. 2, 64:

Сагради танке ђемије. 1, 580;

Од воска граде свијећу. В. С. КарациЬъ, поел, з;

Гради рижан, а зец у шуми. Поел.;

Да тн градим мекане мелеме. 2, 86;

Брже гради книгу на ко.ьену. з, 19;

Да граде лисе. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 2,513;

Па по граду веље јаде граде. 2, 95;

А све ради кавгу да огради, 2, зз;

Девојкама кажу Будим град зидати. 1, зоб;

Начинићу 'пулу у приморју. г, 67;

Мајка ће иу начинит’
колевку. г, 685;

И начини на Драви мостове. з, 8;

Па начини књигу на ко.ьену. 1, 94;

Апатекар лијек начини. В. С. КарациЬъ, дан. з, 24о:

Начини јој рану на образу, 2, 59;

57

врх совре мјесто начинише. г, 4о;

Начинио шенлук и весеље. 2. ю;

За калпаком ноја тића крило.

Те сен чини коњу и јунаку, 2, 21;

Камење смо разбијали

Пут чинећн Вуд.ъанци ђевојци. 1, 87;

Ако ми штету чиниш. В. С. КарациКъ, поел. 8;

С опанцима од коже крадене лшлостину чинити. Поел.;

Да Арапи таки зулуль чине. 2, 69;

Пригода чини лупежа. Поел.;

Прасе ђе чини сланину ту и остав.ьа. Поел.;

Кад сте, браћо, ви таки јунаци,
Камо ножи камо ваше саб.ье,
Те не бисте са ином на Косову,

Да чините с Турцима јунагитво . 2, 44;

Сто зборова тгазар чине а једиа веже н дрнјеши. Поел.;

Ја се женим, те чиним весеље. 2, 82;

Пошту чини Виде Маричићу,
Части свате три бијела дана

Док наврши што је коме драго. з, 78;

Да имъ чинишъ црковне потребе. ПЬв. 9;
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Чини чини сеји Иваново]. 1, б4б;
Она вам је учинила чини. 1. 159;

Не би л’ ваша очинила чини. 1, 159;

Чоеку који је за какав посао реци само да га учини

не казуј му како ће га учнннти. В. С. Караџнћт.,. поел. 251;

Ыо му сокак по.ьем учпнпше. 2, 89:

Јесам тежак гријех учинно. 2, 19;

Ко не учини љубаву ту ђој трпези, камн ће у својој. Поел.;

У чинно веље јаде. 1, 150;

Кану сам та жалост учинио. з, б;

Да ми нену тгошту учин®о. 2, 44;

Ема Турци навгу учпнише. 2, 95;

Даде кра.ьу, ријеч не учини. 2. 87;

Паку би мп помок учинили, з, 26;

У цркву Ьу прилог учиннти. -з, 14

Еlа би ни хатпръ учишо. П'Ьв. 9;

Да му царе хилу не учини, з, 13;

Оида с атом хесап учинно. з, 22;

Вијесмо ли ејеру учинили. 2, 89;

На Врачару табор да учини, з, 9:

У отоци нонан учнннше. з, 24;

Цар честктн диван учинно. г, 77;

Срои учнне у Ворку скупштину. В. С. КарацяЬъ, грађа 5;

На бега је јуриш училио. 2, ю;

oн7з Турчину зтгонъ учинно. Оглед. 472:

Учпнићеш крвцу о празнику. г, 68;

Крвннк учинивши крв побјегне у другу наију. В. С.

КараниЬъ, дап. 2. 8,3:

Већ бог како ]е нога створио. I, 28;
-— Отворићу дворе јавороее. 1, 514;

Нп образу рану отвоойо. г. 90;

Какав бјеше јунак з
г еватов’ма

Што највеће отвори Уунаштво. г, 39;

На води је жубор отворила. 2, 26;

Од ње праве свирале 2ИЧ:

Да правимо корабе. 1, 2.09;

Да бијелу направо тп цркву. 2, 27;

-
Пак саде.ьа танку шаЈну . лаку. 2. 101;

Куј ми сабљу Новаче когачу. 2, ат,

Сакуј мени сјенце п обоце. 5, 2^3:

Дјевер снаши свилен кавад кроји. 1. 4гз;

Скрој ли мајко кошуљу. 2, 11',

Ко ти реза борну сугњу. 1, 189;

Й на гьих ]е рухо порезала. 2, 88;

Срезаћу ти жут кавад. 1, 61 о;

Соко ењездо вије у јеловоЈ гори. 1, взз;

Две јетрве колач вију. 1. 573;

Двије сеје брата не нмале

Па га внју од бнјеле евнле. 1, зот:
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Ките китн, подвезице плете. 1, 233:

Да ја китим једну ситну пњиеу. 2, 65;

Да ја плетем мрежу шаровиту. 2. 7;

Свакн чоекзна котарииу оплести. В. С.Караџ. поел, п '4;

А девојке венце сплетавају. 1. 441;

—''Девојка седи па преде златну жицу. Прип. до;

Опред’ себя танану кошуљу. 1, 24г;

Платно ткала лнјепа ђевојка. 1, 642;

Шптор пење Угрин Јанко. 1, 268;

Брани се коњи играју

Под собом јалlе копају. 1, 414;

Свекар ватру ложно. 1, *оз;
' Сва четнрп ситне кгьиге пишу. Ј. з4;

Садила Мара виноград. 299;

И умеси пределе калаче. 2, 91:

Скухати коме поппру. Поел.;

Кувај менн бијеле калаче, з, 22;

Да је он јело гоховпо. В. С. Караџнћх,, поел. з4о;
И готови ?.осподску вечеру, з, 5;

Кад му станем сигурати ручпк. 1, 711;

Вишгьичира род родила. 1, 589;

Да ти .ъуба роди сына. 1, 266;

Еедевију, што ждријеби ждрале,

IПто ждријеби коње огњевите. 2, 89;

Мари ђевер ријеч говораше. 1, 85;

Но му грдну ријеч проговара. 2, 44;

такое и ово:

БоЈ не бије свијетло оружје.
Већ бој бије срце од јунака. Поел.;

Кад је војску војевати онда се внче: камо јунак Кра-

љевнћу Марко? а кад је шићар дијелити, говоре му: от-

куда си незнана делијо? Посл.;

Добар рат ратовах. 2 Тим. 4, т;

.Тесу они чете четовали. з, 36;

Лое ловишс по гсри зеленој. г, 32;

Збор зборише божи апостоли. 2,2;

Славу слави Српскн кнез Лазаре. 2, 50;

?Кетву желе три јетрве. 1, 251;

Везак везла лепа Ружа. 1, 109;

Лош су добра роба заробили. 2, 95;

Да би каки шићар шнћарили. з, 26;

Мислн мысли, све на једно смисли. 2, 74;

Па премиш.ьа мисли свакојаке. 2, ю;

Па ја мислим и размиш.-ьам мисли. 2, 69;

МолнЪу вам молитвицу. 1, 215;

Моли любу Круиић Господару. 1, 752;

Коју лгуну најволиш мучити. 2, 52;

Игру игра ГЈеливан-Асане. 1, 6П;
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Шећу шета којн нога нема. В, С. Караџића речи, шећа;
Скокъ скакаху а камень метаху. Оглед. 441;

Свадбу ’граше за неђе.ву дана

Играше Је, па је пронграше. 2, 12;

Сан заспат’ не могу. 1, 52 7:

Ој ђевојко, мртви сан заспала! з, 19;
Не каже баба како је сан онила, већ како је по њу

бо.ье. Поел.;

Ја сам ноћас зао сан уснио. 2, 10;

Дворбу двори богат у богата. 2, 96;

Јад јадујем ником не l. з 1 8 :

Бразду браздн, воду мами. 1, 453;

Кад ја сједем вечератн вечеру. 1, ззб;

Да заједно вечер вечерамо. з, 22;

Вечераще господску вечеру. 2, 26; (*)
Да тихи и мирнп живот пожнвимо у свакој побож-

ностн н поштењу. 1 Тим. 2,2;

као што е у последньнмъ примерима радня оно што

постае
,

такое и у овимъ
,

само што се радня именуе

стварю коя Iой е особитый знакъ:

Трчати халку. В. С. Карацийъ, речи, халка:

Трчатп шибе. Г. Зелийъ г4в;

овде е найзгодше место и овакимъ прпмерима, у коима

оно на што радня ирелази ако и не постае одъ нЬ опетъ

се у ньой навршуе:

Да заједно вијек вјекујемо. В. С.Караџ. речи, вјековати;

И по том су време жнвовалн. 2, 4з;

Гује му се око ерца внле,

У перчину лето .ъетовале.

У ньедрима зиму зимовале. 1, 7 28;

И ову ћу презимнти зиму. 3, 52;

Дан данише пак и заноћише. 2, 89;

Ја ту остах ноћцу преноКитп. 1, 4зг;

Ту су тавну ноАцу преноћили. г, 79;

Празнују празник. Прип. из стар, и нов. зав. 57;

Часне посте запостисмо. 1, 196;

С и е уеткере посте мостите. Пнсмо патрlярха Ар-

сешя Чарноевнћа у В. С. Караџнћа прим. 63;

Постити норизму
и остале посте. Наукъ кр. 129;

Да ће постит’ петак и сриједу. 3,8;

Хоћаху ме оа.енит’ Латником,

Да с њом мрсим петне и сриједе. 11. Петров., шКеп. 18:

Да он траје у јаду године. 1, 534;

По планини трая лкго драга. Оглед. 10;

Ово иде овамо кадь е вечера радня ,
а тако може

бытн и ово :
Воли Куле на кощу чучатн него зао ручак ру-

чати. Поел.
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Подъ кимъ трав дни лювене

Челядь мирна и весела. И. ГундулмЬъ, оси. з, 68;

тако мислнмъ да е и обо:

Клањати актам, ићиндију . В. С. Караџ., речн. клањати;

Яцгю е Кулинъ одкланяо. С. МнлутнновнКъ, троебр. 52;

или е стварь и пре была
.

па !ой се станЬ само преи-

начуе према ономе шта глаголъ значи; ево примера съ

глаголима кои су и напредъ:

А ти га загради од села селеном. 1, 1 то;

Она чини белицу шеницу. 2, з;

Да зачини варицу шеницу. 1, 19з:

Да сватове моје зачините. 2, 89;

Турцп су ме опчиннли младу. з, 7;

И глухе чини да чују и нијелге да говоре. Мар. 7, 37;

Бог затвори једна врата а отвори стотнну. Поел.;

Затворићу скеле око мора

И друмове около приморја. 2, 67;

Штета и лудому очи отвори. Поел.;

Снашице ме потворнше. 642;

Док је шиба танка треба је исправ.ьати. Поел.;
Момъ д!етету направн руну (кою беше угануло).

Г. Зеликъ 341;

До тебе је мене оправио. 2, 77;

А ја одох ковати ђоеина. з, 22;

Па бих твоју узду оковала. 1, <ют.

Па оков'о себе и дората ,

Не море га сјеКи оштра ђорда. з, 24;

Па узима коњске букагије
Те окива браца рођенога. 1, 724;

•Те л’ ми побро дора потковао. 2, тв;

Па покројих на њих чисти скерлет

Чисти скерлет и зелену свилу. г, ко;

Како кроји капу вуче.тину,
Како ц’јепа суру међеднну. з, 6;

Косу реже, коса опет расте. 1, 304;
А трећи му ноктг сарезује. 2, 67;

Да завијем Јноје ердне ране. 1, 731;

Из пелена б’ воду извнјала. 1, 395;

Танку сам пређу навила. 1, 565;

Подви скуте и подви рукаве. 2, 89:

На рану би га привно. Поел.;
Те развила оно чедо лудо. 2, б;

Не могу вам Прилип накитити

Ни боснљком ни руменом ружом. 2, 72;
Што ја китим цвјеке у кктице. 1, 66;

Те плете косу широко. I, 496;

Мајка Мару ситио плела. 1, 385;

Расплела сам русу косу. 1, 4бо;
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Свилу преде, гајтаи плете. 1, 39 7:

Запе стреле од Снбиња Јанко. 2, ш

А ти дођи коње препнњати. 1, 594;

Сапнн пуце под грлом. 1, 571;

Копам зел/љу до колена. 1, езо;

Већ ме копај, нено.

Код Мтјина стана. 1, з4б;

Чоек сына с највећом жалости внше куће закона. В.

С. Караџићт., поел. 63;

К'опатп кукурузе, виноград, купус. В. С. КарациЬъ,

речи, копати:

Те раскопај Ођубпр планину. 2, 18:

Што ће .поје тјвло укопати. 2, 74:

Ја усадпх вишњу на пгрпшту. 1, 499;

Сади пума једиог до другога. а, 41;

Ко рукана лед мијеша, прсте олпже. Поел.:

У вино му бенђелуке меша. 1, 724;

Скува купус без меса. В. С. КарапиКъ, поел. з4о;

Рнјетко истину говори а јошређе истину твори. Поел.;

Гозараху језике. Д. апост. 19, 6;

Код тебе, Страшимире, изговориће лге слабост моја.

Л. ЛазаревнКъ, владим. 134;

Поп Лука стане бранитн и одговаратн Мачване. В.

С. Караџићт., дан. з, гоз;

Певај, брате, те ме разговарај. 2, 38;

Када стаде свадбу уговарат’. 2, 79;

Не шалим се, но истину кажем, з, 26;

ВеЬ јој кажи од мене поздраа.ье. г, 91;

Ал да тебе једну муку кажем. 2, 4о;

Каже јпде тасту на уранку. 2, 44;

Кажи ствар управо онако као што јест. В. С. Кара-

пиКъ, поел. 271;

Ако ти кажем гријех не ћу грјешннка. Поел.;

Та каква ми нечозештвп кажеш. 2, 60;

Да казује пошљедње врије.не. -г, 32;

Кажи мене моги душманина. г, 44;

Већ мы кажи Арапове дворе. 2, 69;

Нај поели]е казаше ми Марка

У Прилипу граду бијеломе. 2, 66;

Овде наша кажу мому неудату. 1, 161

Тамо кажу гору јаворову
II у гори воду Босиљкову. 1, гзз;

Какву њему стару мојку каа; у. 1, 727 ;

У Ивана лепу сестру кажу. 1, 721:

Не сми ј ем ты санак исказати. г, 89;

Показавши му у води лЈесец. Ирин. 226;

Ја )<у ваше крате проказатн. 2, 18;

Јао тужна, гријвшну ти реко! 1, 426;

II даре му льлоге обрнцала. г, 66;
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Коју си ми ријеч бесједио. г, 44;

Ал тн другу хоћу бесједнтн. 2, 4о;

Испоанједаху еријехе своје. Мат. з, б;

И оби сви по реду су те исповедали колико ииамъ

новаца. Д. ОбрадовиЬъ, бас. ззб;

Це су жене људе свјетовале,

Што л’ ћу и ја тебе свјетовати? 2, 75;

Св-ћтугоћи те. Д. ОбрадовиКъ, жив. 26;

За то су те савЬтовалн лекари да сваке године по-

кемъ у Итал!ю. Г. ЗелиЬъ 617;

Од нево.ье вијетај му нутство. В. С.Караџића речи,

внјетати;
Што ми тебе бнју и карају. 1, 525;

Несрећпога лубарда бије. Поел.;

Да не бпју слане ни шњегови

По лнвади цвијет расцавтио. 2, 89:

Незнајшу рђа бнје. Поел.;
А каква је, три је јада била! з, 2з;

Ил’ ћу бити еују ил сокола. 2, 80;

Био СталаК три године дана. 2, 84;

Два лоша избнше Милоша. Поел.;

Избила је ситна роса

Као летњу препелицу
К’о јесењу лубеницу. 1, 453;

Те му оби бијелу ризницу. 2, 59;

Ласно је одбнти кривицу на мртвога. Поел.;

Кесега побије цијену моруни. Поел.;

Жути хрта за уши подбила. 2, 44;

И пребн му оно деспо крыло, г, то;

Ви разбијте камеи становити. 2, 18;

О зем.ьицу разбио сам главу. 1, 72з;

Слијеваћо у топе ђулове
Тс ће наше разбијат’ градове. 2, з5;

Ту мы манко разбЈисмо цркву. Пћв. 41;

Вјежите, разби нас ајдук Вељко, В. С. Каран, дан. 1, 76;

Останк и сад да разбијемо капетан-тгишу (за кога се

говорило да ће с војском на Неготин ударити). В. С.

Караџићт,, дан. 1, 82;

Дд ракеле те ж д к ъ дерть. I. РапЬъ, бой зм. гЧ:

Не би л’ га дрво убило. 39Й;

Заратићу царп и Кесари. П'Ьв. 101;

По томь дд и у ь рдтоуемо. Спои. 249;
Пег. улови златнорога јелена, 1, 431;
Нек улови једну рыбу моруну. 1, 431;

Слави Марко своеа светите.ьа. 2, 68;

Да жаньемо пшеницу. 1, 252;

Трећи мисли и бога и душу. 2, 21;

Какву то војску мисли цар? В. С. Караципъ, дан. з, 154;

Наша дода бога моли. \, 185;
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Те молите свог милог ујака. г, 86;

Те госпођу своЈу измолише. 2, 8;

Да ми моју снаху одмолимо

Одмолимо ја да откушшо. з, п;

Што молила, бога умолила. 1, 588;

Што сам моеа мучио Шприна. 2, 42;

Игра коња Ре.ьа од Пазара. 2, 39;

Доиграх га до водице. 1, 417;

Вино и старца заигра. Поел.;

Играј, играј магарче,

Што наиграш, то тебе. Поел.;

Ево свати дворе обиграше. 1, 14;

Оде Јово, одигра алата. 1, 553;

Ја попграх добра пока. 1, 552:

Свн сватови коке разиграше. 2, 12

Сама сам га успавала

Сама ћу га и будитн. 1, 566;

Хвала боже и на чорби, а .песо ћу одспавати. Поел.;

Гологлави дворе господаре, з, 1з;

.Та сам добра коња издворно 2, 96;

Да бог живи Крпљевића Марка! 2, 69;

Млоге ли си лгајке ојаднла. з, б;

ТТГта ће наше роб.ъе вечерати?
Нек девојке медене калаче,

Удовице пределе силтте.

А јунаци проју иесијану ■ 1, 662;

како се стварн станћ преннануелрема глаголской радньн

коя на ню предази , врло се депо ноже видети у ова-

кииь примершма:

Поравните стазе његове. Лук. з, 4;

Јесп л’ ]\lаро убелила платно. 531:

Старој мајцн образе поцрнн, з, 19;

Ко је тебе ноге пожутио? 1, 512;

Вино и Ј-чудрогп побудали. Поел.;

Те разагна и разведри поље. 2, 89;

Да им драге весели. 1, 655;

Да станицу обеселиш лгајку. 1, 462:

Сузама је море замутила. 1, 729;

Рогом воду мућаше
А очима бнетраше. 1, 199;

На Максима красте напануле,

Вијело му лице нашарале. 2, 89;

Иемој јој, немој, лице грдити. 1, 14з;

Бунаре чистнтн. Д. ПоповиЬъ, осв. 108;

Е смо нашу зе.нљу опустили. 2, 89;

Мрсити овце,
козе. В. С. КарациКъ, речи, мрсити;

Постити лонце.
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Да му царе роба честитује. 2, 95;

Стане му срећу честнтати. В. С. КарапнЬъ, поел, 108;

Над му стану честнтати крона илге. В. С. КарациКъ,

поел. 265;

Нека топе пуне н напуне. 2, 89;

Пуни злато по бнјелу платну. \, 628;

Распространићемо зе.мљу. В. С. КарациЬъ, дан, I,тз;

Узми драга, те осладн уста. 1, 386;

Да би ове велике старейшие ослабио. В. С. Кара-

пиЬъ, грађа 21;

Тврдп скеле а пази себе. Поел.;

Што му очевидну лаж једнако потврђује. В, С. Ка

рациЬъ, поел. 254;

Све се пушиш, кан’ да гиљиве сушиш. 1, 612;

Нек пресуши воде шедрване. 3, 12;

Твоју сестру , Лека, ослободи. 2, 4о;

Бог да прости Комнен-барјактара. з, 26;

Бог да му душу прости! Поел.;

Кад му беле опростио руке. 1, "24;

Трипут си ме ропства опростио. з, 7;

Те је цару греке опростио. 2, 20;

И дуг опрости му. Мат. 18, 27;

ОпрашЬамъ тн животъ на мейдану. ПЪв. 54:

Еда би нам образ осветлао. 2, 76;

Ту находи танахну робнню

ђе св!етлн траморну авлгю. П’Ьв. 37;

Да свете водицу. В. С. КарациЬъ, поел, з;

Ласно ћемо ми њу постарати. 1, 753;

Жежен кату хлади. Поел.;

Цар је Мемед СталаА освојио. 2, 84;

Па освоји и коња Шаврана. 2, 76;

Када виђе црни Арапиие

Да ће њега освојити Марко. 2, 66;

Док му бјеле освојише руке, з, 21;

Тешке су ме ране освојиле. 2, 45;

Тешко лге је освојила жеђа. 2, 68;

Кога ва.ъа молити не ва.ьа га ердити. Поел,;

Добра Шарца врло раердио. 2, 69;

Буд’ ,пе братиш, што ми жену дајеш? 2, 61;

Девојка је сунце братииила. 1, 309;

Да окумим Васу Чарапића. 1, 685;

Окумићу бога Јединога,

Дјеверићу и Петра и Павла. 1, 2зо;

Кумим небо
, над тобой које је,

Кумим земљу. под тобом која је. 2, 94;

Такога кнеза избира понајвише кнежина, а и паша

може кога окнежити. В. С. КарациКъ, дан. 2, 97;

Свети Лован море заледно. 2, п;

Осироиашио га, В. С. Карацнйъ, поел. 107;
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Не мош царе земљу потурчнти. з, и;

И потурчи цркву РосалиЈу. 2, 12;

Да позлатим Богданова врата

И калдрму куд му Ружа шеће. \, з4B;

Он сузе рони, сокола појн. 1, б4б;

Те запаја рапенп јунака. г, 55;

Напој жедна а наранп гладна. 2, 12;

Док опоји Љутицу Богдана. 1, 724:

така в радия у св!ю глагола прелазнихь ; ево примера

само сазнатншмъ, зкатш'амъ или по себи или по ономе

на што вмъ радня може прелазити;

Бајгоре прасе најбољу крутку добије. Поел.;

Да добијеш цпра на Косову. 2, 86;

Но је њега мајка надиграла;

Ја сам тебе, днјете, добила. 2, а;

Добију вољу да и они код Освалда буду. Д. Попо-

вићт>, осв. зз;

Вшо довольно црпо лице добыл. П. БолнЬъ г, 145;

Где си добра задобно ђога. 1, 724;

И у вину ћеиф задобпше. з, з;

Добавп ми вранца Бомненова. г, п

Па добавн млада берберина. 2, 75;

Дај мп, сејо, Арапннче црно.

Хоће пега сеја забавит». 2, 97;

Избавн лге, ако бога знадеш. 2, 65;

Ради цнлу да кость евлада.

Не море ю да пробави. В. Дошенъ, ажд. гон

Леже Грујо санак боравнтп. з, 7;

Он је с мајком нојцу б оравио. г, 8;

Брже ли ме брате заборавн. г, 90;

Заборавн попе кључе од цркве. 1, зоз;

Бацала 'Года јабуку. 1, 394;

Бацн очи под јелу зелену. з, 21;

Те нзбацн пушку хаберника. з, 21;

Него се стане одговарати да је он већ побацно лијв-
чепе. Пр ил. 185;

Која је била трудна па од пуцььаве топова и кумбара

побацила диЈете. В. С. КарациКъ, дан. 1, 94;

Све му доро зечки поиграва

А јунака пјенон пребацује. з, 24;

Млади момци ка.пен мећу, 1, 4бз;

Стрелу метну, пак мере аршином. 2, 61;

Метну очи низ поле Косово. 2, 4з;
Своей брата метни на буснју. 2, ю;

На мене бога меће а сам чини шта му је драго. Поел.;

И метин ми рпсток на обрве.

Рулгенило на бијело лице. 1, тзе;

Заметнувшн копље наопако. 2, 29;



Заметнути коме мрежу. Поел.;
А који су нови господари

И од скора азну заметнули. 2, 60;

Већ сам с децом игру заметнуо. 2, 81;

Опвће се, заметнуће кавгу. 2, 19;

Намећу ли Шокци воденице. з, 53;

Па наметну намет на вилает. з, х;

А кад царе диван разметнуо. 2, 77;

Не умије бога благодарит’, з, 44;

Боже, благодаришь те що нисамь као и остали люди

Д. ОбрадовиЬъ, сов. 11;

Божно је ' Јанковић Стојане:

Божја помоћ, сиротицо стара! з, 25;

Бранећ, госпо, своеа господара. 2, 45;

Кад забранит у пољу ливаду. 2, 89;

Све ђевојке ружу беру. 1, 27о;

Бисер Мара по језеру брала. 1, гэо; (*)
Бере Новак кићене сватове. з, б;

Бери војску, штогод выше может. 4, 4з (1833);

Бирај зета кога тебе драго. 2, 40;

Слшљ Смиљана покрај воде брала.

Набрала је њедра и рукаве. 1, 320;

Кад је речи млада разабрала. 1, 297:

Вишьи, вишњи! разбери ме. 1, 272;

А броди воду дубоко. 1, 496;

—— Па Ситницу воду пробродите. 2, 47;

Те извадн из џепова стрелицу. 1, 481:

Коју муку најволиш мучитн

Оном ћу ти душу извадити. 2, 52;

Шћаше Милош извадити кавгу. 2, 87;

Па повади сабљу од појаса. 2, 74;

Котъа водим, пеше одим. 1, ззе;

Куд те сила сломи преко мора

Преко мора да не видит дома

Ни без јада доведет ђевојку. 2, 89;

И младенце у ложницу свели. 1, з4з;

Испод тебе виле дивно коло воде. 1, 183;

Крсташ орла, што води облаке, 2, 61;

Те водила по књизи јазију. з, 30;

А ти сакрој на Косову цркву

Не води јој темељ од мермера

Већ од чнете свиле и скерлета. 2, 4б;

Будим град зидати, куле изводитн. 1, 306;

Који им је коло изводио. 1, 739;

Свеђ виле танце изводе. 1, 271;

Она им песме изводи. 1, зп;

Сниже моји ногу воду изведите. 1, 542;

(*) Купа бере девет литар’ вина. 2, 40,

Сна такса I.
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Разговор о предаји с Турцима да поведе. В. С. Кара

џићт., дан. з, 18о;

Да би у весељу банке проводила. 1, 489;

С којима оно лето проведе. В. С. Карацићт>, дан. ], 7 1;

Над њоме ће јаде проводит. 1, тез;

Они мнсле, ннко их не внди

Ал' њих гледа зелена ливада. 1, 444;

Очи склопих, грдан санак виђех. 2, 89;

Иде као да вуче кола за собой. Пос.Т.;

Расте као да га ђаволи за уши вуку. Поел.;

Ватра извуче ватру и бол. В. С. КарациЬъ, поел. 32;

И навлачи танине обрве. 1, 7з5;

И облачи господско одело, 2, 47;

Обуче му танану когиулу. з, 5;

Те облаче на се одијело. г, 66;

Па обуче на ноге паштаге. 1, з4б;

И облачи дијете Грујицу. з, г;

И тебе вребају. 1, 162;

Воду газим, а жедан сам. 1, 338;

Газе Турци Динару аланину. з, 24;
И Кунару здраво прегазнше. з, 24;

Да Лlе добри кон>н не погазе. з, 24;

Роднте.ън пород погазнли. 2, 1;

Кра.ъ Вукашин вјеру погазио. 2, 26;

Зар си Чулко ријеч погазио. з, 46;

Гарила га мрка науеннца. з, 24;

“'Токо гнездо гасн, а девојку куне. 1, 663;

Једни су тесали грађу а други креч загашивалн. Д.

ПоповиЬъ, осв. 96;

Које л’ старо прође, нека жеђу гаси.

Да наберем по Мирочу бп.ъа

Да загасим ране на јунаку. 2, 38;

Угасите свирке свеколике. 3, 24;
Богом сестре, глас’те те по граду. 2, 101;

Разгласите га по свој зем.-ьн оиој. Мат. 9, 31;

Иван гледа ђецу око себе. 2, 89;

Када су тене гледалн, онда су вншње сађене.

Када су мене просили, онда су вншње цватнле. 1, 414;

Да гледамо тјесто заклонито

Да с’ одавде мало уклонимо. 2, 58;

Гледај мене пребијеле дворе. 2, 31;

Он преврће те лешеве мртве

И крваве огледује главе, г, 89;

Ти огледај саблу каква ти је. 2, 67;

Ондар ћемо коње огледати. з, 33;

Над водом је лице огледао. 2, 74;

Очи господареве коња гоје. Поел.;

Плакала му и мајка

Која га је родила
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Мен’ девојцн гојила. 1, 611;

Гоји ми, селе, цвијеће. 1, 39;

Дјевојка је ливаду гојила. 1, 390;

Бог’ т' убио, моја косо руса,

Што сам тебе гојнла залуду. 1, 468;

Добро сеога одгајно ђога. 2, 14;

За кога сан лице одгајила. 2, 66;

Дивна ли је сина породила.

Дивна ти је брата узгојила. 1, 636;

Па их боже изгорело сунце.

Горело их три године данах

Док узавре мозак у јунака. 2,2;

А за бога, моја ватро жива

Бе горн ми писмо ни хартију,
Него па.пет Материна Злата. 1, 647;

Сама себе лијеву руку осијече а десну у огн>у изгори.

Прип. 145;

Изгорје тн мајку огањ живи. 2,8;

Или те је ватра погорела

Или те је куга поморила. 1, 673;

Мојом несреЬом скочв варница те прегори длаку.

Прип. 204;

Ако ноже добра прегоретн

Тако ћ’ брата очима видити. 2, 90;

Грнуо бн ватру рукама. Поел.;

Огрте је коластом аздијом. 2, 6з;

Он огрће коласту аздију 2, з45;

Нејачица правду губи. Поел.;

Време губиш а мене не љубиш. 1, 546;

Бе губи ме у двору твојему
Већ ме губи гди с’ губе јунаци. I, 72з;

Ту су Срби изгубили царство
,

,

Честитога цара земалскоеа. 2 4т;

С ког си млада среАу изгубила. 2, 69;

Днлбер Мара изгубила драеог,
Жалила га три године дана. 1, 556;

Јер ћеш своју нзгубитн главу. 2, 26;

Све му друсто изгубило лице, з, 26;

И прости је народ нзгубио волу, а камо ли погла-

вице, опет тако постати раја. В. С. КарациЬъ, дан. 3, 219;

И своју си вјеру нзгубио. 2, з;

Максиму си срећу нзгубио. г, 89;

Џелат Ье ти главу изгубити. 2, 95;

Цар хоЬаше изгубити лубу. 2, в;

Ко погуби цр}юг Арапина. 2, 66;

Па Ье њега арслан погубнти. 2, 1о;

За што згуби мога побратима. 2, 57;

Дао бн му и когиулу своју. Поел.;

У Дај ми душо дивит и артију. 1, з44;
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Даје богу душу. Поел.;
Ако је и црна крава, бијело млијеко даје. Поел.;

Стара коза слабо даје и лглијеко и костриј ет. В. С

КарациЬъ, поел. 124;

Мајка ми је драга, сису мн је дали. 1, 284;
Не дај мене гићерцу Арапнну. 2, 66;

Не дај лшјну, дијете Јоване!

3 sзгорје ти мајку огањ живи. 2,8;

Дај ми боже добру срећу
И у срећи добра рабра. 1, 573;

Вог ти дао н срећу и здравље. 1, 15 7;

Доброј шарм добру вољу даје. 2, 76;

Дај ме мајко на далеко,

Нека тн се родом хвалим. Поел.;

Не дај .пене мајко за недрага. 1, 310;

Ето сам му дао вјеру тврду

Да га, царе, нзгубитн не Ьу. 2, 95;

Нит’ се смеје, нит’
ручицу даје. Поел.;

Већ ме питај, мајко, ком сам руку дала,

Ком сам руку дала, и
ерце предала. 1, 561;

Плећи даде, бијежати стаде. 2, 78;

Да ми кћери лепо и.не даде. 1, 635;

Како дође, божју тгомоћ. даде. з, 18;

Даде гласе низ тио Дунаво. 1, 684;

Дл*ь мою р е у ь г о с п о 1| кк. Сном. 205;

Нити водиш, ни одвовор дајеш. 2, 94;

Јарко сунце богу ту-жбу дало. 1, 416;
И нашему ћесару помоћ даје. 1, стр. 80;

Какав ћеш ми сада паук дати. 1, 107;

Путем јој је савЈет дао. I, 92;

Отац овако даје добру молитву. Ћ. С. КарацнЬъ, нар.

пес. 1, XII;

Она гьему добре часе дава. 1, 95;

Не задаји Ј ад, момцима. 1, 338;

II ту божју вјеру зададоше. 2, 26;

Змија се раердм ,
те њега уједе и зада му елгрт. В.

С. КарациЬъ, поел, бз;

Није ласио издатн Момчила. 2, 25;

Пего им је одма почео издаватн затговијести. В. С.

КарациЬъ, дай. з, 196;

Он издаде честитога кнеза. 2, 49;
Тако Лlе оружје не издало! Поел.;

Ко нмаде и предаде благо. 3, 1;

Да овога није, ја бн Пасманџију предао. В. С.Кара-

циЬъ, дай. з, 1 4о;

Тако Србн и Ыжичпне предаду. В. С. Карац. дан. 5, 38;

Дару ј .пене сужња невољника. 3, 22;

Диж’те стреу нови при јате.вн. 1, 32;

Не могоше теме.ъ подпгнути
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А каио ли саграднтн града, 2, 26;

Вечераше и софру дпгоше, 1,

Днћ’ ћу на вас Србе и Маџаре. 2, 37;

Сву је Турску силу подигао. г, 4-1;

Што све дижу чету на Србнна. з, 26:

Дигни бо;ке Бубимлију Јова

А умори од Ерде.ьа бана. 2, 101;

Они дижу тице јпребице. 2, ю;

Дигну е I с великом жалости његовом из Ваше. В. Г.

КарацнЬъ, дан. г, 81;

Бо.ъе да те сирт пријека дигне него суза сиротињ-

ска стигне. Поел.;

Славу днже светитељ Никола

И напвја у славу Ркстову. 2, 22;

Већ дијеле благо светитељи. 2,1:

Баља ићн, мејдан дијелнт:;. 2, 29;

Да не д’јели љубав с Млеткињама. I, 361;

Да надојим нејаку сироту. 1, 739;

Каде дође да подојн дојке. 2, 26;

Држи крвав јаелук у рукама. 2, 59;

Како ј’ који држ’о краљееину. 2, 38;

Држати јалову нраву и сахат, то је све једио. Иосл

Држе по варошима мезулаие. В. С. Караџићв, дан. 2, 86;

Не држе ме ко се држи робље. 2, бз;

Држи ријеч као решето воду. Поел.;

Која држи вјеру у јунаку. з, 538;

Да је закон добар ако га ко држн као што треба, 1

Тим. 1,8;

И држаше еелика денија. 2, 15;

Удри гују, не удри сокола, г, 80;

Ударићу темељ од олова. 2, 35;

Док изнутри удрио поставу
Отншло је тридест ћеса блага. 2, аэ;

Удри браца пуца низ њедарца. 1, 4зо;

Ударно стакла у пенџере. 2, 66;

Они свјету льуке ударише. 2, 2;

Марка жали и отац и мајка. 1, 557;

Ој ти коло велико!

Што нас зовеш, малено. \, 2;

Те дозива Лраљевика Марка. 2, 74;
На јутру му иазва добро јутро. 2, 89;

Госпођа му вишњег бога иазва. 2, юц

Божју помок мазпва јој Марко. 2, 69;

Она виче танану робињу. 2, 14;

Ка к о ли те по пшену внчу. з, 21;

Њој Драгутин добро јутро виче. 2, ю;

И Комнену божју полгок виче. 2, 77;

А кликую браку Црногорце. ГМ;в. 13;

А ушю бойне Мартинике. ПЬв. 175;
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Одъ по ноћи бога вашяше. А. Качићт,, разгов. 4б;

Мени ће је госпа оздравнтн. 1, 742;

Овако ми поздравн Помнена. 2, 77;

Наздравн му злптну купу вина. 2, 35;

Добро знаду Тодор-поморпвцп. 2, 82;

Знаш ли зете, не знали те .ъуди! г, 44;

Знаш ли, бане, не знали те јади! 2, 44:

Аман пашо! ако бога знадеш. з, 75;

Свак својој капи зна Ауд. Поел.;

Да ви знате паше памастире. 2, зт;

Још дјевојка ситну књигу знаде. ], 358;

Имаш ли оцп и мпјку? В. С. КарациЬъ, поел. 229;

Јера имаш ердна душмангша
У Карловцу Вн лнп-Маџарина. 2, 59;

Још да имам црно око. 1, 461:

Кад ко има порист од неереће. В. С. Карац. поел. 1 оз;

ђекоја села имају другу биједу. В. С. Караџ. дан. 2, 80;

Свакн чоек има своЈу невољу. В. С. Караџнћт., поел. 175;

Тако ми љубавн коЈу и мамо! Поел.;

Селом иду, село страх имаше

Од љепоте господе сватова. 1, 69;

Да и други нмају страх. 1 Тим. 5, го;

Па узе коња за узду. 1, 466;

Тер узима од Биглнћа мито. 1, 635;

Кренуше се да му узму главу. 2,8;

А само ли да узеше Малту. з, 16;

Онда ја узмем мој пут. В. С. Караџићт>, дан. 1, 1 4о;

Узео утреник. Поел.;

Кад свијет узме ук. Поел.;

Турци узму ма. В. С. Карацпћт,, дан. 4, 1з;

Узећу те за Милана мога. 2, 51;

Он ме рече, мила мајко
,

Ил узетн ил’ умрети. 1, 61 з;

Да ја узмем љубу ље.пи/у него што си ти. 1, 364;

Ти ако си сестро наумила

Узет’ секо добр ога јунака,
Узми селе ПраљевиАа Марка. 2, 4о;

Сву је мене зима обузела. з, 21;

Е те же.ъа обузела. 1, 150;

Подузме га и врућнна и зима. Д. ГГоповиКъ, осв. 2о;

Поње јашу до два побратима. 2, 60;

Па сустала когъа одјахао. 2, 52;

И лабуда свога узјахао. 2, 8;

Волим с Јовом црну земљу јести
Него с тобом богату поеачу. 2, 101;

Болеет га јела! Поел.;

Јабучило, нзјелн те вуци! 2, 25;

Ту су за ссдамнаест дана такову ватру нзјели и муку

поднијели. В. С. КарацнКъ, грађа 31;
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Младо момче јоздн коња. 1, 2 72;

Куновицу гору прејездише. з, 20;

Тешко ономе нога цар каје. Поел.;

Кајаће те годину данака. з, 77;

Сваки своје да покаје старе. з, 26 (1823):
Покаја оное а што му се чињаше неправда.Д. апост. 7, 24;

ђевојка је црне очи клела. 1, 365;

Закле је небом и аем.ьом. 1, 54о;

Коб га кобн Стеванова .ъуба. г, 47;

Сукоби га војвода Сибињска. 2, 81;

Јали кобн тене јалн себе. 4, 41 (183з);
Која своје нскоби дијете. 2, а;

Сама свою искобнла главу. ПЪв. 89;

ђе је сова излегла сокола! Поел.:

Заклиње се и вјеру залаже. г, 741;

Залажу га медом и шећером, 1, 307;

Да залаже тесо од синова. В. С. КарациЬъ, речи,

залагати;

Нас лагали, ми полагујемо. 2, 12; (*)
А што сам тн душо взлагао? 1, 631;

Лэуби цару руку и колено. 2, з1;

Па је љуби у десницу руку. I, з4з;

Омер .ьубн Мериту девојку. 1, з44;

Лэубн твоју лубу под чадором. 2, 44;

Нај ти прстен момче, мој те род не љубн. I, 609;

Ја Ьу твоје лице обљубитв. 1, 206;

И об.ьубит’ Будилюку кралицу. 2, 14;

И јеленп другое пре.ьубнла. 1, з7о;

Ману саблу од Прилипа Марко. 2, 57;

Црн му перчин појас премашио. 2, 81;

Већ не жалим свијет пром’]енитн. з, 31 (Чвгз);
Њих минуте, напријед прођоше. 2,4;

Мини га саб.ъа, мини га пушка. Поел.;

Зетту мину и н-Ь Подгорицу. ПЪв. 61;

Да лю жива моја же.ъа мине. 2, 16;

Уминуо варошъ Подгорицу .
ПЬв. Iвз;

Не бы ли лье мука уминула. ПЪв. 169;

Iошъ озад’ га нек!и зампнуше. ПЪв. 48;

Он неслогу мрзи ка’ ђавола. П. Петровићт,, шћеп. 95;

Мрзимь .пударца кои себн ше мударь. Д. ОбрадовиЬъ,
бас. 146;

И за то је царе помрзно. 2, 8;

листом нас главаре. П. Петровић, шћеп. 82;

Сташе мразит’ материну злату

А онога челебију Нльбра. 1, 647;

Млада нева воду нела, 1, 4бo;
Она носи студену водицу. 2, 97;

(*) Овде стон четвртый пад. као у: покрасти кога.



Голу спбљу у рукама носи. 2, 88;

Којн носи струпе на рамену

О појасу .паче оковане. з, б;

Код Грувце носиш чисту свилу

А код нас ћеш шстатн по свили,

И носити и сребро и злато, з, 1;

Носи ли му коњ високо главу. 1, 614;

Од њега је главу занијела. г, 99;

У гору га ноге згнпЈешс, з, 6;

Превари се, занесе је гтамет. 2, 89;

Ако сам кого занио, вратићу онолико четверо.Лук. 19, 8;

Тако ми света вођеља Јпде не нанијела! Поел,;

Намјера га пред вече нанесе

На зелено у гори језеро. 2, 98;

Обноси ле туђа мајка яеправдо.м. 1, 155;

Сјутра тебе хоћо понудити

Аоћеш ии се болан потурчити. з, 21;

Коњ зеленко росну траву пасе. 1, 301;

Овце пасе Зећанине Павле. 1, 289;

Коњ опасе кобилу. В. С. КарациЕъ, нар. пес. 2, стр. 106;

Спаси боже душице. 1, 211;

Пагида је глађу и голотињом. Прип. 181;

Ма жельо, уклони зледь, ка ме прогони.

И чини да они пате е за мене. И ђорђићт., салт. 81;

Патећи страх, глад и жеђ. А. КачнЕъ, разгон. 11;

Што ко ради оно и пати. Поел.;

Па он седе пнти рујно вино. 1, 724;

Прије њега сваку чашу пије. 2, 25;

Вране ће ти очи пнти. г, 335;

Кан' да су вас змије пиле. 1, 251;

Коле ћ’ ову чашу наздравкти?

Ако ћу Ј.е напит’ по старештву,

Напићу је старом Југ-Богдану. 2, 50;

Стара му мајка срећу напија. 1, 666;

Те напија красну славу божју

Сретна пута и крста часнога. 2, 47;

И попише једну купу вина. 2, 82;

Прва је. попила тпппн ваКов с главе,

Друга је попила златан прстен с руке,

Трсћа је попила своза господаря. I, 596;

Пак ј.)ш пита Владету војводу. 2, 49;

А што пнташ Арапове дворе,
Што и питаш, осталп му пусти! 2, 69;

Тако на туђа врата не долазно да кору круха питам!

Поел.;

Упитах јој киту цв’јећа. 1, 586;

Па запита] ђурдеву лшјчицу. 1, ззо;

Крвцу пљује а тихо бесједн. 2, 80;

Обриу ]е, поп.ьува је. 1, 480;

392 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ
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Све моје песте испева

У свакој .пене припева. 1. 315;

Ако бнх те у пјесму пјевала. 1, 557;

А ђе поју божу летурНију . з, 13;

На зем.ьи му тјело опојао. 2, 74;

Шта помшьеш некакоеа бана. 2, 44;

Ако л’ секо ја погнием амо.

Поменн те по пешкешу моме, г, 47;

По М€НОух К II р В V I. С II оу слоужсоу. Спои. 115;

Па помену бога истиноеа. 2, 44;

У коме мп (писиу) напомнње моЈе обеАање. В.С.Ка-

раџићт,, одгов. на утук 1;

Он ће вам опоменути лгоје. 1 Кор. 4, 17;

Опомињи их да буду покорни. Тит. з, );

Памти заповести његоее. Прпп. из стар, н нов. зав. 108;

Ја сам млеко просио

Те сам јагње ранио. 1, 207;

Да он проси лијепу ђевојку
За Максима за сина својега, 2, 89;

Просвћу те, оћеш за ме поћи? 1, з42;

На далеко запроси ђевоЈку. 2, 79;

Леси л’ мене спаху испросио,
-

Мене спаху, себе вјерну љубу. 2, 56;

Какав је, опросчо бя њиме бијели сеијет. Поел.;

Сва господа соколе пустите. 2, 76;

Пусти копље Милош Воиновић. 2, 29;

Пусти лгене међ Маџаре бабо. 2, 81;

Пусти црну до појаса браду. 2, 62;

Ал’ виноград листао

И лозицу пустио. 1
, 378;

То нзусти, па душицу пусти. 1, 297;

Пусти је грознпца одмах. Мар. 1, 31;

Па пустите по књизи јпзију. 2, 89;

Ожењено яевве путтавало. 1, 4ю;

Моужь, КОН коудеть поустндь Ж еII оу, ДЯ Ю КЬ2;крДТII

вь домк сгон. Шэф. хрисов. 9,9;

Медеа былаекКи Еете, Колхскогакраля, и жена Лео-

нова. Овай ню пусти, а узме Креусу кйерь Креоптову за

жену. М. СветиКъ, йе аП. рое!. 99; (^)
Мора туђ посао раднтн да се храни. В. С. Карацийъ,

поел. 12;

Раде зетљу и држе стоку. В. С. Карацнћт,, дан. 86;

Слабо ко ради винограде да продаје вино. В. С. Ка-

рациКъ, дан. 2, ю4;

Раде различие закате. В. С. Карацийъ, ковч. 39;

Зар ти немаш ннкога млађега

(*} Тако и у староме Словенскомъ: II я;е ацlб пометить я: е-

н ж с в о кь. Мат. 19, 9, Супр.



394 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕ ЖЪ

Да тебека виноград уради. з, 25;

Једно ради, друго одрађује. Поел.;
Тиха вода бријег рони. Поел.;
Рони сузе низ бијело лице. г, 1;

Сијече ражањ
а зец у шуми. Поел.;

Марко с’јече Мрапске јунаке. 2, 62;

Замену и друмъ заваливши га грмовима. С. Милути-
новнйъ, ист. срб. 263;

И русу му одснјече главу. 2, то;

Јер је данас Арап погинуо

Пос’јече га Новаковий Грујо. з, 4;

Ос’јеКн йу бегом зијамете
И осјећп пашам пашалуке. з, 16;

Вук му пут пресјекао. Поел.;

Црногорцы пресЬку воду Дубровчанима. Грлица 4, 4з;

Соко ми пева у белу двору,

Неиам га млада с киме слушатп. 1, бТо;

Верна слуга слуша господаря. 2, 95;

Кад је Марко саслушао речи. 2, Т2;

Богиња услишн њезину страовиту молитву. М. Све-

тнйъ у В. С. Караџнћа дан. 2, 1 Тб;

Да му допусти повратак у Зету, кою Турци бйху по-

собили. Грлица 1, 63;

Орете Марна побратима свога. 2, 4о;

Сусрела вас добра среКа и сам господ бог. 1, 53;

Стави Је за се на коња. 1, 421;

Прстен став.ьа, свадбу уговара. 2, зт;

Кад ђевојка ручак постави. Прнп. 4;

Градиш ли ми Раваницу цркву?
Леси ли јој те.пељ поставив. 2, 36;

Ниже цркве табор поставио. з, 13;

Удрн њега у чело јуначко

ђе састав.ьа самур и обрве. 4, 92;

Могао бих откуп саставити. 2, 44;

Нек устав» на истоку супце

И бијели мјесец на западу, з, 12;

Те Тадији крвцу устав.ваше, 3, 24;

Уставите зиле и борије. 3, 68;

Заради којега узрока и ово страдам. 2 Тим. ], 12;

Кое су (сестре} велику обиду и неправду одъ .ьу-

ди пострадале. Д. Обрадовийъ, бас, 298;

Страда тамницу у МлЬткама. Г. Зелийъ 64; (*)
ТТГта је меии стало да судим и оне који су на по.ьу.

1 Кор. 5, 12;

Хойе дойн екднтп ж н к е нм р т к е. Г. Раийъ, свешт

ист. зт;

(*) Иже и р о и о т н 1С пострдДА. бвр. 12, 2, Шишат.
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Я грешанъ човек будући како ћу свеце судити. Д.

ОбрадовнЬъ, жив. 98;
Како може другого, судити. М. А. РельковиКъ, сат. з1 ;
Знаш ли како судесамозванца. П. ПетровиЬъ, шћеп. 1 з4;

Да ће сенат само којекаке ситнице судити. В.С.Ка-

раџићт., дан. 5, 50;

Да суде и пресуђују све распре и тужбе. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 5, 50;

ћерајућн лисицу, ншћерао курјака. Поел.;

Натоварим на магарца ручак. 1, 711;

Попе растоварило и наложимо ватру. Прнп. 8;

Да јој будете у по.моћи у свакој ствари поју од вас

затреба. Рим. 16, 2;

Он је сваг'да потребовао старјешину да му каже шта

ће чпнити, В. С. КарациКъ, дан. 1, 88;

Потревокд г д еогь к секне. Слом. 194;

Трое глађу и јуначку жеђу. з, 42;

Те робовах и тамницу трп.ьех. 2, 44;

Кадно бјес.мо на Косову бојном
Теуши бојак ми с Турци трп.ьесмо, 2, 54;

Бол.е је сите коморце трп.ьетя него гладне напу-

штатп. Поел.;

Како может у своме двору трпети толику пропаст?

За што то не заронит? Прип. 4г;

Прнтрпнте лге Iошъ до у ютру. С. МилутиновиЬъ, ист.

срб. 124;

Потрпите ме, да вам кажем. С. ЖивковићЂ, телем. 112;

Него да лее Турци њему туже. 2, 70;

До светога Луке куђ ти драго руке,

А од светог Луке тур’ у њедра руке. Поел.;

Тури очи уз ту поду Саву, г, эз;

А ти тури са куле топове. 2, 92;

Доке дуге пушке нстурише. 2, 89;

Потурите рила и волове. 2, 89;

Високо га коп.ъе претурило. 2, 78;

И турити кавгу у сватове. 2, 89;

Умије књигу. В. С. Караџићж, речи, неборе;

Кад ђевојка р'јечи разумела. 2, 65;

И Лрапски језик разумијем. 2, 44;
А кад паша старца разумно. 3, 15;

Он ти сестру разум.иује своју. 2, 4о;

Да безуми Ченгијћ-Слгаил-агу. В. С. Караџнћа речи,

безумити;

Веруј бога и светог Јована. з, 26;

Да вјерујете онога кога он посла. Iов 6, 29;

Лер га девлет за свашто вјерује
Или писа’ право или криво. П. Петровић, шћеп. 62;

Оће ли моћи вјеровати таку нечувепу лудост и бу-
далаштину. В. (’. Караџићт>, даи. 2, 141;
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Пркјатељн свадбу устоваше. 2, 89;

Рибу учи плвватн. Пос.l.;

ђаче самоуче: само кпигу учи. 1, 171;

Миоге сам школе учио. \, 540;

Асан-ага ситну књигу учи. 1, 741;

Романију гору обикнуо. з, 1;

Не могу да сникнем ове путове. В. С. Караџићт., речи

свнкнутн;

Вале Марка да је добар јунак. 2, 66;

Да Фалимо цара небескоеа. 2, ?о;

Он жалостан захвали бога Прип. ют;

Под Максимом коња уфатнла. 1, 550;

Ел’ су биле уФатнлп руке

И задали божу вјеру тврду. 2, 89;

Уватнше копе у кочије. 1, 723;

Тро.ъетна је увати грозница. 2, 42;

Јер их ухвати дрхат и страх. Мар. 16, 8;

Кад га арвн сан ухвати. Ирин. 69;

У њој га је ноћца уватила. з, 18;

Мурат пао на Мазгит на по.ье,

Уватио и Маб и Ситницу. 2, 50;

Да трчн да увати Беогрпд докјошнису Турци стиг-

ли. В. С. Карацићт., грађа 52;

И воду су мене узаптнли. з, 35 (182з);
Ранила девојка лава и лабуда. 1, 38о;

У чардаке џебехану ране. П. ПетровнЬъ, кула 25;

Грујо оста на бијелој кули

Чекајући пату Брђанина. з, 5;

Мила зета једва дочекаше. г, 44;

Да гледамо ове Турке час пре да очистнмо. В. С. Ка-

раџићт,, грађа 107;

Дптне војску из Параћина, те удари на Српске шан-

це на Иванковцу да ји онако узгред очисти да му не

остају за леђима. В. С. Караци'.ъ, дан. 5, 44;

За дан бн му гласе чуда, г, 598;

Ако мене чује да попевам. 2, 38;

Леси л’ чу-о Латииско приморје
У приморју ришћанске Катаре
И у њнма ЈапковиА-Стојанп. з, 21;

Ко се чува и бог га чува. Поел.;

Почувај мн пред шатором стрпжу. з, 7;

Да ни бог и слава божа поможе )Iашега брата до

маћина\ стр. т7;

Я самь васъ помагао брашномъ, жптомъ. С. Мнлу-

тиновнЬъ, ист. срб. 355;

Ла Ьу прочат’, ако ме помогпе. П. Петровићт., шћеп. 64;

Доста си Лlв служила. Прип. 181;

Споуже м е право и кт.рмо. Спом. 264;

Служио сам добра господари. 1, 572;
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Нити служе божу летурђију. 2,2;

Како Марко крсно и.пе служи. 2, 12;

Вино служи Ваистина слуга. 2, 4т;

Да нам служи вино и ракију. 2, 93;

Наслужи је (чашу} црвенијем вином. 2, 32;

Па све цару чашу преслужује. 2; 32;

Бог нам га смео. 1, 591;

Који вас смета поннјеће гријех. Гал. 5, ю;

Ко рат жели, код куће га имао! Поел.;
Тазбнна .не та же.ккује моја. 2, 44;

Хоће земљу и хоће градове. 2, зо;

Хоће Мујо цуру и кочије. з, 24;

Младићи же добро хоће. 1, 256;

Волимо те Страхннпћз' бане

Но сву земљу нашу царевичу . 2, 44;

Волпм кума
нег’ златна голуба. 1, 98;

Ја би прстен најволила. 1, 44*;

Кад ко нзволнјева сад једно сад друго. В. С. Кара-

џићт>, посл. 132;

Те привели Сава патријара,

Привели га да ти се потурчи, з, 11;

Тијем ћемо задово.ьнт’ Турке. П. Петровић, шћеп. 64;

многимъ глаголима прелази радня истомъ онда кадъ су

сложени съ каквимъ предлогомъ ,
или ако имъ и про-

стимъ радня прелази. може имъ кадъ су сложени прела-

зити на гдешто на што имъ простимъ не прелази, кое

се и напредъ показало на више места:

Он надскочи три стотин' Маџара. 2, 81;

Он натрча три стотнн’ Маџара. 2, 81;

Он надбаци три стотнн’ Маџара. 2, 81;

Ако же иаджањеш, даћу ти ја стадо.

Ако л’ те наджањем, .ьуба да си моја. 1, 252;

Па ако ти бог и срећа даде,

Те ти мене данаске надстрелиш.

На част тебе моји бели двори. 2, 61;

За н-Ьг дава два товара блага.

Врагь донесе булу удовицу,

Те ђевоИку благомъ надметнула:

За Н’Ьг’ дава три товара блага. ГГЬв. 149;

такое:

Может ли ми ране преболети? 2, 16;

Да обзине комадић х.кеба. В. С. КарапиЬъ, посл. 190;

Шћадмјаше да их мимоиђе. Мар. 6, 48;

Да ме мимоиђе чаша ова. Мат. 26, 39;

Жеља се казује п самимъ быхъ, по томе овде при-

став и ово:

Ја бых, синко, са букве јабуиу. 2, 8.
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Да га жива же.ьа мимоиђе. г. 16:

Пошавъ заћи непргнтеля. Грлица 4, 50;

Ту нађоше студену водицу. 1, 206;

Избирав нађе отирач. Поел.;
Нек се рани док Је срећа нађе. 2, 91;

Нашла га бнједа на суху путу. Поел.;

Над чоека самрт нађе. 1, 213;

Већ ме ево тешка болесть нашла. 2, 61;

Или пдгге пн,и некой утетд. Спом. зз;

Шго ме нашло, да те не обиђе! Поел.;

Да обнђе ђаче и ћелију. 2, 19;

Болестан бијах и обиђосте ме. Мат. 25, 36;

Херо сто пута преко једне воде прнјеђе, па је опет

тојагом обндује. Поел.;

—— Метохију равну прнјеђоше. 2, 4о;

Ситне књиге земљу пријеђоше,

Прнјеђоше земљу п градове. з, 15;

Пјевајући гору пријеђоше. I, 653;

Прнјеђоше воду Јоманицу. 2, 4о;

Турци пређу Мораву. В. С. Карацнйъ, грађа 41;

Нреодннца ведро небо пређе. 1, 729;

Пријеђоше црвено море као пооухој земљи. ввр.11,29;
Кад сам прош’о земљу и градове
II обиш'о веток до запада. 2, 74;

Прођох гору, прођох другу и треку. 1, 455;

Кад прођоше Мисију. Д. апост- 16, 8;

Прошавъ Ирбапгю дошао е у Подгорицу. С. Милу-

тнновиЬъ, нет. црн. зз;

Текпрођосмо широку Једрену. П. ПетровиКъ, шћеп.зб;

Прође село, проби чело. 1, 7о6;

Док прођосмо дворе Иванове, з, 77;

Здраво прође све бусије редом. з, 72;

Кад прође те собе. Прип. 11;

Я самь проша’ сито и решето. 11. ПетровнЬъ, вlен. 102;

Бијела му прошла појас брада. 2, 44;

Трла баба лап да је прође дан. Поел.;

Мене прође моја госпоштнна. 2, 89;

Мене прође моје четовање. з, 20;

Пас је проша’ н диван и мегдан. П. ПетровиЬъ,
шћеп. 63;

Тддд едкъ ћефк внтп се Мя у л м ед д проКе. I. РапЬъ,

бой зм. 39;

Сад,ъ играй да те гладъ прође. Д. Обрадовийъ, бас юо;

Али бону находи о мајку. 2, о;

И гости пас често походите. 2, ЮО;

Твоју ћемо походпти мпјку. 1,
"

'п;
-*

Свуд ходпсмо, Боспу преходисмо. з, 64;

Преходите пола и планине, 2, 89;

Што смо далгъу зелlЉу проходили. 2, 4о;
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Чу дан ли си шикар уходио. з, 1з;

Да људн долазе а људе налазе у јуначкоме здрављу.

1, стр. 81;

У липоти свакога надлазн. А. КачнЬъ, разгов. 23;

Кад впди да га Турцн обнлазе. В. €. Караџићт>, грађа 4о;

Облазн га мати п сестрица.

А .ьубовца од стида не могла, з, 80:

Обилази царство свое као вредань дояаЬинь домъ

свой. Д. ОбрадовнЬъ, бас. 237;

Иди сине Аутнца Богдане,

Те полази сестрицу Јелицу. 1, 724;

Ни хаџнјам ћабу полазнтн. з, 4б;

Ој месече, мој ноћнн путниче,

Ти прелазиш села я градове. 1, 739;
"—■ Често књиге зелгљу прелажаху. 1, 741;

Како ћурчија чује да Турцн прелазе Дрину. В. С. Ка-

циЬъ, дан. з, 179;

Павле пролажаше горње земље. Д. апост. 19, 1;

Не пролаете мене слепу. г, 217;

Пролазите правду и лубпв божију. Лук. и, 42;

А Лlвяе су же.-ье пролазнле

Још како сам пао у тавницу. 2, 52;

Златни ступци воду заступили. В. С. Караџнћа речи,

заступитн;

Или не знајући за ту заповнјест или мислећи да је он

може и преступнти. В. С. КарациЬъ, дан. з, 191;

Ако .пейданъ овде уступимо. С. Милутиновићт., ист.

срб. 292;

Затекоше цара у животу. 2, 53;

Да имъ путе затеку. А. Качикъ, кораб. 125;

Онтече их она силна војска. 2, 25;

Облацн пас претекоше. 1, 187; (*)
Оптрчавши сав онај крај. Мар, 16, 55;

Докле гьега протрчаше Турцн. з, 56;

Одбеже пас Аутица Богдане. 2, 76;

Пак одбеже своју стару мајку. 2, 16; (**)
Три планине чета прекасала:

Вуповицу и Орахоеицу. з, 23;

Три птичице гору прелетиле. 1, 680;

Пеливани Саву препливаше. 1, 617;

Али их је .ъуто салетно. 2, 92;

Оружан јунак Дунае преплива. 1, 1 за;

Без брода је Дрину препливао, 1, 724;

(*) У кньижевника и утеки: Смрть утећи. 11. КнежевиКъ

94; не утече вале влете. П. ђорђнћт., разл. 260.

(■"*) Избегаваю свакгй укоръ. М. СветиКъ утукъ 52; —-

тако и просто бежати: потребное гриехъ. Наукъ,

кр. 67.
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И прескаче коње и јунаке. 2, 61;

Редом чаше око софре даји,

Немој нога прескочити елуго. 2, 68;

Стаде Туре добро заскакатн. ПЪв з1 ;

А заскаче Озринсне невёсте. П'Ьв. 20;

Засједоше у богазнм’ Турке, з, 68;
Па одсједе дебела ђогпта. з, 28;

Подсјео ме као рђав комшија. Поел.;

Па посједе коњп великога, 2, ю;

Од Борисова до Минска једнако је Французе пре-

седао п дочекнвао. В. С. КарацнКъ, еман. 2);
Ал' ихъ оде пресЬднутн кпеже. С. МилутиновиНъ,

обил. 86;

Ла ћу тамо сву ноћ преседети. Л. ЛазаревнКъ ,
вла-

дим. 59;

Уседоше коње витезове. 2, 82;

А душица рај достала. 1, 219;

Заста таио кићепе сватове. з, 25;

У том их је коћца застанула. 2, 26;

И божју су службу остајалн. 2, 84;

Остојимо то сеето вечерње. 2, зо; (*)
Буд их бог даде, како их састаде. Поел.;

Јер ћемо те сви одустанути. 583;

Не могу се начудити, брате, тебе,

ђе одуста мпјку теоју, много јадну,
И одуста дом и куду, дому куку! Ковч. юц

Којн нас је одустао. Д. апост. 15, 38;

Коя е была га веЬъ одустала. С. МнлутиновнЬъ, ист.

срб. 15;

Сад’ ме овди сынцн одустанте. С. Милутнновнћж ,

обил. 67;

Доће тужба папи да сами народъ одустае све цркве.

Д. ОбрадовиЬъ, бас. 281;

Десница вам цвећеи цвала

А душица рај допала. 1, 218;

Тако ме помама не напала! Поел.;

Освплда са свпју страна нападају и гоне. Д. Попо-

внЬъ, осв. зз;

Она ме је место опадала. 2, 91;

Што је Сење тама попанула. з, 31;

Из огњпшта пронпћ’ ће вам трава,

А лгупаре
попаст’ паучина. з, 26 (182з);

Док Турчипа пјене попануше. 2, 44;

Тако ме мртвн зној не попао! Поел.;

Ефвндију попаде грозница 2, 61;

Тешке су је муке по и а нуле. 2, 95;

ШКаше Гавраи друштво препанутн. з, 42;

(д) Шесть пашахъ самь до садъ престояо. О г лед. 466.



Чудно ли те влашче препануло. 2, 44;

Топле су га сузе пропануле. г, п;

Зной самртный сваког пропануо, ПЬв. 35;

Сlеде ме длаке пропадоше. ПЪв, 55;

Троструке га сузе промакоше. В. С. Караџића речн.

промакнути;

Тад би Лаза надвладао Турке. 2, 4б;

Над Груицу савладаше Турци. з, 1;

Днвне ли га очи оплакаше. П. ГГетровиЬъ, вlен. 51;

Да поплаче тога и тога. В. С. Караџићт., нар, пес.

1, стр. 89;

И сву Леки земљу расплакао. 2, 4о;

Сеу су Турску земљу заплакали. П. ПетровнЬъ, куда 24;

С вечер’ сјала сјајна мјесечина.

Обасјала зелену ливаду. 1, 612;

Помоћв нашой дай слабости,

Паметъ просяй, грихе прости. П. Кнежевнйъ 21;

напредъ е было примера съ глаголима кои су више у

обиваю непрелазни (н. п. играти, яхати); са свимъ су та-

ки и ови, само што су имъ глаголи или сами собомъ

или съ онимъ на што имъ радня прелази слабо у оби-

ваю као прелазыи осимъ песама:

Плава је коња језђела

Зелену гору ходила. 1, 421;

Ходећ зе.пљу, бродећ воду. И. ГундулиЬъ, оси. 1,51;

Или пут путује, или винце пије. 1, збо;
“

Тешке путе да путујем.
Тешке броде да бродујем, 1, 215;

Сви сватови коње провађају,
Салт не шета змија Ластавицу. 2, 12;

С десне стране уза рамо своје

. Сједе зета Страхинића бона. 2, 44;

Сједе њега за совру готову. 2, 14;

Сву господу за сОФру сједао. 2, 50;

ОсЬдн ме са коня витеза. 96;

ОсЬде га одъ конница добра. П-Ьв. 96;

Сједе Богдан ђога великого,. 1, "Ј24;

Одјашн ме од коња ђогата. 4, 41 (183з);
У вечер ме рано лијегаше
А у јутро доцкан устајаше. 1, 328;

А ти саде, худа срећо моја,
Доцна лежеш, рано ме устајеш. 1, 328;

вданъ витезъ коня тече. И. ГундулиЬъ, оси. 5, 16;

Па на сусрет коње потекоше. з, 31 (182з);
Ако ти је твоме срцу драга.

Не ћу ти је зимоват’ код мајке,

Водићу је двору бијеломе. 1, 2з4;
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Сннтавса I. 26



Ту они зимую стоку. Казнван'Ь ст. треб, 'и;

Ко би га нано, душу би стекао. Поел.;

Ни наест' га, камо ли преести. 11. ПетровнЬъ, вlен. 2ј

таки су и ови прекрасни и врио редки примери, у кои-

ма пеки глаголи могу но себи быти и прелазни, аии су

у значенш у коемъ овде стое непрелазни у
обнчномъ

говору;

На мору га јутро осавнуло. з, 29;

Док у јутру јутро осавнуло.

-—Зора га је бела забелела

Проћу пусте куле карауле, з, 26;

Бела и је зора забелила

На Косову красном по.ьу равном. 2, 4т;

Да ми ђецу сунце не залази. з, 57;

На два сата сунце их засело

На два сата далеко од Сења. з, 26;

Први су га петли запевали

Код убава места Пожаревца. 2, 82;

тако може быти и ово:

Јарко га је огрејало сунце

Код малена села Дубовице. 2, 82;

Нит’ их каква роса заросила. 2, 12;

као што се напредъ могло видети, и жалость може гла-

голу быти прелазна радия (в. стр. 389 примерь са жали-

ти); по томе и глаголима у коима се жалость знакомь

каже: кукати, тужити (тужйиъ), плакати, прелази радня,

али доста редко:

Да тн кукаш срећу твоју. Ковч. юх;

Тужи млада ђевера Андрlю. ГГ. ПетровпКъ, вјен. 50:

Плаче БатриЬъ Живкп Ђуровиба
Плаче Батрийъ Инка н Груицу. Оглед. 50з;

Да плачемо куће и любовце. Шјв. 56;

Садъ простите, ал ме не плачите. С. Милутнн., дика зз;

Плачи себе, о неверна! И. А. ДошеновнЬъ, лир. 36;

Ту козе, ту зецовн, вуцп ђурђица плакате. П. Ка-

■ганчиЬъ, Ггисl. 48;

вднн бы свое плакали ку/шике
А други свойте или любезнике. П. КнежевнЬъ п2:

бръ покорннкъ быти желимъ

И грихъ плакат брезъ покоя. П. Кнежевпћв 99;

Плачу майке едкие синове
,

Плачу любе свое заручнике. А. КачиЬъ, разгов. 74;

Египатъ васъ плана га седамдесетъ дана. А. КачнКъ,

кораб. 56;

Хотнше плакатн свою несрику. А. Качнћт., кораб. 131;

Тер пддхнте в о ж н д спид. М. Дивковнкь 5;
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Н пляунте сннке кдше. М. ДивковиКъ )9;

Плак'о лгртва, кога любишь. И. ђорђнћЂ, разл. зо;

Плаче свое гривхе. И. ђорђићЂ, салт. 49;

НевЬсте су удовице,

Плачу война и дЬвера. И. ГундулиКъ, осм, 18, 23;

према тоиъ е и обо у кньижевника:

Тнемъ полнели, съ коиемъ саде

Уздишу те пожудами

Дични младцн, дикле кладе. И. ђорђићЂ, разл. 114;

Узднсаћу лиепос твою. 11. ђорђнћх, разл. и.

Да наричемъ средь уздаха

НзгублЪно добро мое. И. I>орl)нЬъ, разл. 296;

у кньижевника има и овакнхъ примера съ четвртимъ

пад., аии ихъ не могу потврдити пароднимъ говоромъ:

Овш е попъ исъ ноля Зећанског' быо, кое су тада

Турцы владали. С. МилутиновиЬъ, дика 264;

Док су се сами владали. В. С. КарапиКъ, речи. По.ьица;

Кsй неброене пуке влада. И. ђорђнћв, разл. 225;

Вашъ ћу езикъ я владати. I). ПалмотиКъ, крист. 209;

КЈи сЪверна неброеиа
МЪста влада и господи. И Гундзг лиЬъ, осм. з, 4о;

А Док су Дубровачка властела сама себе управляла.

В. С. КарациЬъ, речи, справа;

Кральнца е майка твоя,

Одъ скверне куће, коя

Цесаруе сеиетъ одавна, И. ГундулиКъ, осм, з, 41; (*)

Да гробъ светца Махумета
На Меку ће поћ’ кланяти. И. Гундулийъ, осм. 1, 92;

Ахъ! одъ свиета евн народи

Кланяли те створителя. И. ђорђићв, салт, 149;

Ево робъ найвеЫи

Кланя тебе, ма божице. И. ђорђићв, разл. 123;

Уфэ плату нсизлгбриу . И. ђорђићЂ, салт. 163;

При слободи смртъ не хае. И. ГундулиЬъ, осм. 9,153

Завидећ’ му царство одъ свиета. И. Гундул. осм. 20, 50:

Ако тн е та лажльива слава мила, мы ти ю не завиди-

мо. С. ЖнвковиЬъ, телем. 208;

Страшне одлуке , распе худе
Они приете царству твому. И.ГундулиЬъ, осм,П, 55;

Валяю с’ таласи силно, прете

Пропасть ах ерозну. М. СветиЬъ 12;

Ты десницомъ твомъ храбреномъ,

ЯЬу очима даждкт’ елгрти. И.ГундулиЬъ, осм. 10, 41; (”'’■)

Лоажгосподовашемудри и добри краль. Дукл. крон. 334;

другой пад. често стой место четвртога.

(Д*) Тако у Хрватской квьизи Пнет. И2: ево вам я хоћу

дажйитн крух с неба, г Мойе. 16, 4.
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Зной крвъ. Наукъ кр. гзз;

И она уста да га слнди. И. ГундулиЬъ, оси. 5, з4;

У нЬму I’ нЬ слива, ке лиепос сигилу згаръ

Я слиедимъ. И. ђорђићв, разл. 4з;

Слипъ тко е, види, нит’ водца веЬъ слидн. П. Кне-

жевиЬъ 38;

То вн Турске слидите хадете. М. А. РельковиЬъ,

сат. 4з;

Дружићу те вЬрна св}гда. 11. ГундулиЬъ, оси. 5, зб;

Онъ доспнева сей бесЪде. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 15о;

Кон гллдвн« и жеЪднв
правд 8 1». ДивковиКъ з9l ;

Е Ьемо ихъ грашмъ заглушатн. П. ПетровиЬъ, вlен. 83.

Додlя ии и заглуши

Рнчь свагдашня тужне уши. А. КаннжлнЬъ, рож. 98;

што се у горньимъ примерима каже глаголима дуговати

и волети
,

оно се може казати и придевииа дужанъ и во-

лги, съ глаголомъ быти или съ другямъ нстога знамени;

После дугога ценжаььа погоде се да онај што је имао

шешарнце да оноие другом два новца прнда, али не има-

јући ни њнх код себе остане му их дужан. Прнп. 213;

I|l о нмье остдль доужднь краль. Спои, юв;

Да тн не речей да си н сам себе менп дужан. Филям. 19;

За које смо му дужнн благодарност. В. С. КарацнЬъ,

дан. 1, 96;

А дужанъ е добра Црноеорца. Оглед. 99;

Он е себе свега ньима дужан. С. ЖивковиЬъ, гелем. 526;

Ја бих ђердаи најволија. 1, 451;

Ја бнх драеог најволија. 1, 451;

Волиј сам брата за крвника него туђина за госпо-

дара. Поел.;

иманЪ (и добЈлић, кое е само почетакъ нманю) може се

казати глаголима: ићи, доћи, запасти, допасти, и онда

оно што се има врши радню кою ови глаголи значе, али

онда и радня овимъ по себи непрелазнинъглаголима пре-

лази на челяде кое има:

Ннт’ је дужанъ повратит’ плаће
,

коя га нде. М. До-

бретиЬъ, богосл. 381;

За што му се не да што га иђе. М. ЗоричиЬъ, управ. 1 19;

Онеи дилове фо н д с ь донде. Спои, п2;

II одъ нЬ ме нишга дошло ше.

До Яlе дошла едва чаша съ виномъ. ПЬв.44;

Ту редъ Дышу капетпна дође

Да онъ конакъ сватовима дава. ПЬв. 101

Тай Матш дође срећа. I). ПалмотиЬъ, крист. 219;

Пакъ е редакъ краля доходно. А. КачиЬъ, разгон. 262;

Мене ево свашто овђе запало. Ковч. 65;

връ првогъ грлити и н'Ьг а любити
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Срнћно тебе запало. П. Кнежевикъ 152;

Вукашина западе на дно Брист. А. КачиЬъ, кораб. 467;

Држи што те еадъ запало. В. Дошенъ, ажд. пз;

Да е н'Ьга круиз западала. Д. МарковићЂ у И. Гун-

дулића оси. 2, стр. Ш;

Лијеп тп вас дар допаде. 1, не;

Колико ме допаде од цијелога кра.ьевства. Прип. 1 Об;

Какавъ ме е пешкешъ допануо. ПЬв. 18;

Они поткупе народ да једнога од њнх ставе за кра.ьа,

и допаде оногп што је срце изио. Прип. 138;

Лко бн кои тешкоЬл допдлл сь кое годи стрдне к и е-

а, кддстеле н всоу о п Ђ н и и. Спом. 167;

Срића те допаде. П. Кнежевикъ 152;

Кое (зло) когъ допаде. А. Каннжлићт., рож. 18;

Да га је и сад та во.ьа допала. Прнп. 187;

И допаде смртна рана

Влатка одъ гусе у планини. И. ГундулиКъ, оси. 8, з4;

Кад Јокицу ране допануше. Ковч. 104;

Грдна га је рана допанула. IЈ. Петровићт., кула 19;

Кад је кнеза књнга допанула. з, 66;

Глас допаде војводу Воина, з, 79;

Кад ме гласи допадоше. 1, 500;

Кад је Јану хабер допануо. 2, 8;

такое н обо;

Који од вас кад хоће да знда кулу не сједе најприје
и не прорачуни шта ће га стати. Лук. 14, 28;

Њега свагда мора скуп.ье стати него Гуне. В. С. Кара-
џићт., дан. 2, не;

-
Па долеће до коња дората,

Којн ваља кутије дуката.

А Чутгића стоји без динара, з, 31 (Двгз);
Стале су ме пушке десеть Кесахъ. Оглед. 497;

Да е толи к о долази она стварь, кою продае. М. До-
бретнКъ, богосл. 93; (*■)

овако и некипгь глаголима у коима се нешто осећа пре-

лази радия на челяде кое осећа, па се радия или сама

безлично врши пли се узниа да е чини место на челя-

дету или друго што одакле га осећа; такови су глаго-

ли; болети, сврбети, мрзити:

ђе кога боли онђе се и чеше. Посл.;
Ппуна нам ноге боле. !, 267;

Мучн вило, грло те бо.ъсло! 1, 739;
Боли га глава.

Над јунака доболело беше. 2, 82;

(Д) У кньижевника и съ глаголомъ коштовати: Да бга то

вас едну-реч коштовало. С. ЖивковнКъ,'телем. 498.



ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ406

Дрпгог ми је забо.ьела глава. 1, 524;

Ако га глава заболи.

Да бог да да га преболи. 1, 317;

Свак се чеше ђе га сврби. Поел.;

Сербе га леђа. Поел.;

Iошъ те скрвн кркауд. I. РаиЪъ, бон зм. г;

Как о су ме длани заеврбнли П. ПетровиКъ, в!ен. 31;

Мрзи га као слијепца пара. Поел.;
Нова се мрзи .ьубнтн, каже боле ме уста. Поел.;

ииа :'ошъ глагола коима се чини да челяде нешто осећа,

али се узъ ньихъ разуме четвртый пад.као иузъ остале

прелазне:

Кога тншти онај и вришти. Поел.;

Над не жалмш моје русе косе,

Доста су ти руку претпштале. з, 7;

Протискује ме; пробада ме.

Жу.ье ме чизме ; жу.ьи га да плати. В. С. Кара-

цийъ, речи, жу.ьити;

Око ногу куном постав.ьене (таће),
Каде шета, да је не кажу.ьа. з, 22;

што напредъ видесмо узъ рсећанћ казано самимъ гла-

голомъ, то имамо и узъ осећанК казано самоставномъ

речю и глаголомъ быти; такове су речи; страхъ, туга,

срамъ, срамота, стидъ, брига, скрбь, воля, а;еля, мплина:

Страх је .пене, бнће погипуо. 1, 642;

Я се бонлъ и страхъ ме е люто. Оглед. 20;

Јер га је страх да се не утопи. Прип. 45;

Страхъ га одъ страшне сирти нне. И. Гундулнкъ,
осм. 18, 77;

Ако одъ лене страхъ те ние. И. ђорђнћЂ, раза, хз 1;

Да је није проз горпцу туга. 1, 745;

Срам је мене у очи гледати

А камо ли с тобом бесједитн. 1, 66;

Срамъ е славпу зпточницу. 11. ГундулнКъ, осм. 5, 137;

О лакоми, срамъ впеъ было. Б. Дошенъ, ажд. 54;

Препаде се, срамота га било, з, 27:

Не може быти да она ненма нихета одъ мене какву

милость пскати, па в стидъ. Ф. ЮкнКъ, коло 6, 16; (*)
Пакъ отиде на скелу на Саву,
Не знамъ камо, брига ме е саму. М. А. Бельков, сат. з1;

Нити га е за то брига. В. Дошенъ, ажд. бо;

Ннје га скрб. В. С. КарацнКъ, речи, скрб;

Двије те во.ье ка’ и кадиЈу лећу зобат'. Поел.:

(*) Знатно е што се и у овакимъ прнмернма четвртый

пад. узъ порицанЬ заметное другимъ (в. стр. 118): бръ дивояк

ние стидъ пивати. IУЙ А. РельковиЬъ, сат. 25.
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ј** Колико те годъ воля. П. ПетровиКъ, Вlвн. эз:

бла променнват' валя,

А не оно што е н%га воля. И. А. Дошеновийъ, лир, юг;

Не била вас вашег брата же.ьа

Како .пене и брата мојега. 2, 16;

Ну ако те 1' боя желя. И. ГундулиКъ, осм. и, 192;

бре ме е желя вид-Ьт га. Рукописъ у ил. чнт. 1, 9;

Све шенице, да те је милина. Б. РадичевиКъ 1, 126; (*)

у реченицама крньимъ (в. стр. 2) само се не пзриче ра-

дия коя преиазн;

Лаку ноћ! Добре ходе! Добре вн сиједе!
Како кум прасе, ти одмах ерећу. Поел.;

Па тебе штапом преко ногу. Прип. 195;

Па отолен свој пут, те дома. Прнп. IЙО;

Па он сједе у зелену траву,

А ђевојци у криоце главу, з, 21;

такое и оно:

На тн сабљу драги господару. г, 93;

На девојко копрену од злата. 2, 51;

Нај теби, царе, ердачку. 1, 2 гю:

На ти, слијепи, пару. В. С. Карацийъ, поел, 384;

крня е реченица самъ четзртый над. и у овомъ примеру:

Кое яде дангубите люди? П. ПетровиЬъ, в!ен. 12;

на заменяце што
,

то итд. ноже прелазпти радня коя не

бы прелазнла на стварь кою заменюю:

Шта ће наше роб.ье робоватн?
Нек девојке ентан везак везу,

Удовице танку пређу преду. 1, 662;

Да то њој помажу другарпце. Прип. 159;

Што ко зна оно и врача. Поел.;

изъ горньихъ се примера могло видети да оно на што

радня прелази ноже быти врло различно: радня глаголу

учити лрелазя и на стварь коя се иьомъ дознае (учити

кньигу) и па челяде кое она учини да што дозна (учити

децу); на ово сбое иоже радня овомъ глаголу прела-

зити у еданъ путъ (у едной реченицн);

Овамо бы ишли и оваки примера, али народный го-

воръ нема у ньима четвртога падежа него има другш (в. стр. 11 г):
Станп смијех везирске рицплеЛ\. ПетровиЬъ, шћеп. бз:

Стаде писка јадне калуфере. П. Пет'ровиЬъ, шћеп. 29;

Фиска стон младе убойнике.П. ПетровиЬъ, в!еи. 105;

у овииъ примёрима мислимъ да грешкоиъ стон четвертый пад.

као и у овоиъ:

Жа.ие му снахипъ вЪпацъ было

Пего главу свог’ сына Андрlе. П. ПетровиКъ, в!ен, 51.



Злобне учићу твой путъ правый. И. ђорђнћт., салт. 83;
Учи насъ (Давндъ) страхъ божгй. И. ђорђићт,, салт. 2;
Пдзунтн вас ннке мио г е стварн. П. Посило-

виЬъ, наел. 49;

Дужанъ е свакш жупникъ научити свой пукъ ове двн

ствари. М. ДобретиКъ, богосл. 49;

Ко е учинио и насъ научно ту молитву? Наукъ кр. 57;

А чуо самь да те Панъ нигди нове лисмице научи.

П. КатанчнКъ, ГгисЬ. 41;

Да.ье се разнесе да је наопако зло што је учите.ь

научно своје ученике йене нове молитве, које свако раз-

уме. Д. ПоповиКъ, осв. 29;

тако и узъ глаголъ питати и послушати кадъ е стварь ка-

зана речю што итд., на кою као што е поменуто лакше пре-

лази радня:

Што те питам право да ми кажеш. 2. 4з:

Него ово мене послушајте. з, 26 (182з);
што значн што или управо нетто,

оно е у овомъ примеру

казано другоиъ речю, по чему е и она у четвртомъ пад.:

Ја ћу вас упнтати једну ријеч. Мат. 21, 24;

такое напредъ было глагола коииа радня прелази и на

оно што ньоиъ постае (прести дарове) и на оно на

чему се врши само му станЬ према своме значеню преи-

начушћи (прести вуну); има глагола коима и на ово обое

може радня прелазити у еданъ путь; али свакШ гла-

голъ, кои више кои манК, има самъ у себи станЬ у кое

нетто долази на кон годъ одъ речеиа два начина (у

глаголу окиежити станЬ
е кнештво у кое дође онай на

коме се та радня извршн); да бы дакле глаголска радня

у еданъ пу-тъ могла прелазити и на оно на чему се врши

даюЬи му друго станЬ и на оно што ньоиъ одъ првога

быва, а то е лрвоме предикатъ, кон е веЬъ у глаголу

као станЬ, треба станЬ или предикатъ еднога четвр-

тогъ падежа да е изванъ глагола (одъ глагола окнежити

треба да е кнештво одвоено). а онда е у глагола пре-

лазнихъ само извођеиК бываня (они само чине нетто

да есть) као годъ што е у непрелазннхъ само быванЬ

кадъ у ньима ние савъ прнрокъ; по томе глаголи кои

само толико зиаче могу овако двояко прелазити, таки су:

чинити, творити , делати, и у истомъ значеню: ста-

витн, .метнути, врћи, дати:

Честита би њега учинио. 2, 29;

Сребрно седло не чини когьа добра. Поел.;

408 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ
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ЧашКу један другого, већег чините. Рим. 12, ю;

Ты е морешъ учннпти срећну и честиту. С. Милу-
тнновиЬъ, ист. срб. 383;

Да свијету књижевном себе учини познана. Л. Мило-

вановъ I;

Чннићу те велика везира, 114в. 159;

Учннићу ђецу јањичаре . 2, 44;

Учини нас Цареве и свештенине. Откр. 1,6;

Који чини анђеле своје духовен слуге своје пламен

пењени. бвр. \, 7;

Да га учини свога краля, ђ. ПалмотиЬъ, крист. 165;

Чннећи насъ неприятелЪ божЪ. М. ДобретиЬъ, бог. 2 1 з;

А погледе створи стриеле. И. ГундулиЬъ, оси. 5, 28;

Да је мужа и жену створио их. Мат. 19, 4;

Кров ти сдјелај себя

Гробни камен мој. Л. Миловановъ 52;

Да те ставим вељега везира. з, 1з;

Ставих стражу млпду мому. 1, 550;

Пм стлвн не господни я срьЕьскон. Спом. те;

Постдвдлеть его и го у м е н д. Шэф. хрисов. а, зо;

Постдкн м е мясяь д и н к я роднтедгень , господи-

н я ерьбд(емЬ- Спом. па;

Поставих те оца многијем народима. Рим. 4, 17;

-Поставн га ћурчија као буљубашу над десной стра-

ной Јадра. В. С. КарацнЬъ, дан. 4, п;

Да га метке вељегп везира. з, 13;

Кулю мећу крститеља Јована. В. С. Караџићт,, речи,

метати;

Струн му иећу дрво юилширово. 1, зот;

Врћи ћу те велика везира. 2, 95;

Рашта га е богъ вышега дао. П. Петровикъ, в!ен. 4б;
"■■■“* Како те е богъ весела дао. П. ПетровиЬъ, в!ен. по;

Него га је бог такого дао. П. ПетровиКъ, в!ен. 92;

Он је дао једне апостоле а једне пророке а једне
Јеванђелисте, а једне пастире и учителе. Еф. 4, 11;

и у мишл'Ьню е овако быванЬ, само што остае у мисли;

по томе речииа у четвртомъ падежу имаио прирокь у

истомъ пад. и узъ глаголе: држати, штимати, мнити, знати:

Ял’ ме бана држишъ найгорега. П-Ьв. Ю9;
■ "Не држи.мъ те бана найгорега

Но те бана држимъ найболйга. ГРЬв. 109;

Не држах себе достојна да ти дођем. Лук. 7, т;

С к д к о г я штпмдюЪп двй е гт, б севе, I.РаиКъ, поуч. г, ез;

Уирие у себи, мнећп убЬну
Силне одъ звиери своу Люблину. И. ђорђићЂ, разл. 171;

Према томъ в и ово съ глаголомъ положитп: Док
положим иепријптеље твоје подиожје ногам а твојнма. Лук. 2 2, 44.
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Я нивдногъ лота васъ не знадеыъ. С. Милутнио-
впКъ, обил, юз;

И нека му вирно харачъ дае

И Турчина глпвара познае. М. А. Рельковнйъ, сат. 16:

Познань себе крива. И. ђорђићЂ, салт. 82;

у нише е горньнхъ примера (н. п. съ глаголима поста-

нити, дати) главна мисао коя овде треба казана само

по каквомъ знаку; тако к казану нмаио и узъ глаголе

звати, казати и друге кон ће се видети изъ примера:

Да ни једнога чов/ека не зовем погана или нечиста.

Д. апост. Ю, 28;

ДилЪ одъ внека часе зове. И. ГундулиКъ, осм. о, тз:

ЗовуЬн га милосрдна. И. ђорђићЋ, салт. 153;

Хрте зовемъ люде оне, В. Дошенъ, ажд. 131;

Блаженв назнвамо оне којп претрп.ьеше. Як. 5, 11;

“■'.Тел га кажу одвпше јунака. з, 42; (*)
Пастыря те сви сладкогласна кажу. М. СветнКъ 4б:

Да не може тиемъ нет риетн

Царске справе сасма плахе. И. ГупдулиКъ, оси. 2,15;

Дхъ вара се тешко у суду

Слиепу любавъ ткогодъ вели. И. ђорђићж, разл. 122;

-ПРОГЛ Д С Н Т Н ГОСПОДНИЙ (I ЈДН Ш Н Й Крй Я И ЕO-

С Я II С К О Г а. Спои. 1 19;

Виленикп родителя

ВЪштицу Iо й матерь гласе. И. ГундулиКъ, осм. 2, 41;

Показа себе жива. Д. апост. 1, з;

Да покажемо свакога човјека савршена у Христу.
Кол. 1, 28;

Да бы свака женска глава

Указала себе лава. В. Дошенъ, ажд. 99;

- Кад ме глобише, крива ме пађоше. Поел

Нашао си их лажне. Откр. 2,2;

М аме за то крива наћн не йешъ. Оглед. 59;

Напип.ъе попа претмега. Прнп. 181;

овако и глаголомъ узети имаио у пеемп казано главно

што треба глаголу у овомъ послу;

Ходи .пене узми господаря. 2, 21;

Пређе бн се небо проломило

Но узела тебе господаря, г, 21. (**)

(*) О Т Ь I) Д С К О 1€ Г О ГЛДГOДДШ6 БОГД. Iов. б, 18.

С**) Пре,,а томе у кньвжевинка нма овакнхъ примера и

съ глаголомъ братн и послатн:

Обере га вЬреника. И. ГундулнКъ, оси. 8, 56;

БЬше судца оной страна

11а свое м-Ьсто поел’о п%га. ђ. Па.щотиЬъ, крист. 7з;

али ихъ народмнмъ говоромъ не могу потврдити као што не
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2. Кадъ се казуе каква мера, у четвртомъ падежу

стой оно што мера обузииа: тако се меромъ казуе мно-

жина, величина, тежина. а по томъ и вредность;

Половину нестало му друста. з, 26;

Было му е стотину година, П-Ьв. пД;
Ииаше му стотину година. Оглед. 207;

.— Оста мртвн иляду Турака. А. КачнЬъ, разгов. 255;

Ал му нейма половицу войске. А. Качнћт>, разгов. пб;

Скоро нам је Ибро оглобио

Кнеза с Унча
стотину овнова. Д, Д2 (183з); (*)

Ев’ Страин се люто на4д!о,
А иедакъ н съ пута дошао,

Пакъ му само лгрву требоваше. П'Ьв. 15 1;

Камен око три аршина висок, један аршин широк н

”'"'једну пед дебео, В. С. КарациЬъ, дан. 1, з";

Мореузъ, кои е широкъ милю. Грлнца 5, эо;

Високъ шестъ лаката и педаль. А. Качићт», кораб. 161;

По ноћи бы га вЪшао иснодъ пазуха, те бы му по

сву пойъ тако выссш бой чоечгй одъ земл-ћ подогнуть.

С. Милутиновийъ, ист. црн. зД;
——-Тежн једну опу. В. С. КарациКъ, речи, тежнти;

—~Дао би му двнје пушке мале,

Што ва.нају стотину дуката. 3, 21 (1823);
Ова длака небројего благо ваља. Прип. 155;

могу ни овога съ глаголомъ водити: Еда ми неиамо власти

сестру жену водити. 1 Кор. 9, 5. У овомъ се послу садъ

не дае глаголу у помойь глаголъ бытн, као што е у старнмъ

кньигама: молю югоже погь по нив кыти господина

?емли срьвскон. Спом. 125. Глаголъ звпти мне свагда у

овомъ послу као што нису ни други; съ тога друго име оно-

ме што узань стой у четвртомъ пад. имамо у првомъ, коимъ

се свагда стварь по имену казуе: Слушао сам гдје се.-ьаци

јагњећи опоргьак зову краљииа. В. С. Карацийъ ,
писма 26;

Ове Влахе народ зове Каравласи а земљу љихову Карп-

влашка. В. С. КарациЬъ, речи. влах. Овако се име и узъ пре-

лазный глаголъ значит казуе првимъ пад.: Вестнја овђе значи

луд чоек. В. С. Карапккъ, поел. ■—• Овде е речь о четвртомъ

пад. кадъ е у н-Ьиу прирокъ ане прирочный додатакъ, кои

ложе стаятн у свакомъ пад. (в. стр. 5); по томе овамо не

иду примери као:

Имам ујца на мору трговца. 1, 628;

И нмао виле пос.естриме. 2, 4о;

Тврдп ћу ти јамца оставнти,

Тврда јамца бога истинога. 2,

(*) Ш сетовали га Турци сто гроша; закинуоме десет

гроша. В. С. КарацнКъ, речи, штетовати, закинути.
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Чудне пушке, валя Лlушку главу. П. ПетровнЬъ, в!ен. 5;

Која (грађа) вреди силне новце. В. С. Карац., дан. 4, 36;

Коя вреди едну кралЪвину. I. Суботнкъ, бос. хз4;

Морамъ умрети, макаръ да самъ и цело кралЪвство

вреданъ. Е. ЯнковнКъ, отацъ 55;

Ока га (дувана) стононд-Ьфоринту. Ф.loкић,кол. 6, п;(*)
Дукат узе леба бијелога,

Други дукат вина и ракнје,

Трећи дукат сваке ђаконије. 2, 2);

Китицу златъ дукатъ могла бнх продати. М. Ветра-
ниКъ у Невену 1855, стр. 709;

така е мера и времену:

Милн боже, подржн ме

Још овако дуга време. 1, 692;

Стајала е глава у кладенцу

Лепо време четрдесет лета. 2, 53;

Он оста неко вријеме у Дзијн. Д. апост. 19, 22;

Стоећи мы толико врГеме у Паризу. Г. ЗелнКъ sйо;

Да се Максим у Жаб.ьаку лпјечио годину дана. В.

С. КарацнЬъ, нар. пес. 2, стр. 565;

Останн ми и другу годину, з, 22;
" Служи мене и треку годину, з, 22;

Они су цело лето једнако ударали на Србе. В. С.

КарациЬъ, дан. 5, зз;

Није прошло ни недјељу дана. 1, 651;

Вино пише неђељицу дана. 2, 29;

Месечпна сву неде.ьу дана,

Ја сирота сву недељу сама. X, 191;

Бољејебити певацуедд« дан него кокош месец. Поел.;

Дд моу коси сђнд д ь п к ед н н ь. Душан. зак. 58;

се метни дан до подне. 2, 16;

Тако су копали вас дан. Прип. 95;

Дмитар лови цијел дан по гори. 2, 98;

Вас дан дуги боси.ьак сејала. 1, 36;

Не би ли му се живот који дан продужио. В. С’. Ка-

рациЬъ, дан. з, Сйй;

Ја ћу бнти код стоке сву нок. Прип. 16;

Сву нок мени заспат’ не дадоше. 1, 65Й;

Два славуја сву нок препјеваше. 1, 652;

Ваздан пије а сву нок ме бнје. 1, 159;

Одъ мнлине уру сами слушао. П. ПетровнћЂ, вlен. 105;

Особито съ броевиыа:

Иије иаргал четръест крајцарп. 1, 767;

Ова кожа три ероша. 1, 704;

у кньижевинка и съ глаголомъ коштати; да е почетакъ коштао

животъ внше одъ дви хнляде люди. А. ТомнковиЬъ 135.
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Сахат пасе, а два ослухује. 1, зб9; (*)

као што у горньимъ примерима видесмо даучетвртомъ

пад. овога значеня остае речь и онда кадь е оно што

значи подметь (а како то може быти. стой напредъ на

стр, 1), тако остае у нГ.му и онда кадь предъ ню дође

предлогъ кои нЬгову значеню додае юшъ свое према

коме бы иначе требао какавъ другш падежъ:

Свако пуце по од литру злата, з, 21;

Свако перо по од литру злата, з, 50;

Послије мјесец дана. Ф. ЮкнЬъ, коло 6, 15;

Те се вндн до полу сватова. 2, 56;

С II ® ф О ЕНСерНН.ХЬ зрнд. Спом. 294;

Оно је чудовита гора што преко дан снјева. Прип. 148;
■

Преко дан удари те отме и трећи шанац. В. С. Кара-
имйъ, грађа 109;

Прео ноћ је на сну га гледала

Прео дан је грозница ватала. 2, 95;

Што прико дан занатом заслужи

То проигра,жена му се тужи. М. А. РельковиК сат. 36;

али се може и променити падежъ према предлогу;

Око једне подланице широка. В. С. Карацийъ, речи,

кислица;

Окоједноеа сахата далеко. В. С. Карай, речи, бабни дуб;
Ова свадба до мјесеца дана, з, зз;
Врло .младо од месеца дана. 2, 26;

а према томе прелази и у првый пад.:

Није прошла ни недеља дана, 1, 739

3. Изъ преднЬга значеня по коему се четвртимъ пад,

показуе само колико времена припада чему, излазидру-

го, по коме се ньимъ казуе време кадь што быва:

Уставши онај час вратише се. Лук. 14, зз;

Сусјед га с в аки час опоминьао. В. €. КарацнКъ, поел, 321 ;
Я овай час полазим. С. Живковићж, телем. 82;

Да ће онъ час прогледати. А. КачиКъ
, кораб. 2П;

Па турчит’ се ко не етш брже,
Он часъ му 6 глава полећсла. С. МнлутнновнНъ, дика 14;
В'Ьчна муко садъ ме ов часъ прождрн. С. Милутино-

виЬъ, дика ю;

Једно Јутро кад огрија сунце

(■■■) Такlй ей овай примерь, у коме миелнмъ да порицаня

ради стой друг!и пад. место четвртога: Не може ли Једнога
часа постражити? Мар, 14, 37.

О”) Внше примера може се видети кодъ другихъ падежа

съ предлознма и кодъ другога пад. безъ предлога на стр. 63'—82.
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Мезил стнже и бијела књнга. 2, 44;
Свано га је јутро облазила. 1, 368;

У насъ веле да невесте младе

Прво ютро никуда не иду. С. МилутиновиКъ, оби*. 95;
«Та вам молим молитвицу

Свано вече, свано Јутро. 1, 218;

Ја не одо оно вече, већ друга. 1, 471;

Да ли тн ннјесаи још оиу вечер казала казна је гора.

ГГрнп. 150;

Кад једно вече курјак дође. В. С. Караџићт,, поел. 53;

Наивећа ме брига ужеже кад стнже

бдну вечерь кньига. А. КанижлнЬъ, рож. зI;

Овай дань была е нећелн. Г. ЗелиКъ боо;

Светац пада прей дан Господина поста. В. С. Кара-
цнЬъ, речи. Макнвпје;

Онај исти дан
, у који се најстаријп брат вјенчавао,

он узјаше на вранца. ... Прпп. 12;

Тај исти дан дође Карађорђе у Јагодину. В. С. Ка-

рацнЬъ, дан, 5, 45;

Срећом његовом онај га дан не затворе. В. С. Кара-
џићт., дан. 1, 78;

Опај дан изнтавши Исус из куће. Мат. 13. 1;

Немој тући прей данак .ьубе. ], з45;

Сед.пи данак у Млетке стнгоше. 2, эо;

Пнсдно о у нлшемь грлдоу оу кококцоу седьнн дьяк

ннсеl|д ферькдрл. Спом. 74;

бдну су боту одемъ тамо. Г. ЗелнЬъ и8;

Наследии февруарја поздравить пр!ятелЬ и прей марта

прећемв у корабалъ. Д. ОбрадовиКъ, бас. 385;

Слушатн мису свану недёлю и остпле светковине

зпповёдне. Наукъ кр. 128;

Све дни је се ђуро научно. В. С. Караџ. речи, сведнн;

Свану ноАцу мјесец се ваташе. з, 26 (1823);
Турци су се свану ноА кроз зем.ьу ближе прнкучи-

вали к Српским шанчевима. В. С. КарациКъ, дан. I, 85;

Ону ноА ударе онуда некаки хајдуци. Ирип. 216;

Ту ноА изиђе опет из Неготина. В. С. Караџ. дан. 1 ,84;

Ону ноА не ухватите ништа. Iов. 21, з;

Једну ноАцу много прелазише. 2, 95;

Он је ово лето био у Крајпни. В. С. КарациЬъ, грађа 20;

И то је цијело љето с њима рабро војевао. В. С.

КарацнЬъ, дан. 1, 79;

То лито оl|д р и се соултдяь селнмь. Шэф. .гЬтоп. 84;

се длклтн доуодлкь кед ко годнее нл дми-

-I'рокк ДЬЯК. Спом. 105;

Кон се окритоу то креме вь грлдь дюуврокьукн.
Шэф. хрнсов. п, 19;

Боље се један пут заплакати него сто пута уздах-

нутн. Поел.;
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Кад се што ново прей пут окуси. В. С. Карац. поел. 20;

Свршнће се друга пут. В. С. КарациКъ, поел. 4;

Два пута мјери, трећи крој. Поел.;

И млоги пут узнемнре люде. М. А. РельковиЬъ, сат. 30;

Тако и овый путъ Яйце бы сретно обран-ћно. Ф,

ЮкпЬъ, земл. 136;

Ддъесе миоге пвте рлердно. П. ПоенловиЬъ,наел.112;

Я самь васъ до сада лноге путе избавляв. А. Ка-

чиЬъ, кораб. 129;

6.1И друге путе у таке грнхе упадао. М. ДобретиРъ,
богосл. п;

Овый се ядный догађаи лшоге путе догодно. М. Зори-

чийъ, упр. 38; (*)
као што се види време овако исказано има уза се юшъ

кою речь коя га разликуе одъ другихъ времена истога

имена; али дюже быти и безъ нћ, и онда се разуме сва-

ко вредш истога имена; а, у тодю значеню имадю свагда

по два вредюна заедно, и то садю данъ и ноћв, ютро и вече:

Који га моле дан н ноА. Лук. 18, т;

Освалд је дан ноА размнш.ьавао како би се тај терет

општннн с врата скннути могао. Д. ПоповиЬъ, осв. 87;

Люди ов 1и дань иоАъ раде. А. Мразовийъ, руков. IV;

Мајка Вожу јутро вече кара. 1, 551;

само самь на еднод!ъ дюсту нашао одъ последил четири

вред!ена садю едко, и то не да значи свако вредю исто-

ка ндюиа него садю едно издшђу ньихъ:

Поели седам дана опетъ пусти голубицу на дворъ,

коя се поврати вечеръ. А. Качикъ, кораб. 9.

4. Подшсли надъ и овде често се говоре еднако, и она

се прва скоро свагда управля по другой; по тодю као

што се четвртимъ падежемъ казуе кадъ, тако бы се

иьи.мъ дюгло казати и где : доиста у староие Словен-

скодlъ езику има тодю примера; 01:1 поли гею колир'ы

седдшхд. Миклош. сћгебВ 83; одъ тога остатакъ д!ислимъ

да е у насъ четвртый падежъ одъ речи страна съ пред-

логомъ съ, кои иначе стой съ друпшъ пад.; што речь

и съ ньид!ъ остае у четвртонъ пад., ние чудо кадъ мало

часъ видесдю да у нЪму остаю и друге речи съ дру-

гид!ъ предлозидш ,
а што и съ ньидю, кои управо пока-

зуе одакле, четвртый пад. опетъ значи садю где, ни

(*) Такое значен-ћ и у овинъ четвртимъ падежима: да-

насъ
,

ноЬасъ
, ютросъ , вечерасъ ,

летосъ
,

есенасъ
, проле-

тосъ
, зимусъ.
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томе се чудити не треба
,

кадъ съ ньимъ и друпй па-

дежъ, кои е управо нЬговъ, показуе и где:

С ону страну те воде Бојане
С ону страну Турека деже војска. 1, 151;
Па наточи тудумину вина.

Објеси је о седду Шарину,
С другу страну топузину тешку, 2, 56;

С другу страну на доњу капију

Издијеће Бакад Мидосаве. з, 32 (1823);
Већ он гледа с ону страну Саве, г, 441;

Кадъ су Турцы съ ону страну были. ПЬк. 85;

Одеона г, о ж н а сндеЬн. М. ДпвковиКъ 1з;
Угдедаше войску утаборену съ ону страну рике. А,

Качийъ, кораб. 348;

Узе све што е з еорню страну Мосора до Цетине.

А. Качийъ, разгов. 21з;

бданъ стоећн съ десну а другш съ ливу страну Юди-

ну. А. КачиКъ, кораб. 332;
4

Дви госное, една съ одну а друга съ другу страну
н'Ьгову сидећн. М. А. РельковиКъ, свашта 28;

ћеднја има с доњу страну доста. В. С. Карацнйъ.

дан. 1, 26;

У Кладову с горњу страну града до самога Дунава

виде се зидние од старога града. В. С. Карацнйъ, дан. 2, s о;

Ако је Шара пданина с ону страну Метоије. В. С.

Карацийъ, дан. 2, 27;
И свакъ Турчннъ с ову страну мора. С. Мндутино-

внйъ, обид. 162;

Одъ речене риеке съ ову страну Босна наименовао

е. Ф. Юкийъ, земд. 85. (*)

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ЗА

У четвртомъ падежу съ овимъ предлогомъ речь по-

казуе да е оно што она сама значи стражньомъ стра-

номъ своюмъ обрнуто месту кое се примицанЬмъ заузииа:

Докде заl
;
е за горицу сунце. 1, чзэ;

Кад је дошла за гору на воду. 1, ч4в;

(*) Тако пмаю н Руси: а жонки зъ жонкою присужать

поде
,

а наймиту отъ жонки не быти ни съ одну сторону.

Зак. псков. у Микдош. вlау. ЫЫюВь 2, 62; —■ н у Хрвата: ова

учинена 4 есу с ону страну рнке Торданске. Iов. 1, 28, Лист.

26; и ЛуциЬъ е пмао: с другу страну [у предговору) кое е у

Загребачкомъ изданю промен-Ьно на 2-ш падежъ, као што се

(срейомъ) у предговору признае.



Док заједно зађоше (месецъ и даняца)
За високу планину,

За студену водицу. 1,

Овце тн за луг зађоше. 1, 237;

Док ја одет за бијелу цркву. 2, 9;

Закдони се за Јелу зелену. 2, 12;

Не? -за лист сакрије а неко не тоже ни за дуб. Поел.;

Западнт за камење и стану се бати. В. С. Карацнкъ,

грађа 92;

Па се крију за Арапа слуге. 2, 69;

Што су па,та стари бо.ьи били,

Лесу они чете четовалн.

За коне се нясу заклањали

Ни од коња метериз граднли. 2, 36;

Пак је метну за се на коњица. г, 57 7;

Дозвао га на част па га посадпо за пед. Поел.;

——Уђе у собу где је било весв.ъе и стане за врага,

Прнп. во;

Штогођ воко буче, себн за роге баца. Поел.;

Зашао за леђа речеиомт, генералу. Г. ЗелићЋ 512;

- Језик за зубе! Поел.;

Путь за уши. Д. ОбрадовиЬъ, жив. 101;

писмо, па садъ путь зауши. П. ПетровиЬъ, в!ен.

Не ддстемн ндь (люди) пь е ироддсте г;д море. Спом. 25;

Измакну се за своје пређашње границе. 3. С. Кара
цнЬъ, грађа 16;

За гајтане кон>е заведоше. з, зз;

такое и оно, где сви краеви долазе стра;кньи према

среди у кою се гледа:

—'Истом Грујо сједе за трпезу. 2, 79;

Сјешће за трпезу с Аврамом и Исаком, Мат. 8, и;

Под оружјем за соере сједајте. 2, 79;

~*3а еотову софру засједоше. 2, 56;

—■ Кад сједено за столове златне. 2, 32;

трпезу заменюе оно што е на ньой:

Дар Лазаре сједе за вечеру. 2, 43

Седне Усуд за вечеру. Прип. 94:

у пренесеномъ смислу:

Хајде за посао.

изъременогасе простогъ з качена разумею и ова к и примерит

-----ПосвираЈ па и за пас зађенп. Поел.;

Да је мени твој мирно.

На млого би доспео

Лунацима за калпак
,

Девојкама за косу, г, 378;

Заде јој лале за главу. 1, 315;

Запе стрелу за златну тетиву. 2, 29;

417СЪ ПРЕДЛОГОМЪ ЗА

Свнтааса I. 27
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Задје јој се купина

За свилену кошуљу. I, 611;

Да гдје не запнеш за камен ногом својом. Мат. 4,6;

и у пренесеном'ь смислу:

Једва би му кућа за дуг залегла. В. С. Карацнкъ,

речи, залећн;

Кои бы овакову дужность за немаръ метнуо. М. А.

Рельковикъ, прав. 16;

Нег’ за немаръ болесника меКешъ. М. А. Релько-

внкъ, сат. 64;

Дл гредоу нндб трьговчн с трьгюмь свободно, д дд се

т, й нндь пнкто не Спом. 69:

Зађеше се очи Анетине

А за златне токе Иванове. 1, 641;

Не будући гриеха у нЬму

За кгй задЬт могло бы се. I). Палмотићт., крнст. 160;

Зађешће се за бијеле овце. В. С. Карацнкъ , речи,

задјестн се;

На што гоћЂ погледишъ ,
за све ти запиню очи. Г.

ЗелиЬъ 531;

у последньимъ примерила почннћ простоме значеню при-

ступати !Ошъ и саставланЬ съ онимъ што значиречь сама

коя стоп съ предлогомъ ; таково се саставланЬ юшъ

яче показуе у овакимъ примерила:

■Десном га је руном уватио

За десницу и за братку саб.ьу
А лијевом за гр.ю бијело. з, то;

Већ увати за вођице Шарца

Десной руном за вођпце Шарца

Левом руном Марка за недарца. 2, 61;

За срце се руном уФатила. 1, тз4;

Ухити се за сЪдине. И. ГундулиЬъ, осм. 8, 154;

Он је Фата за ручицу. 1, 92;

Ласно Је туђим рукама за зрело гвожђе хватати. Поел.;

И за руку дофзтн ђевојку. 2, 4о;

Доватн га зуби за ождреље. 2, 76;

Па госпођу приватн за руку. 2, з4;

Прихвати је за руку и пусти је грозница. Мат. 8, 15;

Па прихвати за делију Марка.
Ал се Марко давно преставио. 2, 74;

Не мећите дугијех пушака

Већ за братке сабље прнватнте. з, 8;

Прихвати за сандук. Лук. 7, 14;

Кад чоек топе, и за врело се гвожђе хвата. Поел.;

Да се јадна за зелен бор ватим

И он би се зелен осушио. 2, 51;

Ухвативши се за ноге његове. Мат. 18, 9;
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Да се ухвати за уже, да је извуче на поље. Прип. 182;

За оштре се сабле дохитнше. г, 88;

За бритке се сабле доватнше. з, 5;

Привата] се за мене. 1, 198;

Па га узе за десницу руку, г, 12;

Па узе коња за узду. 1, 466;

Узеше се обоје за руке. 2, 84;

Онда га једно латн за ноге а друге за главу. В, С.

Карацикъ, нар. пес. I, стр. 496;

Док Турчина за ерло докучи. з, 54;

Жута хрта за уши подбила. 2, 44;

Онда се рукама маша за зе.плу. В. О. Карацикъ, нар.

пес. г, стр. 184;

Машила се за коју јој драго (ябуку). 2, 41;

такое и ово:

Држе добре коње за дизгене. з, 24;

Кудгођ нде за руку ме води. 1, 735;

Како ћемо украсти, кад их (ораве) води за узлицу.

Прип. 210;

Гују за реп не би извукао. Поел.;

Да нась другн за пось вуку. Д. ОбрадовнКъ, бас. 56;

Она тргну коььа за l, 751;

Стали се бостн ножевима н чупатн за вратове. В.С

Карацикъ, грађа 108;

Казаће и што је матер за сису ујео, Поел.;

За језик се ујео! Поел.;

Во се веже за рогове а чоек за језик. Поел.;

Свака коза за свој пикал, виси. Поел.;

такое и ово:

У рату је бо.ье коььа за непријателски плот везати

него за сво). Поел.;
Танке шајке за двор привезаше. г, 721

Кад чоек нема куће нити ]е чим другим привезан за

какво мјесто. В. С. Карацикъ, поел. 132;

За копле му коььа привезаше. 2, 81;

Веза коььа за једну јелику
Веза Хајку за другу јелику. з, 26;

Привеза их једно за другого
Па пребаци преко бедевије. 2, 42;

За ерло јој вежите то студено камење.

За калгене вежите нечастиве ђаволе. ј, 207;

Свезаше је кошма за репове. 2, 25;

Гвожђе што Држи врата за довратпик. В. С. Кара

иићт>, речи, баглама;

такое и ово:

Свашта му се за руку прилијепи. Поел.;

За злато рђа не приања. Поел.;
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И прах од града вашега који је прнонуо за нас охре

само вам. Дук. 9, п;

Гријех који је за нас прнонуо. ввр. 12, 1;

Нриони цару за скут. В. С. Караџићт>, грађа 117;

На нЪгп е народъ прюнуо

Кано дКца за своега отца. ПЬв. 14;

Рђа се за злато не прима. Поел.;

Он потеже саб.ьу од бедрице.

Ал се пуста не да извадити.

Као да је за коре прирасла. 2, 25:

Смрзоше се токе за јелеке
Д јелецн за танке кошуље. з, 59;

Прикована плоча за корицу. В. С. Карапнкъ, дай, 1, 13

Таман Арап на врата Солунска,

А стиже га болани Дојчине,

Па потеже коп.ье убојито.

Прикова га Солуну за врата. 2, 18;

речено просто значенК простнрући се далЬ прелази у за

меньиван Ь:

— Ја ћу за те на мејдан изићн. з, 55:

Ако стане рујно пяти вино,

Пнће за те пнјаннца ђуро. 2, 75;

Сеја ће за брата танку пређу прести,

Вратац ће за сеју Будим град зидати, I, 306;

" Ја Ьу пасти за те у тамницу

Док отидеш и опет се вратиш. з, 48;

Поздрав’ брата и по.ьуби за ме. 1, 522;

Сирота, кои месть ика прЕтн нам штпнратн. да дяе пры(д,

кон кю (отпнрдтн ню. Душан. зак. 62;

Да играју и певају за те. 1, 99:

Од сад внше нема свадбарнне

.Марко за све свадбарину плати. 2, 69;

Дк се мрдкомоу ме може оу?етн /, а крнкогд мнедно

нмание. Спом. 284;

одь овакога заменьиваня настаю друге промене у коима

се што меня, продав, купуе. враћа, наплаћуе итд.-.

Носе воке темнјењаЈу забраишо. В. С.Караџић,посл.9l;

Од а.ыша што буде у Турака бо.ье, оно помијењају

за своје горе. В. С. КарацнЬъ, дан. г, 74:

Родивши (царица) дјевојку промијени је с Циганком

за мушко дијете. В. О. КараниЬъ, речи, гребениште;

. I,а пазаре једно за друео. Прип. 21 з;

Пребпћемо едногъ за другоеа. Оглед. 210;

И пребнше прве за потопЬ. Оглед. 488;

Ту пребнше, драгш побратиме.

Два Чеигића за попа МилгйАа
. Оглед. дв:

Не одби најам за сјекиру. Поел.;



Ш.ьиве за брагино. —.Мило за драео. Жао за

срамоту. Поел.;

Уздарје за вијенце. В. С. КарациКъ, нар. пег. 1
, стр. гзз:

Освета за неејеру. Оглед. '42■?;

Око за око, и зуб за зуб. АГат, 5, за;

такови су и ови примери;

Јеси л’ чуо да ли запамтио

Да је била проја за шеницу.

Да ли Маџар за Маћедонију,
Да ли Србин за Ердељ-прајину. г, 81;

Точи пуно за готово. Поел.;

Бнће мишја руна за дукат. Поел.;

Скуп је град за динар над динара нема. Поел.;

~Ока шенице за грога. Откр. 6,6;

Кво тк за њих цекин. Прип. 137;

Што ће менн за Јану дукати

Кад је Јана сама од дуката. 2, ни:

Браћа ка’ и браћа, ама сир за аспре. Поел.;

Па ни Турци на силу поузнмалп (читлуке) по што за

гито. В. С. Караџићт., речи, читлук;

Где дадосно сребро за олово. 1, 62;

За голуба пода] штого ђ заиште. Прип. 86;

Што дадосмо за једну ужину,

Била 6' рана за годину дана. 2, 72;

За два плава не би гроша дала,

За млинара не би ни динара,

А за једно младо црнооко

Дала б’ зањга и.ьаду дуката. I, 426:

Пздворише девет зијамета

Свијех девет даше за пашалук. 2, 89;

Заиште у њих да би јој дали једно ждријебе за ме-

дене колачике. Прип. 223;

Не дам вама Секуле нећака

За Кучеео ни за Брапичево. 2, 85;

Немој дати вјеру за псвјеру. 1, 741;

Немој датн ум.ье за безумље. 2, 05;

Да је издао Јадар Турцима за новце. В. С. Караџић-н.

дан. з, 20*г;

Но га мене продај за динаре. 2, 95

Дя нмь се продякдть :кмто н кино п песо \ я динар!,

фо ииомоу т,\ дня. Душап. зак. 54;
Па их онда за благо продаје. з, 4;

Прода му га за дукате жуте. г, 95;

Да ее у оно крене кадъ еу р'Ьдка (яя) за добре иовце

продати могу. А. МразовиЬъ, руков. ют;

Не продају ли се два врапца заЈедан динар. >lат. 1 о, 28;

Кад га онај чоек запита би ли му и тицу продао, он

одговори да би за добру цијену. Прип. 137;
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За што купи о за то и продао. Поел.;

Или си је зп благо купно. 2, 57;

Купите за њих лончареву њиву. Мат. 27,. 7;

За оне новце купи барута. В. С. КарациКъ,дан. з, 195;

Да би му купно што за његов ноечић. Прпп. 52;

Куппх пиле за динар. 1, бэо;

Пег' је ово вино куповано

За бијеле гроше и дукате. Ковч. зз;

Скупо сам га куповала:

Зп Јабуку дивљакињу. 1, 261;

Купно би га за мекиње. Поел,;

Купих когьа за хиљаду. 1, 417;

Ако пијем, за сеоје новце пијем. В.С. КарацнЬъ, дан. 5,9!;

Да се рујна накитимо вина

Ни за моје ни његово благо. 2, 59 ;

Онда Турке за благо пустите, з, 24;

Избављај ме побратиме Марко
Јал' зп благо јали на јунаштво. 2, 42;

Зп канву сп ме цену избавш? С. Живковвкъ, телем. 95;

Потрошили (только и толико новаца) зп рану
и ре-

дану. В. С. КарациКъ, дан. 5, 31;

Ја сам њега (дукат) похарчнла

Све за свилу и за злато. 1, 632;

И за воду паре узимала. 2, 4;

Да сакрнјеш од новаца што узе за њиву. Д. апост. 5, з;

Што сп помнелно да се дар божиј може добити за

новце. Д. апост. 8, 20;

.Та сам зп велику цијену име овога грађанства добио.

Д. апост. 22, 28;

Искуп’ ме брате из Турскп руку,

Зп мене Турцп много не ншту. I, 301;

Кад продавац за канву отвар много запште. В. С.

КарациКъ, поел, т;

Не враћајте зло за зло. 1 Петр, з, 9;

ОЬе вратнт’ жао за срамоту. 1, 751;

Да тн плати за то дело бог. Прип. из стар, и нов. зав. 87;

овамо иду и оваки примера:

Не бих тн се млада потурчила

Ни за какво благо од свпјета

До за твоју на рамену главу, г, 95;

Тебе не бнх ја узела

За сву твоју крпљевину . 1, 469;

Кад не казах за те хитре ноге

Којено су коњма утјецале,

И не казах зп јуппчке руке

Којено су коп.ьа преламале

И на голе саб.ъе ударале,

.Та не казах за лаж.ьиве очи



Које су ме на зло наводиле. з, 50;

Али то не сме нико учннитн за своју главу. Прян. г
l3;

—"За главу своју ником не казуј. Крип. 1 'I;

. Не смије он то учннитн за живот. В. С. КараииЬъ,

речи, за;

Лаж за опкладу. В. С. Карацикъ, пар. прип. 201 ;
~'

Ч У њему сам три лета служи о:

Једно лето за светло оружје ,

Друго лето за добра коњица ,

Треће лето за лепу дееојку. I, 595;

Казаћу им да ћу их свашта слушати и радити за ону

кору хлеба што йе ми датп. Прип. 168;

Мучи се за вјечни живот. 1 Тим. 6, 12;

Јер је он за једнога Србина по неколнко Турака

давно. В. С. Караџићт., дан. з, 139;

Милош уби за Лазу Мурата, з, 26 (1823);
Ком су за ручак ,

којн ннје имао чим платити, око

извадилн били. В. С. Караџићт., поел. 196;

За моје добро сломише ми ребро. Поел.;

За обрану јеванђелија лежим у тамници. Филиб. I, 17;

Који бијаше бачеи у тамницу за некакву буну учи-

њену у граду и за крв. Лук. 23, 19;

За које од онијех дјела бацате камење на ме? Iов. 1 о, 32; (*)
Не за дјела праведна која ми учинисмо него по сво-

јој милости спасе нас. Тит. з, 5;

Имајте их у изобклној льубави за дјело њихово. 1

Сол. 5, 13;

Да сачувају свој живот или да се коме за што осве-

те. В. С. Караџићт., дан. 2, 92:

Онда домаћин за мачка напуни путнику галију пуну

сребра и злата. Прип. sз;

Благодари богу за срећну победу. В. С. КарацнКъ,
еман. 64;

одъ заменьиваня ласно е постати едначеню у коемъ се

за едну стварь мисли да е друга или да е онака канва

е друга:

Еде за шесторицу; а може ли онь и радити за ше-

сторицу? Д. ОбрадозиКъ, бас. 02;

Кад не били по два за једиоеа.
Не родила мајка ни једнога! Поел.:

У десници сабля'тешка

За циелу !он войску 1’ доста. И. Гундулићт.; осм. 9, 126;

Узеше моју капу, те му дадоше за два новца. Прип. 218;

Рог за свијећу (дати коме). Поел.;

Рече (мазга) своме госи да э за копа ирода а не за

лгазгу. Д. ОбрадовиКъ, бас. 98;

(*) На овакс ће.мо примере доћи Iошъ едиомъ мало далЪ
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"Да се зп учителя издае. М. СветиКъ, утукъ 12;

Да се та Туркешаня за пашу издае. С. МнлутиновиКъ,
ист. срб. 327;

Нек се нико не издае за оно що ше. Д. Обрадовићт..
бас. 94;

Себе издаемо за учене. Д. Обрадовнћт», бас. 136;

У руке му трс подаю

За кралЬ веку за шибику. ђ. Палмотпћт,, крист. 161;

И подмеће зло за добро. И. ђорђићт., пес. дух. 154;

Примиће ми цвнјет за дарове. 6";

Ово ће слабо ко за истину прнмнти. В. С. Караџнћт...

ковч. 23;

Ти се шалио или не шалио, ја сам за истину прн-

иио. В. С. Караџнћт., дан, 4, 38;

Човекъ човеку не валя нища за истину да прима

докъ самъ свошмъ памећго не наће е ли истина. Е. Ян-

ковнЬъ, отацъ 14;

Које се рече и чоеку узевшн га за псето. В. С. Ка-

рациЬъ, поел. 167;

Ко свашта за зло прима. Поел.;

Не прими им ово за еријех. Д. апост. 7, 60;

Не прими ми боже за грехоту. П. Петровийъ, в!ен. 101:

То је Раде за братство примио. 2, 26;

Ти ми ннси прнм’о за братимство

Не ћу ни ја теби за сестринство. I, 751;

И богъ шмъ е зп добру пришно. П-Ьв. эа;

Кадъ се гдн укорене (лажи) и утврде, за истину про-

лазе. Д. ОбрадовиКъ, бас. 212;

Ако је лажно зборити ,
ти си за истину вјеровао.

Прнп. 209;

изъ овога едначеня долази те се овако стварь осимъ

онога што есть наменюе юшъ нетто да буде или се

само иисли да 6 и то:

Ако желн да њу' узме за жену. Прнп. 152:

УзеЬу те за верну лубовцу. 2, 51;

И даде јој боя;у вјеру тврду

Да је хоће узет’ за лубовцу. 2, 95;

Кога хоће да узме за љубу ■ 1, 232;

И вјенча је себн за љубовцу. 2, 25:

Те је венча себе за господу. 2, 101;

И да ћу ти ћерцу за љубооцу. 2, 95;

Поклони ми 4,орку за љубовцу . 2, 92;

И зароби тебе за лубовцу. 2, 75;

Не мош је иладу видети

Камо л’ за лубу добити. 1, 747:

Ннсая тебе за сестру довео

ВеЬ сам тебе за лубу довео. I. 7 58;

тако 6 и ово;
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Узесмо га за своего брата. 11. ПетровиЬъ, вlен. ют;

II узе га за свога посинка. П. Петровнкъ, кула V.

Узе га за свога поклисара. И. ђорђићж, салт. 235;

Узмн мене за своего сына. А. КачнКъ, разгов. 124;

Я Ьу га узети за сына. А. КачнЬъ, кораб. 60;

Узео са.мь себк за секретарп некога Николу Радо-

ннЬа. Г. ЗелпКъ 566;

У Црној торн се узииају и права Тур ска имена за

надилгке. В. С. КарациЬъ, одгов. улану 29;

Кон не би овогъ нстога лисца себк за прикладъ

узелп. Д. ОбрадовнЬъ, бас. 21;

Народ прими оно момче за цари. Прип. 89;

Примите н иене г, д с к о е г д врдт дн гр д-

{) д н н н д. Спом. ют;

Прнмдмь к сев* опеть кне?д влдднедкд г, д прдкогд

Н 7, Д Л Ю В НМО Г Л СНИД Н 3 Д II Р Д В О Г Д ВрД Т Л СННД

мн влдткд. Сном. 266;

Я тьу га молити да ме прими за роба. С. Живко-

виЬъ, телем. зз; *

Нити ће га питати, а још мање за судију у тон прн-

мити. В. С. КарациЬъ, одгов. на утукъ 28;

Њега даде за главу цркви. Еф. 1, 22;

Кад им дазам за јемца пророка. П. Петроии-Ьъ, шћеп. sз:

Коега нам судбине даго зацара. С.ЖивковнКъ, телем. 11 о;

И славнога кралЪвиЬа
За войводу робю д о бы. И. ГундулиЬъ, оси. хl, Iбз;

За колиевку штнтъ юн пода

А оклонЪ за повое. И. ГундулиКъ, оси. 5, 2з;

Нити дајите удова својпјех гријеху за оружје не-

правде. Рим. 6, 1з;

6рммгу г даде за пашалук клети

Мое земл’Ь и мое државе. Грлица 1, 92;

Давида изберу за и,ара. Прип. из стар, и нов. зав. 104;

Кддь когд севн д пдрохд восп. 25:

За парца тебе данасъ обиремо,
И да насъ бранишь, теби утнчемо. 11. КнежевиЬъ зз:

- Кота ћемо за крала? Прип. 138;

Неки га не ктедоше за учители. Д. ПоповнЬъ, осв. 25;

Не Ьу те више за жену, него хајде из мота двора

куд знаш. Прип. 135;

Питајте најпре је ли она] кога желнте за поглпварп
човек правичан и поштен. Д. ПоповиЬъ, осв. 81;

Волиј сам братазя брата но туђина за господара. Поел.;

Ја га не бих ни за слугу млада

Л некмолн за мог господара. 1, о4т;

7,1 фо пдеь н влдстеле доувровдуци полквнше

? я С В О 10 В р Л Т В 10. Сном. 258;

Онъ васъ за спой пунъ целина. И. ђорђићж, салт. п»;

Да једнога од н,вх два ставе за крала. Прип. |.ча;
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По стави га за судију. В, С. КарациЬъ, дан. 4, 13;

Закон постав.ьа .ьуде за свештенике. бвр. 7, 28;

У том је мјесто Арсенија IV за патријара у Пећп

био поставлен Василије БркиЬ. В. С. КарациЬъ,ковч. ю;

Да се оне (народне песме) поставе за темељ и за

углед учене наше поезије. В. С. КарациЬъ у Л. Мило-

ванова сличи, ћ;

Грделнкын срейю свою постлвлл т; д мнш я н ъ свТю

скондъ деля. I. РаиКъ, поуч. 2, ее;

Што поляжешь я теме ль овогъ кятнднсмя. I. Ра-

иЬъ, катпх. ю;

Међу ћоравнм ко нма једно око мећу га за цара. Поел.;

Врћу тебе, мш сестрнчићу.

За валгю на Урумен.пю. Оглед. 84;

Што се другими намеће за учитела. В. С. КарапиЬъ,

одгов. на сити. 8;

Опета се за цара намеће. П. ПетровиЬъ, шћеп. 91;

И ньихъ главе подметнутн

*■ За подножЪ твонхъ ступая. И. ђорђнћЂ, еалт. 192;

Па је Јанко свате разредно:

Пр вијенца два Јакшића млада, . . .

А за кума млада Марвјаиа,
За еојводу Обилић-Мплоша. Ковч. 84;

Учинивши за војводу реченога. А. КачнЬъ, кораб. юз;

Извадн се за майстора.

Именујем с добријем часом за првијенца тога и тога.

Ковч. 52;

Поткрьднсмо пнмь и нндь остдпкоу у;д кяфнно и пяе

иен нго. Спом. 274;

Те ће нм се ђак потврдптн за кнеза. В. С. КарацнЬъ,
грађа 133;

Ке (ђе) ме посвети за архимандрита. Г. ЗелиЬъ 1 4з;

Кога Петар за бискупа посвети. А. КачиЬъ, кораб. 370:

.Та сайте помазао за цара. Прип. из стар, и нов. зав. 106;

Помаже за краля онога младиЪа. А. КачиЬъ, кораб. 147;

За краля ћу тебе окруннти, А. КачиЬъ, разгов. 38;

Не море пико бытп ређеш> за бискупп ако пне прво

ређен-в за мисника. М. ДобретпКъ, богос.l. 287;

Купи свате знапо и незнано,

И туђина зови за дивера. 1, 742;

Ла за свједока бога прнзивам. 2 Кор, 1, 23;

МЬште иКга бы проглашенъ за отлшнскога салю-

владаоца Османъ. А. МарковиЬъу 11.Гу иду лића о см. к. I, с. 21 ;

Могли бисмо многе праве народце и опЬене ријечн

огласити за предјелне. В. С. КарацнЬъ, писма 7б;

Да су искали њега за везира. В. С. КарацнЬъ, дан. 5, 42;

ИскаЬе те султан за риџала. П. ПетровнЬъ, кула 7;

Пе Ъемо проскештепе м няауене люде у, л уу и те д г.

допито. С. Ранћт., иосп. 24;

426 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ
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Ево вам се ја нудим за учителя и не зактевам ника-

кве плаће. Д. ПоповпЬъ, осв. 25;

Овога бог за кнеза н избавители посла. Д. апост. 7,35;

Него ћу вамъ наћп другога чоека за везирп. С.Мплу-

тнновића, ист. срб. 390;

Подиже им Давида за цара. Д. апост. 13, 22;

Овога бог десницом својом узвиси за поглавпра. Д.

апост. 5, 31;

Одгаји га себи за сина. Д. апост. 7, 21;

Дошао у Арковзя професора. В. С. Караџвћт,, дай. 5, 29;

Я при овоиъ новомъ Iгумну не мото ући у манастиръ

за клисару. Г. ЗелиЬъ 49;
Како да ћеш у сватове, дивни свате.

За ђевера уз ђевојку, за тебе је. Ковч. Юб;

Не утёче ока за свјед ока. 1, 232;

У Београду за везира остане Сулеман-паша Скоп.ьак.

В. С. КарациЬъ, грађа 56;

Тако ТврдковпЬ'ь остане самъ за господара надъ

Босномъ. Д. Милаковикъ, ист. црн. 54;

Ост’о бы надъ свиемъ четама кралЪвскиемъ за вои-

воду. И. ђорђићв, салт. ХХШ;

Оста онъ за краля. А. КачнКъ, разгов. 51;

Кои ће остати за винаргя. Г. Зеликъ 59з;

Да останемъ ону зиму кодъ министра за капелана.

Г. ЗелнКъ 126;

Прама овимъ стварма остану пролозн за нища. Д

Обрадовийъ, жив. 89;

Неколико иомака који су намијењени за сватове. В

С. Карацийъ, ковч. 4т;

таки су и овн примера у конма се истина каже само

бываиЬ. али се не мпсли да стварп веЬъ есу и оно што

бы према горньимь примерима требало да постану, него

се о ныша каже само да есу, дакле ирема горньимъ

примерима: есу да буду юшъ нетто:

Мол’ мн бога, кожу, добро моје.

Да ти будем у двор за госпођу. 1, 4о«;

Да ми будешь млада за спашицу. IТЬв. юб;

Дд ге реуенои господи до слоге смрьти г, д пекари л.

Спом. 262;

Те пођоше Српске поглавнце

И војводе што су за сватове 2, 39;

Предъ войскомъ за серашћира быо а Сулейман-паша.
С. Милутиновийъ, ист. црн. 27;

Кш му б’Ьше за пастиера. 11. ГупдулнЬъ, осм. 19, »92;

За подножЪ небо Г н-Ьйу. И. ђорђпћЂ, манд.

Свиетъ му буди за гласиикп. И. ђорђићљ, салт. 230;

Лко г.и кои« сткдр цю рекло дли унино мротнкл ћнон, нитиЪк

ДД иаде реуенодлн «уценено. П. Посил.насл. юг;
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Ови поели смрти Саулове за краля е быо. А. Ка

чиНъ, кораб. 156;

бданъ е за лектура. А. НачнЬъ, кораб. 4б5; (*)

такое и око:

йко ли вью (одь нрн пнслнедь воздеть прннтель грд-

доу ДОуврОЕВУКОНО»' ,
ВЫСОКО твое !}ДрЬСТКO ДД ГД НМД ?д

и р н ъ т е л д. Шак. хрнсов. ю, 35;

Дд е нндмо принт еле. ('при. п;

Она има својте доста:

€ве звнјезд е за јетрве,

Преходницу другарицу,

А даницу заовицу. 1, 229:

Имат’ лиепос тву за друга. И. Гундулнкъ, оси. 5, 38:

За отца има богата племеннка. И. ђорђићт., салт. XIX;

Ки за огнЪне звЬрске зубе
Стрнеле имаю и копаче.

А за езикъ братке ыаче. И. ђорђнћт., салт. 92;

Колнко нест корнсно н потрнвно нмдтн когл годнр све-

тогл диомОЬи н к л. П. ПосиловиЬъ, наел. 52;

Нас имате за углед. Филиб. 3, 17;

Као да бнете икали слободу за покривач пакости. 1

Петр. 2, 16;

Кадъ су Србли Давора и Коледа за свое боеове имали.

Д. Обрадовикъ, сов. 35;

Орла за пргятеля иматн, ше шала. Д. Обрадов. бас. 15;

Нмдтн нндь свое дрвгове. I. РаиЬъ, поуч. з, sо;

И.мали бысте мене за а.пца. Е. ЯнковнЬъ, тргов. 4г;

Щета що когъ министра за оца или кою кралнцу за

■матерь немаю. Е. ЯнковиЬъ, отацъ '4;

Имаћете га вазда за помоћника. А. КачиЬъ, кораб. 149;

Мужа ове жене има за прокуратура. М. ДобретнЬъ,
богос.l. юо;

Прамъ човику,

Когъ богъ нма зп свогъ слугу. В. Дошенъ, ажд. 198;

Землю има за одиАу,
Има црный мракъ за свиАу.
Зп дружину жабе гадне. В. Дошенъ, ажд. 49;

Сваки је (блисавету) сажалевао што има Освалда зп

.мужа. Д. ПоповнЬъ, осв, 44:

Освалд има у кућн нечаетивог за чувара. Д, Попо-

внЬъ, осв. I7;

тако и кадъ е быванЪ само у мисли:

(*") У конма бы се између овнхъ примера тешко могло

доказатк речено значенЬ, у иьима бы и место четвртога па

дежа съ овимъ предлогомъ приливши быо првый, као што к

и ово: ВиЬу им бог и они ће бити менн народ, бвр 8, ю.



429С Ъ ПРЕД Л ОГО МЪ ЗА

Дл ни л пдл д(lьж н господина крл пи г; я свогя сркдь-

уаногд и илвляшногл пр кители. Спом. 9С;

Дко ме г, а прнигелн дрьжнте. Спом. зп;

Држи войска одъ Поляка

За витезп Соколицу

А Турачка за юнака

Коревскога вЬреннцу. И. ГундулиЬъ, осм. б, 76;

Ко не држи брата за брата он Ье туђина за госпо-

дара. Поел.;

Ко један путукраде, у внјек се за хрсузина држи. Поел.;

ГГа су га друга браћа држала за будалу. Прнп. 15;

Ја ћу тебе за брата држати, 1, 751;

ђе кум кума не држи за кума, 2, 2;

Тако су га и паше држале само за арамбагиу. В. С.

КарациЬъ, дан. з, 218;

Сви се држе кише за јунаке него за рђаве људе .
В. С. КарациЬъ, дан. 2, 91;

Свн Јована држаху за пророка. Мат. 21, 26;

Јер га држаху за пророка. Мат. 21, 46;

Ако држнш мене за својега другара. Филим. 17;

И сватко гадржи за витеза. С. МилутиновнЬъ, обил. 47;

Ал га народ за цара држаше. П. ПетровиЬъ, шЬеп. 148;

Колике су съ края на край Млетке,
Ту не бЬше ни еднога чойка,

бданъ другое’ кои не држаше

За тайноеа жбира и гипгюна. П. ПетровиЬъ, в!еп, 59;

Кои га држаше за добра и поштена. М. ДобретиЬъ,
богосл, 131;

Онъ % й ши» гтръ држн. I. РаиЬъ, бой зм. з;

Све држим за штету према преважноме познан.у Хри
ста Исуса. Филиб. з, 8;

За срећу своју држим што се данас пред тобом од-

говарам. Д. апост. 20, 2;

Држнте ли вн још оно за истину. В. С. КарациЬъ,

дан. 3, 238;

Како се .ьуди смију њиховијем будалаштина.ма, које они

држе за 7шјееће мудрости. В. С. КарациЬъ, писма 71;

Радъ у праздничне дне ни кодъ насъ ннэ се свуда за

грГоту держао. I. МущкатнровиЬъ, праз. 27;
И недржимцрно за бијело. ГГ. ПетровнКъ, шћеп. 72;

Држаше за вјерна онога који обећа. бвр. 11, 11;

а ЈД}’ЦЧ се свн држе за јунаке. В. С. Кар. речи. хајддк:
Над пијахЈ вино и ракију •

Сви се Фале за добре јунаке. 2, 'l4;

Туркння суди

За младића Крунославу. И. ГундулиЬъ, осм. 12, 4б:

Твое све злотворе мнимъ замов. И. I>ор)}иЬъ, салт. 234;

ШЬер му се стане чуднти шта збори и као за луда
и несвијесна чоека цијенити га. Прнп. 145;
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Сцненићу се за гр&аницу. И. ђорђнћт,, салт. 67;

Когд св д светогд поштовддн. I. Раийъ, поуч. з, гз;

Кон тебе за свогъ бога

И за створца свемогогп

Штую свесрдно. ГГ. КнежевиКъ д 64;

Заповиеда да нЬга саиога познаемо, штуемо и части-

ло за правого и единого бога. Наукъ кр. 91;

Люде ни за што не брое. С. ЖнвковиГъ, телем. 525;

Онъ твой животъ за свой брон. И. ђорђићт., манд. 69;

Сдмн севе д вддткене уесдпнно. I.Ранйъ, поуч. 1, та;

За бога те познаемо

И прострти свп штуемо. П. КнежевиЬъ 65; (*)
Да позна

За бога милосна у напредакъ свакъ мене. И. Гун-

дулнКъ, разл. 277;

Да га нмаду слушати и за главара познавати.

А. КачиЬъ, кораб. юз;

За краля ме бани не познаше. А. Качнйъ, разгов. 24;

Кою ваше не познаю за матерь ни она ньи за синове.

М. ДобретиЬъ, богосл. 116;

Ко га призна за Христа. Iов. 9, 22;

Да Турски цар призна Црнога ђорђнја за кнеза. В.

С. КарацнКъ, грађа зо;

Како су мене признали за свогъ архимандрита. Г

ЗелиНъ 169;

Нмрлоеа за човЪка

Не одкрива га ни свЪдочи. ђ. ПалмотнЬъ, крист. 77;

За еоспара мене гледа. ђ. ПалмотпЬъ, крист. 1 з6;

тако 6 и ово:

'-'Које нађете за вриједне. 1 Кор. 16, з;

Ми како нађемо за добро онако и радимо. В, С. Кара-

циНъ, дан. з, 237;

Нађоше за добро. Д. апост. 15, 22;

ЈЛ ? д довро сдветвеив тевн. I. РаиКъ бой зм. б;

Нека чини што за боље нађе. 11. ПетрОвнКъ, шћеп. 66;

Што по своме разуму налазим за добро и паметно.

В. С. КарациЬъ, одгов. улаку 32;

Нађох за потребно. Фнлиб. 2, 25;

Како он нађе за право. В. С. КарациЬъ, грађа 191;

Свп за добро нзабрасмо

Да на Турке иоЬасъ сложно

Приђе зоре сви удрпмо. 11. ПетровнЬъ, слобод. 138;

Судно е за болЪ уклонит» се. А. ТомиковиЬъ 160;

Да је он попустйо и мени дао за право. В. С. Ка-

рацнЬъ, одгов. на утукъ 21;(**)

('') Да га познаю за господина. Дукл. крон. 577.

( 1Ч;) Дасмо Кашийам за добито а Милоти за изгублёпо.
Арк. 1, 205.
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у горньимъ се примерима могло вндети да се осимъ ка-

заногъ знамена юште и докучуе стварь тако да буде у

онога кои вршн глаголску радню (ухватити кога за ру-

ку, дати сребро за олово); само докучиванЬ таково имамо

у овимъ примернма:

'■"“Купи свате, хајде за ђевојку. з, 79;

Оде Грче за добру ђевојку. з, б;

Дошао је Тодор за ђевојиу. 2, 94;

Пећнна, из које кашто, особнто у про.ьеКе , у један

пут удари силна вода да бн човјек рекао сав ће свијет

потопити, а .ьетп иду у њу с лучей за воду. В. С. Ка-

раџићт., речи, сопот;

Кад свати за њу иђаху. 1, 415:

Како му е било путован-Ь

За ђевопке у Карадагл!ю. Грлица 2, 91;

Одъ паше в за ме дошао. П. Петровићт., в!ен. 90;

На се опет поврати за крух. Пр.ип. 136;

Посла г, д и ге г о дл се вн сь I(дреыь Жнт, св.

Конст. з, 5;

За тебе ће послат' посланике. И. ГГетровиКъ, шћеп. 1 ю;

Поша.гЬ своега мочка за Милоша да му нанбрже до-

ђе, С. МилутиновнЬъ, ист. срб. 75;

Ја сам ноћас пратио. саију
За нашего Росника Стевана. з, 42;

Адем-паши кньигу за помокъ опреми. С. Мнлутино-

виЬъ, нет. срб. 156;

Да е къ везиру одъ паше за индатъ шнлянъ. С. Ми-

лутииовнЬъ, ист. срб. 318;

Поручи за бајалицу. Прнп. 145;

Што си царе за ме поручио. 1, 2зз;

Ту стигну и Мачвани, за које је ћурчија поручио. В.

С. КарациЬъ, дан. з, 202;

Како су поручили за (Л Милутинов., ист. срб. 192;

И за другу войску !ошъ на и за џебану да пору-

чи. С. МплутиновпЬъ, нет. срб. з 16;

особито кадъ е докучип эн!, у иренесеномъ смислу:

Моли с’ богу за зло без нево.ье. з, 42;

За што му се мрлио то му удијелио! Ковч. 120;

Стане се ыолитн за опроштење. В. С.Карац. дай. 4, 35;

Стане се молити замилост. В. С.КарациНъ, еман. sз;
За дажд и за смрт не треба бога молити. Поел.;
Ком домаЬнну половица чељади не моли бога зармрт а

половица за живот, иије добар домаћин. Поел.;

Да нам учиннш за што ћемо те молити. Мар. ю, 35;
Замоли га за тијело Нсусово. Мат. 27, 58;

Кад би кога замолио за помоћ. В. С. Карац. дан. 2, 1зо;
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Вјереник ва.ъа да јој се стара за обуку. В. С. Кара-

џнћт», ковч. 46;

Старајте се не за јело које пролазн, него за јело

које остаје за вјечин живот. Iов. в, 21 ;

За одијело што се бринете? Мат. 6, 28;

За ракију није марио. В. С. Карапийъ у Л. Милов.

сднчнор. д;

Камо она] што се трудно за мене. Прип. 88;

овако докучиван Ј, кадъ се примени нечему што се већљ

има, онда прелази у радню да се што сачува да н у на

предакъ буде ; да му добро буде, да му се угоди:

Ово не рече што сестарашезя сиромахе. Iов. 12, б:

Да се стара за рају као за своју децу. В. С. Кара-

цыКъ, грађа 126;

Нема у кући нншта живо за што бн му се ва.ьало

бринути. В. С. КарацпЬъ, поел. 203;

Не брпнн се ни мало за овце. Прип. !з;

Не брнни се за моје ђевојке. з, 5;

Ти с' не брннн за млада женина, х, 345

Сјутра бринуће се за се. Мат. 6, з4;

Не брините се за живот своЈ ни за тијело своје.
Мат. 6, 25;

А немо] се таете препае ути

Ни за твоју ђецу убрннутн. 2, 44;

И за мене бриге не имейте. Огдед. зз;

Врига бабн за удова старца. Поел.;

——■ Ил не чујеш нл не хајеш за ме. 2, 42

. А за тебе младу н не мари, 1, з4з;

Кад ме супце грије, за мјвсец и не марим. Поел.;

Дли се ни за што не бринем нити марим за своЈ

живот. Д. апост. 20, 24;

Ја се бојим за мојега сина. 1, з4&;

И да ]е у страу за мене далека. Б. РаднчевиЬь 1, и;

За то је био почео промиш.ьати за себе. В. С. Ка-

рацийъ, грађа 69;

Ко за своје а особито за домаће не промиш.ьа, од-

рекао се вјере. 1 Тим. 5,8;

Да смо и ми за отачаство заслужена .ьуди. В. С. Ка

рациЬъ, одгов. улаку зо;

такое и ово:

Ьемо чинити за тебе. В. С. КарацнЬъ, поел. 14;

Дао би око за њееа. Поел.;

Знајући да ће узањга устати сав народ за своей до-

брога пашу. В. С. КарациЬъ, дан. з, 14з;

Тако моја мука за мене не била! Поел.;

Што сам до сад чинила некаје за тебе, а од сад да

ми да бог за себе да заслужим. Прип. Юб;
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За то вас молим да једете, јер је то за ваше здра-

вље. Д. апост. 21, з4;

Градв, кнеже, бпће тп за душу
И за здравље Високом Стёвану. 2, 35;

Удијели туцаку јунаку
А за здраеље твојијех синова. з, 57;

Нит' си слепом уделила

Ни за душу изменила. 1, гоо;

Нек продаје зем.ье и градове,

Нек продаје, век за душу даје. 2, 65;

Ето нама не ће пристат' благо

Ни за здрав.ье ни за нашу душу. 2, 35;

За здравље нашега брата првијенца! Ковч. 69;

Двојица му напнли за здравље. з, 26;

Напијају Комнену за душу, з, 26;

Да напијем срећу за удпју. 1, 545;

За ите моје трудно си се. Откр. 2, з;

—О н не смједе поћн у Косово

За крст часни крвцу про.ьевати

И за своју вјеру умрнјети. 2, 45;

Оно су тн све браћа рођена,
Свн изгннут’ један за другого, з, 24;

Све се један за другога јемчи
Све богатп те за богатого

Сиромаси један за другога. з, 45;
За тврђу и постојаиство овога мира да ће битн је-

мац Наполеон. В. С. Караџиђт., грађа 26;

Да отошло инл ь н т,п имдь остдндкь кдко

коегд год* ндсь. Спом. ют;

вданъ за све, сви за једног стоимо. С. Милутино-
впћт., троебр. 12;

Свуд Ье Милош главомъ стаять за те. С. Милутпно-

вићт., обил. ю4;

Ты за насъ стани, теръ насъ крипко брани. П. Кне-

жевиЬъ 2 г;

Стоје ли они добрн заЗРадича. В. С. Караџ. дан. 4, 15

Нек те орабрн господарство над Рамом, за које ти

добар стојнм. Л. Лазаревпкъ, владим. 26;

По том и вамъ заФалюемъ,

Свети, кое свакъ дань штуемъ,

връ знамъ да сте за ме были

И милость ми испросили. П. КиежевиЬъ 55;

Молите се богу за оне који вас гоне. Мат. 5, 44;

Ја се њих молим; не молим се за сав свијет ,
него

за оне које си ми дао. Iов. 27, 9;

Идем ее зањ богу помо.шти. !, з42;

Који за те бога моле. 1, 152;

Я ћу Iоштъ вечерасъ за те кралю говоритн. Г. Зе

ликъ 176;

Свнтавса I. 28
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Ако ја свједочнм за себе, евједочанство моје није исти-

нито. Iов. 5, 31;

у тоиъ е смислу и ово:

Што за бога уделите

И за душу наменнте. 1, 213;

Ко гледа на бога, нште за бога. Поел.;

Прођите се, браћо, за бога! доста је већ; греота је

од бога. В. С. КарациЬъ, грађа 101;

Не за бога, царе господаре! 2, 95;

А за бога, моја вода ладна! 1, 647;

Чоек прими за 6ога,п нзвучеђавола на по.-ье. Прип. 182;

Тавничари за бога примите. 2, 90;

Алн Турчин за бога не прима. 1, 743;

ђевојка је за бога примила

И за бога и за брата своеа. 2, 65;

значепК кое е у последньпмъ примерима шнрећи се да-

лЬ све више губи корпеть коя е у нЬму и место нЪ

остае му потреба, коя опетъ прелазн у наменьнванЬ

коимъ се само жели подмирити потребу, и кое, ако по-

треба нив истпнита, може быти и на зло:

“Докле буде траве за коњица ,

За јунаке млади јагањаца. 3, 73:

Орли за црве су на свету. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 163;

—-Да не роди вино ни шеннца

Ни за цркву часна летурђнја. 2,1;

Ако е тко за кухиню преправ.гЬну зелень н другш

смокъ потрошш. А, МразовиЬъ, руков. 4з;

Закона шанац и начини та рже за топове. В. С. Ка-

рациЬъ, грађа 88;

Којп је пред кућои ђељао држалицу за будак. В. €.

КарацвЬъ, поел. 199;

Јела су за трбух а трбух за јела. 1 Кор. 6, 13;

Није то за тебе приправ.ьено. В. С. КарациЬъ, поел. 41;

5' томе је тешко поставит правила за онога којн

не зпа. В. С. КарациЬъ, писма 57;

'—А ево смо како они миши

Те за .лачку звоно прпправляху.Я,ПетровнЬъ, шеп. I 7 ;

Те сам даре за те сигурала. з, 79;

Онда опет путник: ~кад сам дошао у ваш дон ,
за

мене су брава заклали. 1 А чобан: „кад .ьудп долазе, за

н>их ва.ъа месо да се и ко.ье.“ Опет путник: „за тебе

смо глав} 7 оставили.
11 Прип. 207;

На гроблю ће изнићи цвјеће

За далеко неко пополЪнЪ. П. ПетровнЬъ, в!ен. 25;

Свака жена преде, тка и спрема кошу.ъе за себе и

за свога мужа и за ђецу. В. С. КарациЬъ, дан, 2, 101;

Тамницй је за људе начнььена. Поел.;
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Јер су муке за Јунаке дате. ГГ. ПетровиЬъ, кула 8;

Зар за мене смрти нема? Л. Лазаревићт., владим. то;

Како су ми приготовили гроб и друго што се хоће

за мрца. Грлица з, 77;

Не пишемъ за Славяне негъ за Србл-6. Е. ЯнковиЬъ,

тргов. прол.;

•— Ја сан саб.ьу за себе ковао
,

А ждрала сам за себе ранио,

А .ьубу сам за себе довео. 2, 84;

3а коса сам лице одгајила. 2, 66;

“""Да могу купнтн за себе и за своју чељад круха.

Прип. 13 7;

Још два хата за се нзабрали. 2, 95;

Да не би заборавио узети мараму за другоеа ста-

рое свата. В. С. КарациГъ, ковч. 74;

Перадин узме за стоку говедара, за когье коньушара,

за овце овчара, за козе козара ,
за свиње свнњара, за

челе кованџију. Прип. 90;

Другу пушку за себе узео. з, 26;

Која скочи коња примат’

Ту ја узех сам за себе,
Која скочи воде дават’

Ту ја узех баш за брата. 1, 4п;

Да ће цар да му узме кћер за сини. Прип. 219;

И да нађеш за сипа ђевојку. 2, 89;

Пак ти транш за себе девојку. 1, 763;

ђе ја нађем за себе ђевојку.
Нема, мати, за нас пријате.ва. з, зз;

Да он проси лијепу ђевојку
За Максима за сына својега. г, зэ;

Проси ђевојку за другого па је испроси за себе.

В. С. КарацнКъ, поел. 264;

Кад је Марија била испрошена за Јосифа. Мат. 1, 18;

Ја сам млада давно испрошена

За кнежева сини најмлађега. г, ззэ;

Свак би дао за мене дсвојку.
Ал ја нигде поискао писан, з, 26;

Млад ме проси, за стара ме дају. 1, 392;
Мене мајка не да за те

Него ме је другом дала. 1, 427;
Не ће дати за слугу ђевојку. 2, 32;

у томъ се смисду оваво говори за удаю:

Оудд се кдддисдкл икдмншд оу ддвдрь. Спом. гэо;

Да је ми удамо за Ивана ђакп. 1, 161;

Кона ти се за другое удала. I, 499;

Уда се у Добршьу за Тешу. В. С. КарациКъ, грађа 4з;
Лепа Паво, оћеш иоћи за лье? 1, 355;

435СЪ ПРЕДЛОГОМЪ ЗА
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Пођи за стара, пођи за цара, пођи за млада, пођи
за врага. Поел.;

Нека пође за кого јој драго. 2, 4о;

За. нога мисли поћи. В. С. КарациКъ, поел. 329;

Не ћу за те полазнти ћајо. 1, '53:

Ја је чекам четири године,

Па ми данас оде за другога. з, 24;

Чуј драгане, одох за другога. 1, 520;

Не ће снаха коња да одјаше

Док не види за кога је дошла. 2, 88;

Да те просим, хоћеш за ме? 1, 50 т,

И вјенчаше Косу за Тодора. 3, 24;

Зањга своју сеју привјенчао. з, 28;

ГГокрстп је и вјенча је за се. з, 18;

6 с’ ли ђегођ вЪр!о ђевонку
За Помнена яли за АндрГю'l ТГЬв. эч;

такое и обо:

Кад пријеђем преко мора, а то чоек ухватио мога

челца у ралицу, па оре за просо. Прип. 203;

Те онъ оре по.тћ за шеницу. П4в. 98;

Оре за ситну проху. В. С. КарациЬъ, речи, челац;

Саде починю се ниве за ярь подоравати. А. Мразо-

вићт,, руков. 23;

Суд за ракију; кош за кукурузе; каца за мед; пло-

ска за воду; пећ за хљеб; мјера за пиће. В. С. Кара-

пиКъ, речи, спремнца, кош, меденица, брема, бријежња-
ча

, барило;

на истый начннъ и одъ оваке потребе или наменьиваня

остае овомъ значеню само доликованЬ:

Није за козу снјено. Поел.;

За те нису чаше позлаћене. 2, 29;

Није за ме твоја царевнна. 2, зз;

За нас није вика и скакање,

Већ је за нас вино и ракија. 2, 81;

Марко знаде што је за ђевојку. 1, 161;

—
*"

Које перо сјајан мјесец

То је перо за воЈнике,
Које перо жарко сунце

То је перо за Јунаке ,

А јунаци за ђевојке. 1, 621;

За комуту је та ладна вода

А за невесте то рујно вино. 1, 1 05;

Овдје мјеста ни живљења нејма
За човјека нако за ђавола. П. ПетровнКъ, шћеп. 69;

Да бих дала везена јаглука,
У том нема за те халвалука. з, 19;

Ту ће битв шићар за хајдуке. з, 6;

Није ’вакн челебија за те. 1, ш;
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Није Ана моја сестра за те. ), 74г;

Дао би тн ја лёпу девојку

Што би била за тебе госпођа. 2, 90;

Може л’ бнти за цара царица. 2, 29;

А да видит мача зеленога

Што би доба'р бно за хајдуке. з, б;

Ја Ьу боса и до цара поЬи,

А за тебе добро бити не Ье. 1, 552;

Ово за нас добро бити не ће. П. ПетровиЬъ,шЬеп. 1 4т,

Што је веЬе то је бо.ъе за те. г, 89;

Бо.ье је за вас да ја идеи. Тов. 16, 7;

Намисли зло за наш народ. Д. апост. 7, 19;

За нраве и теоце ова пнЬа ше бериЬетиа. А. Мра-

зовиЬъ, руков. 154;

Којн је био за народ иајбољи од њи четворице. В.

С. КарациЬъ, дан. з, 160;

Јер су потурчењацн за Хригићане свагда горн од

правих Турака. В. С. КарациЬъ, поел. 204;

Ту ти нема прилике за цркву. 2, 36;

Не приликује за оне догађаје. В. С. КарациЬъ, нар.

пес. 1, стр. з;

Како је то за мене тешко. В. С, КарациЬъ,нар. прип. V;

Кад је божнћ јужан, не само што је за људе нездраво,

него и зима послије у иевријеме досађује. В. С. Кара-

цнКъ, поел. 115;

То све стигне зпгьега доцкан. В. С. КарациКъ, дан. 1,86;

Место згодно за војску. В. С. КарациЬъ, грађа 32;

Пр кстаниште згодно за зимовник. Д. апост. 27, 12;

У Дунаву су између Голупца и Кладова она за ла-

ђаре страшна мјеста. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 36;

Књига је ова неисказано важна за С'рпски језик, В.

С. КарациЬъ, дан, 1, 'l5;

Имена су мјеста нужна не само за географију него

и за историју и грпматику. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 58;

ДаЬетоза говедара бити на]веЬа среЬаиднка.Ирнп.220;

То је за гьега срамота. В. С. КарациЬъ, дан. з, 154;

Да је срамота за његоау дјевојку кад остане усидје-

лица. 1 Кор. 7, 36;

Да бог да они лијепи и честит» састанак нашдабуде
среЬан и честит за све нас. Ковч. 72;

У прощавши за језик наш врло иесреЬни 50 година.
В. С. КарациЬъ, дан. 1, 55;

За тебе э то веће поштем-Ь ш,о се твое поянЬ магар-

цель не допада. Д. Обрадовнћт., бас. 102;

такое и ово:

Узму из Сибнице што буде .ъуди за оружје. В. С.

КарациЬъ, дан. з, 158;

Када Злато за прес.шцу буде. 1, 685
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Још јој нису ноге за паттаге,
Још јој нису прети за прстење. 1, 250;

Све сватове редом даровао,

Сваком дава којв за што бјеше,
А ђеверу коња и ђевојку. Ковч. 75;

као што напредъ видесио и па радньи истаню значенЬ

одъ коега постаю оба последил (потреба съ наменьи-

ванЬмъ и доликованЬ), тако наградив» и на станю нма-

мо и ньнхъ:

За муку смо саздани. Поел.;

Србп су ее једнако преправљалн за рат. В. С. Кара-

циЬъ, грађа з4;

'Да се спремају за пут. В. С. КарациЬъ, ■ ковч. 77;

**—■ Да још није спрен.ьеназаудају. В. С. КарациЬъ, ковч 44;

Да се преправљају зазимовпње. В. С. Карац. дан. з, 203;

За свако добро дјело приправ.ьен. 2 Тим. з, 17;

Ни један није прпправан за царство божије којн метне

руку своју на плуг па со обзире натраг. Лук. 9, 62;

За укоп ме приготови. Мат. 26, 12;

Она помаза напријед тнјело моје за укоп. Мар. 14, 8;

Који је у Њемачкој преправ.ьао цебану за овај посао.

В. С. КарациЬъ, дан. з, 146;

Приправи воду за умивање. В. С. КарациЬъ,ковч.9l;

Слабо ко сади винограде да продаје вино, него само

помало за домаку потребу. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 104;

Господа Турска узимају са сокака €рбе за различие

потребе. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 80;

Сыръ такођерЂ овога месеца како за пукну потребу

тако и за продаю прави се. А. МразовиЬъ, руков. 107;

Тнква која се вари за јело. В. С. КарациЬъ, речн.

варсеьака;

Младица осјечена за иавртање. В. С. Карац. речн. внјока;
У само то време сејало се веЬ семе Дй будуку не-

греку. В. С. КарациЬъ, грађа 13;

У коему се, за несреку своега отачаства, умложаваху

Грлица 1, 63;

Никаква узрока да не дају противнику за хуљење.

1 Тим. 5, 14;

Да се сјутрадан приправи што треба за свадбу.

Прип. 145;

Да им свакоме по коња н остало што треба за пут.

Прип. 9;

Што ми требл за живљење. В. С. КарациЬъ, поел, т;

Само толико пу'ещака колико треба за чување шан-

чева. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 82;

Требаю им за аресте потребе. 11. ПетровиЬъ, вlен. 97;

Је ли тп потреба од какијех ха.ьипа за вјенчатье?

Прпп. 128;
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Пјесме које нијесу спјеване за оне доеађаје на којима

се највише пјевају. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, стр. з;

Ја за што се не ожениш Иво?

Да лн немаш за женидбу блага.

Да л’ тн нико не даје ђевојку. з, 26;

тако е и обо:

Продаје што је за продају и купује што треба купнти.

В. С. КарациЬъ, дан. 2, юо;

Гди девојка има за удају 2, 69:

■ Сад бн веЬе била за удадбу. з, ев;

И нарасла цура за удају. з, 24;

Над нарасту за удају. Прип. зз;

Која веЬ бјеше прнспјела за удају. Прип, 14з;

А гди јунак има за женидбу . 2, 69:

И ја сам за женидбу. Прип. 75;

—■ Сва тројица већ дорасту за женидбу . Прип. 15;

„„■»•Кад приспију за жетву шенице. з, 35;

Видите шиве како су веЬ а:уте за жетву. Iов. 4, 35;

Еда ли има што за јело. Прип. 4;

Имате ли овдје што за јело. Лук. 24, 41;

Нек ми штогођ за вечеру спреме. 2, 66;

Кад га (брава) изнесу за вечеру, оставе од њега главу

чобану. Прип. 206;

Пред намастиром нзвире лијеп-а вода за пике. В. С.

КарациЬъ, дан. 1, 29;

И вода постане за пике. Прип. из стар, и нов. зав. 64;

Лесу л’ твоје ране за видање? 2, 39;

Кад су драги за љубљење били. 1, з4г;

Нагојила лице за љубљење. з, 24;
Ал’ ми вишње јако за тргање,

Ал’ ми кона јако за љубљење. 1, 499;

ли веће јање за. зачла}ье. з, 53;

Сукно за издер. В. С. КарациЬъ, речи, издер;

Читате.ь сам нека суди што је за фалу што ли за

нуђење. В. С. КарациЬъ, грађа, предгов.;

Што ннје за говор не треба нигђе гозорити. В. С.

КарациЬъ, поел. 96;

Није то тијело за опијело. Поел.;

Леси ли ми за муигтулук мајко. 1, 647;

Који нису теби за потребу. 3, 15;
То ти царе те за потребу. ПЬв. 18;
Нити ми е кньига за потребу. 11. ПетровнЬъ, в!ен. 85;

Чоеку који је за канав посао реци само да га учини
а не казуј му како Ье га учиннти, он то сам зна. В. С.

КарациЬъ, поел. 251;

Остане сакат у ногу и са осталим онаким војницима

који зеЬ за службу нису дође у Беч. В. С. Карац. еман. 8;
И ми коња за тр/су нмамо. з, з4;
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Мнсле да разумъ женски ше за науку. Е. Янковнкъ,

тргов. 47;

Али их (песама) понајвише није за штампу. В. С.

КарациЬъ, нар. пес. 1, стр. 629;

Кад кога нађу да је за смрт. В. С. Караџнћт,, грађа 132;

За Младена је говорио да он није за воЈску. В. С.

КарациЬъ, дан. 1, 88;

Ако со об.ъутави, чим ће се осолитп? она веК не ће

бнти ни за што .
оси,« да се проспе на по.ье и да је

.ьуди погазе. Мат. 5, 13;

Ту није мјеста за бој с Турцима. В. С. Караџ. дан. з, 204;

Које је мјесто за моје почивпње? Д. апост. 7, 49;

Да је онђе била кула за писање књига. В. С. Кара

џићт., дан. 1, 2з;

Кад буде вријеме за спавање. В. С. Караџићтк, ковч. 91;

Док ја коке понамештам.

К томе време за појање. 1, 694;

Јер .ни је Марко добар за службу. 2 Тим. 4, 11;

Вше добро за пике. П. БолиЬъ г, гво;

Добро сукно за износ. В. С. КарациЬъ, речи, износ;

Лер су мрскп и непослушни ,
и ни за какво добро

дјело ва.ьанн. Тит. 1, 16;

Која је (жена) льута она је и за посао добра. В. С.

Кар*арнЬъ, поел. 140;

Да је сиротах чоек бољп за какав поспо него богат. В.

С. Караџићч>, поел. 41;

Рече се за ђевојку за коју ко говори да је још млада

за удпју. В. С. Караџићж, поел. 194;

Написано ружним и за читање тешким словнма. В. С.

КарациКъ, дан. I, 16;

Товарнте на .нуде брвlчена претешка за ношегье.

Лук. 11, 4б;

Безумии и спорога ерца за вјеровање. Лук. 24, 25;

Све је писмо од бога дано и корисно за учење ,
за

карање. 2 Тим. з, 16;

У томе је врту било свакојакпх дрвета, лепнх за гледа-

ње и добрвх за јвло. Прип. из стар, и нов. зав, 7;

таки су и овп примера , у коима се наменше да радня

станЬ а и друго што истомъ буде:

То је било а богу за славу. 2, 17;

Даћу тебп до триста дуката,

Лош к отоме златан прстен с руке

За залогу мојега братинства,. 1, 75 1;

Позиа .Зека, за чудо му било. 2, 4о;

То и јест за чудо. Зов. 9, 30;

Лер ми није дуго за сгајање. з, 56;

Те ју (!ои) поче стадо растерпват’,

А за муку лијепе девојке. з, 26;
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За Јаде не оженила мајка. 1, 32 8:

За јад јој се очи откинуше. 2, 44;

Виђе свекар и за јад ту било. 2, 89;

То Максиму врло за јад било, 2, 89;

Кад Србпну буде за нееољу. з, 31 (182з);
—— Ако би му било за невољу. г, 29;

Лест ми било за невољу љуту. з, 1;

Ако цвплп, јест јој за певољу. \, 651;

Нlе за потребу ньи выше опнсивати. ГГ. БолиЬъ 2,67;

Бог тн дао мјесто порода девет синовах и десету

кћерцу за милост. 1. XII;

Те се, бабо, меновасмо цвећем
За милога ту братац и сестрица,

За милошту, зс? срамоту ннје. 2, зо;

Који нашем збору за част раде. 1, 80;

Па га води бабн за погитење. з, 56;

Казаће се и то за спомен њезин. Мат, 20, 13;

■ Ов,о чините мени за спомен. ! Кор. 11, 24;

Који су вас породили

За спомепак оставили. 1, 219;

Што се наппса, за нагну се науку написа. Рим. 15,4:

Оао није роман, него је описивање народнога језика

за науку и знање другнјем .ьудима. В. С. КараинЬъ, писма47;

Янко и Лаушъ одъ свиехъ бЬху
Само остали юште живи

За разговоръ и утЪху
ћаћка у тешкой супротпвн. И. ГундулиКъ, осм. 8, 36;

А четири не кто погубпти
Већ и Марко остави за правду
Кој’ ће сваком право казивати. 2, 69;

Нека стой за уклппъ народу. П. ПетровиКъ, в!ен. ют;

Ја у цијелом мјесту постанем за подсмгхЈе. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 2, 132;

За причу. брате! Поел.;

Да ће за знак да је зем.ъа царева прииитн у Бео-

град царскога муаспла. В. €. КарацнЬъ, грађа зо;

За знак најтврђе вере поша.ъе му своје бројанице.
В. С. КарациЬъ, грађа 124;

За бољу тврђу да ће му их за цело вратити побрате

се. Прип. 213;

За поуздану тврђу да им се даду и градови. В. С.

КарацнЬъ, грађа 4;

2[дкеЬоу ткрьЬдкоу и унст о Ь оу'оуунписмо окь

Сном. 22с:

(*) Ови се прииери у коима стой „за неволю
11

не могу

одваяти одъ онихъ у коима стой „за чудо“; у ньима се оно

што веЬъ есть узима докъ ‘юшъ нив, и тако се иаменгое да

буде. Такое; за луду, за исто, за цело, за наго.
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Спои. 184;

а вей скедотастко потпнсад се. Спом. зоз;

И глава се Мнлојева пред црквом Београдском на

тањиру постави на столицу за углед. В. С. Караџићт.,
дан. 4, 26;

Тако најмудријн цар страшно паде другима за углед.

Прип. нз стар, и нов. зав. 116;

Него ћу само за примјер напоменути штогод. В. С.

КарациЬъ, писма 25;

Кад су Турцв и сеоске старјешине назвали кнезовнма,

онда они за разлику од овпје назову се оборкнезовн.
В. С. Карацпйъ, дан. г, 96;

Кад ко другоме коме за љубав говори што против

себе. В. С. КарацнКъ, поел. 253;

А за љубав Доре сестре своје. 748;

За мою .ьубпвъ. С. МнлутнновпЬъ, ист. срб. 244;

Све за милост бога велпкога. 1, 203;

По што би се потурчно Марко? За инат. Поел.;

Она за мој инат дай оному нетто.Грлица з, 16;

За пакост.

Шта ћу послат' у зем.ьу Московску
За уздарје нз мојега царства? з, 15;

Тн нмадеш дара за уздарје. 3, 15;

За уздарЪ посла ово

Владиславу храбрепоме. И. Гундулнћт,, о см. 9, по;

За откуп ће доннјетн благо. 2, 65;

Рен се само употреб.ьава за лијек. В. С. КарацнКъ,

дан. 2, юз;

Нпко.ьа има за ужитак свој неколико села нурије.
В. С. Карацнкъ, дан. 1,4;

Само су ђекојнм већим (намастнрима) оставили за

ужитак по једно село. В. С. КарациЬъ, дан. 2, III;

Може се свпњама за рану оставити (комина). А. Мра

зовиЬъ, руков. 131;

Младой марпн найл'Ьпше сЬно за пићу оставляти треба.
А. Мразовнйъ, руков. 4;

Роевн, кои посл'Ь половине 1у ша пли Iу.па месеца

излазе, на доброй годины могу се за пресЪде оставити.

А. МразовнЬъ, руков. 91;

Кореи!’, и другш башчовансюн родъ и зелень за семе

оставлЬнъ иекъ прегледе. А. МразовиЬъ, руков. 21;

Купите лончареву њиву за ероб.ье гостила. Мат. 27, т;

(Комать ?емдш) пека (в I|ры<кн к н и оу р Те. Пиело

Ивана Цриоевића у С. Милутнновнћа ист. црп. 7;

връ су и.малн за ливаде планнну Явор!’, а за паси-

ште планнну Лолу. Д. МнлаковиКъ, нет. црн. 199;

Онђе (у риту) треке има доста за карабе. В. С. Кара-

цнЬъ, поел. 166;

Грађа за леи Српски роман. В. С. КарациЬъ, дан. 4, за;
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‘Лијепих дрва за гребеништа. В. С. КарациКъ, речи,

гребеннште;

Кад се сије брашно за хлеб. В. С. КарациКъ, пар.

пес. 1, стр. б;

Удри, удри ситна киша

Те поросн жито, вино.

Н ланове за дарове. 1, 186:

Бог т' убио моја косо руса,

Што сам тебе го]ила за луду

За попруге коња Мирковога. !, 462:

Царица му
Г златне власе

За тетиву лука дала. И. ГундулиЬъ, осм. ю, 39;

Сјекао велику букву за дрва. В. С. КарациКъ, поел. 4":

Дрва за грађу сћћн. А. МразовиКъ, руков. 16;

У ово време у шумахъ мотке за обруче на бурадъ

сЪку се. А. Мразовићт., руков. IДS;

СЪку гору сваку, а- сувише расткће дебеле за стай-

бине. Г. ЗелпКъ 2 72;

Није свако Туре за везира. Поел.;

Ни за що шё него за калукере. Д. ОбрадовиКъ, бас. Iоо;

Да би он био добар за проси,а. Прпп. гот;

Кои бы подобии были за учителб. Ф. ЮкнЬъ, прият,

бос. 1, 133; (*)

исто значенЪ шшъ се далЬ ширећи и тако слабећн пре-

лази у само тицанЬ; то ииамо у овакимъ прнмерима;

Ал га ни сам питао за царство

Већ за грпје што је сагр’јешио, 2, 34;

Већ су мене аге досадиле

По кавама и по механама

Питајућн све за теоје здравле. з, 22;

А пита га за јуиачпо здравле. 2, 75;

За здравле се они упиташе. 1, 6^2;

јуначко пптају се здравље. 2, 12;

За лако се здравље упиташе. з, 4г;

И за братско питају се здравље. 2, 99;

К«I ЮЕрЛМОМЗ И КЛЛСТЕЛОМЬ ДBБрОКЯУI)НЫЬ ЛЕЕ НМ ОО)

и т, а дрд к ь е »прошенье. Спом. зп;

Жалосно га за вилает пита. 2, 97;

(*) Ово значеи'Ь I;ое е у самомъ четвртомъ пад. и пред-

логу ГДСЕОИ КНЫIЖевННЦI! ШШЪ подуппру и глаголомъ слу-

жити:

ђе Соф!я за конюшку служи. П. ПетровиЪъ, глеи. 93;

Кое ке служитп моимь чптателЬмь за забаву и за

одморицу. Д. Обрадовикъ, жив, з4;

Он не вирус да оно за назову хасну
и напридакъ

служи. М. А. Рельковркъ, сат. 61;

Да му може служити за подпору. М. Светикъ,у'гукъ 3,27.
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Слијепца за пут и будалу засавјет не вала питати. Поел.

Што ме царе за сватово пита.

Нека купи колико му драго. 2, 29;

Сие се скита а за Мусу пита. 2, 67:

Ето мати твоја и браћа твоја и сестре твоје на по.ьу

питају за те. Мар. з, 32;

Запита Исуса за ученике њееове и за његову науку

Нов. 28, 19;

Распитајте добро за дијете. Мат. г, 8;

Запета га за Међедовика. Прпп. б;

Кад поЬера запита за бјееунца. В. С. Карай, поел. 63;

За све питај, за мене разбирај. I, 7*2:

И јуче сам за њее' разабрала

Да с’ наодн и да ајдукује
У зелено] горн Гаревнцн. 2, 16;

Разумевши за историју гьезину. В. С, КарацнЬъ у

Д. Милов, сличи, ђ;

Стече много, али је за све говорно да ]е Мпличино.

Прпп. 99;

Једва чекајућп да вндн пауннце није хтео ни слу-

шатн што баба говори за своЈу кћер. Прип. 21;

А који Ье Леки поменути.

Проговорит’ ријеч за ђевојку. 2, 40;

Рече се за ђевојку,за коју ко говори да је још млада

за удају. В. С. КарацнЬъ, поел. 194;

Што е гонор 10 IисBсъ з д севе стоп.!. РаиЬъ,

св. ист. зо;

7
3

л Iеркс дд V м ъ што св прорекли, I. РаиЬъ, св. ист. 22;

Да се за хајдуке зло прориче у оно] годинн кад кука-

вица пзнђе рано те кука по црно] шуми. В. С. Кара-

циЬъ, одгов. на утукъ 21;

Добро ]е за вас пророковао Исапја говорећи: ови

.ьуди приблнжавају се к меня устима својијем и уснама

поштују ме; а ерце ььихово далеко стоји од мене. Мат. 15, 7;

Немо] другом казнвати за ме. 2, 66;

IПта би дала да тн за ген кажем? 1, 305;

Кажи брати и за друга благо, з, 64;

Не би ли му могао казати што за Неуда Прпп. 94;

Одмах казаше му за њу. Мар. 1, зо;

ПеЬпна за коју се прнповиједа да ]е у гьо] био зб]ег.

В. С. КарацнЬъ, дан. 1, 19;

Зазор ми ]е за то беседнти. 1, 758;

Што е I(йЛllll’Ь?дск€ДОуТо г, Д X рТст д. I. РаиЬъ, св. ист. 29;

Да се с шилом за народив послове договара. В. С.

КарацнЬъ, грађа 136;

Учннишё вијећу за Нсуса да га погубе. Мат. 27, 1;

Те ћу њему онда поменути

За Милицу Аерцу мљезиницу . 2, 32;

Не помиње нитко за ђевојку. 2, 89;
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Ако би Турцн што спомеиули за лањске и ового-

дитње араче. В. С. Караџнћт,, дан. 5, 31;

Него ћу я приятельски опоменути за васъ. С. Милу-

тиновиЬъ, ист. срб. 355;

За љубу му ни помена није. г, 99;

Без престанка имам спомен за тебе у молитвама сво-

јпјем дан и ноћ. 2 Тим. 1, з;

Е се за нас не спомињу. 1, 151;

на ум, па се досјетио

За његова хртп Карамана. 2, 44;

Оградили негђе воденицу,

ђе нити е сплаке ни потока,

Кад прнградн, спази се за воду. П. Петров. вlен. 32;

Јавнше Јовану ученици његови за свеово.Лу к. 7, 17;

Да му јаве зањ да иде. Прип. из стар, и нов. зав. зз;

Јави му за Райкову смрт. В. С. КарацнКъ, дан. з, 1
/

1 г;
Шта си ти огласио народу за мене. Прпп. 191;

Писао султану за нъи. С. МнлутнновиЬъ, ист. срб. 356;

За часе и времена није вам трнјебе писатн. 1 Сол. 5,1;

Траже сестру три године дана

А не могу ни да чују за њу . 2, 97;

Шћаднјаше да ннко не чује зањ. Мар. 7, 24;

Мртав да је а за новце да чзје, скочио би. Поел.;

За ону се сироту девојку прочује до цара.Прнп. Ц8;

Та ти за то и одавно знадеш. 2, 69;

За Гроздану ништа и не знаде. 2, 30;

По Солуна не зна за Дојчина. 2, 78;

• Знаде л’ свакн за бога

И за име божије. 1, 207;

Којн јунак за бога не знаде. з, 24;

Како ће то бити кад ја не знам за мужа. Лук. 1, 34;

Кад пасторка за то дозиа. Прип. 159;

Би.ьего му никакве не врже

Да се Марку за гроб не разнаде. 2, 74;

Заборавн за Међедовића. Прип. 6;

Заборавио сам и за своје име. Поел.;

За коју су (саблю) гдекоји од њих мислилп да вреди

много новаца. Прип. 2п;

Мнш.ьаху за Јована да заиста пророк бјеше. Мар. 11,32;

Србн су за све мислили да супобијени који год ннсу

натраг дошли. В. С. КарациЬъ, грађа 58;

За везире ннкад и не ми ели.

За цареву сву осталу војску
А колико мраве по зем.ьнци. 2, 44;

7, Д К О Б « р Г X што мыслишь?

Млдент. тн се уннн? I. РаиЬъ, бой зм. 15;

За нога се сумњада ће вратнтн. В. С. Карац. поел. 329;

Кад су препираньа за ријечи и заилена и за закон ваш,

гледајтесами; јер ја судијатоме нейу да будем, Д. ап ост. 18,15;
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Који се за њу опклади

У седам бели градова. 1, т4б;

Да бацимо коцке за њу коме Ье допасти. Iов. 19, 24;

За дола.пу моју бацише коцке. Iов. 19, 24;

Лази дала танану кошу.ъу

За коју се с мајком заваднла. 2, *;

Е се на ме расрдио љуто.

Да је за што, не бих ни жалила,

БеЬ за једну грану рузмарина.

За што сам је у суботу брала,
У неђељу другом повиђела. 1, 313;

За криминалне (распре) судили су провидури. В. С.

КарациЬъ, ковч. 37;

Суди људима које за капе ситнице. В. С. КараннЬъ,

дан. 2, 93;

Суде за веће кривице, В. С. КарациЬъ, грађа 132;

По селима су Срби не само за мале кривице него и

за главу судили. В. С. КарациЬъ, грађа 190;

Кметовати потрвеие кукурузе или за другу канву

рпспру. В. С. КарациЬъ, речи, кметовати; (*)
За погрјешке сваки Ье ме оправдати. В. С. Кара-

цпЬъ, нов. зав. II;

Ни једнога узрока нема којим бнсмо се могли оправ-

датн за ову буну. Д. апост. 19, 4о;

Сад нзговора не Ье нмати за грије.т свој. Iов. 15, 22;

Кад се ко заклиње за гито (н. п. да није што украо).
В. С. КарациЬъ, поел. 182;

Да му будет свједок пред свнјем .ьуднма за оео шхо

си видно и чу о. Д. апост. 22, 15;

Может ли ми за то дуовати. 2, 15;

Како Ьу му ја сутра вероватп за моју главу да јој

не Ье ништа битв. В. С. КарациЬъ, грађа 67;

Јер га девлет за свашто вјерује
Или писа’ право или криво. П. ПетровиЬъ, шЬеп. 62;

Я се не Ьу каятн за добро що сам ти учншо. Д. Обра-

довиЬъ, жив. 26;

Ко ће ти се за гријех кајатн. П. ПетровнЬъ, шћеп. зо;

Јер се бог не ће раска|ати за своуе <)ајоове. Рим. 11, 29;

Дд ннь не нндть 7 } л ?еыдю. Спом. 61;

За. то им не ће зазрети, него ће им шшт захвалнти.

Грлнца 2, 77;

ВеЬ за з.паја и не хаје. з, 24;
За ручак ннје ми бриге. Ирин. 160; ('Г

"
У

'Ј

(’ у‘) Такое: Ну кметујте мене и Милошу

За пашега дара нз Латина. 2, 89;

где стон другш над. место четвртога.

(*'") Гдскоинзмеђу предньихъ примера (стр. ;Г32) могу се и

овако разунети.
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А за брата ни хабера нема. 2, 4о;

Ко се себе не стидн лагати.

Тај за свијет не обрће главе. П, ПетровиЬъ, шћеп. X 1 4;

Да ти знадеш како венем за те. 1, 7 9о;

Видје ыноги народ, и сажали му се за них. Мат. 14, 14;

Жалостива за бона јунака. з, 36;

Лесу л’ сво]е сузе отирали

Што су јуче за ме исплакали. Ковч. 94;

Плачите за своје љуте невоље које иду на вас. Як. 5,1;

Сав народ радоваше се за сва тьегова славна дјела.
Дук. 13, П;

Развеселиће се за них. Откр. и, ю;

Онда бисмо се за прошавше тумарање могли тје-

шнти и тијем. В. С. Караџићт., писма 21;

Фали му се царе за дарове. з, 15;

Што сам му се за вас похвалио. 2 Кор. 7, 14;

Не престајем захва.ьнвати за вас. Еф. 1, 16;

Од радости за то отиде и све што има продаде, Мат. 1 з, 44;

Кажем вам да ће тако битн већа радост на небу за

једноеа ерЈешника. Дук. 15, 7;

Ја семолихзя те да твоја ијера не престане. Дук. 22, 32;

Гледајте добро за ове људе шта ћете чинити. Д. ап. 5, 35;

Па ћемо у јутру гледатн за ланац. Прнп. 76;

ЦвФердаре, мој по богу брате,

Немој мене с ватром преваритн.

За око те ни молнти не Ьу. Поел.;
Дасно ћемо ми за ваше благо, з, 25;

Мене је тешко за онога који не зна пливати, а који
зиа онај је мој. Поел,;

За насъ е лаеио. Е. ЯнковиЬъ, отацъ 41;
Како разберем шта је за мене. Филим. 2, 23;

Н ишта за то. Прип. юз;

Ништа за то што је млађа мајка. 1, 753;

Што је теби стало за то. В. С. КараииКъ, поел. Юб;

Особито за уводе Турске био је нздао страшне зяпо-

вијести. В. С. КарациЬъ, дан. з, 197;

И спремн му сићана Фермана

А за опу Срелюну баноеину
У државу Змај-Деспоту Вуку. 2, 4з;

такое само тицанЬ и овде;

Те им подај за же и за се. Мат. 18, 27;

>!ог
Ј
о б платит’ сие Косово равно

Камо л’ не бк за се свадбарнну. 2, 69;

Дднь гго ддгете дргк оу и дт,дто и ь с к е кип

гр д де. Шэф. хрисов. и, 9;

Не освећујте се за себе. Рим. 12, 19;

одъ овога тицаня долази те се ствари одваяю тако да

остаю саме;
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Ради сам за себе. В. С. Карацикъ, поел. 268;

Стане се на Врачару за себе тући с Турцнма. В. С

Карацикъ, дан. з, 191;

Сами за себе не могукн се одржати удруже се с Ри

м.ьанима. Прнп. из стар, и нов. зав. 151;

са свима овимъ разликама ложе се значенЬ овога паде

жа съ овимъ предлогомъ пренетп и на време:

Бнјеле новце треба остав.ьатн за црпе дане. Поел.;

Али ни вина ни жита не могу нмати колико им свима

треба за цијелу годину. В. С. Карацикъ, ковч. зэ;

Било је управо за овај дан начнњено гумно. В. С.

Карацикъ, нар., пес. 1, стр. 188;

Ако нема другијех ногу за зиму, зло. Поел.;

IПта је .ьетп радио те се ннје за зиму старао. В.

С. Карацикъ, поел, п;

То је морало остатн за други пут. В. С. Карацикъ,

дан. 1, 2;

У Магазину за годину 1841. В. С. Карацикъ , нар.

пес. з, стр. пт;

Смедерево није тврдо ни мало, једно што Је за дана-

шње вријеме рђаво сазндано, а друго што су више њега

брда с којн се ласно може бнтн. В. С. Карацикъ, дан. 2, 45;

Добро јутро за сва јутра. 1, 1 5о;
Шкео (вук) да је нзнје, а она га молила дајеоставн

за онај пар, па друга пут да дође. В. €. КарацпЬъ, поел. 102;

Само за ови пут избави наг. А. КачиЬъ, кораб. 1 3о;

према тоиъ е и ово:

Који живимо и останемо за долазак Господњи. 1

Сол. 4, 15;

Сачуваке ме за царство небесно. 2 Тим. 4, 18; (*)

овимъ се падежемъ и предлогомъ казуе и узрокъ ,
алн

узрокъ овако казанъ нне ништа друго него промена кою

напредъ видесмо ,
по чему се за узрокъ узима или оно

што се у простой променн доб!я, а за то знамо да се

у пренесеномъ смислу заиенюе оннмъ што се мисли и

у налредакъ сачувати ако се веКъ има:

Укидосте заповијест божију за обичаје своје. Мат. 15,6;
—'Виднш ђе кеш данас погинутн

А за правду бога нстииога. 2, з4;

или се за узрокъ узима оно што се у простой времени дае:

нюгюкн некяроу м» (вдшхнноу). Д. Авра-

мов. опне. 62;

Сабирајуки себн теме.ь добар за у напредак. 1 Тим.

6, 19; такое за садъ, за свагда.



я трн работе, % л иевв р о V н ? я кр в ь н ? я р а?-

вон кяяднV ь с к ы н, дд ндоу прядь I|ярд. Душан. зак. 3 88;

Може ли човјек пустити жену своју за сваку кри-

еицу? Мат. 19, з;

Они миеле да Ье за многе ријечи своје бити усли-

шени. Мат. 6, т,

Не створи ондје чудеса многијех за невјерство њи-

хово. Мат. 13, 5»;

Неки страдаю за злобу и неправду свою а неки за

незнанЪ и будалаштипу. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 14;

Да не будемо тужени за данашњу бупу. Д. апост. 19, 40;

Да не иду Турцнма на тужбу за сване беспослице.

В. С. КарациКъ, дан. 4,5;

А мој брате за то ме не криви. Б. Радичевнкъ 1, 101;

Па га Турци све биједили које за што. В. С. Кара-

циЬъ, поел. 54;

Да нас ко не покуди за ово обиље. 2 Кор. 8, 20;

Прекори их за њихово невјерје. Мар. 16, 14;

такш узрокъ ложе бытн и у овнмъ примерима:

Млн з я колю мян з я неволю. Спом. 261;

Не од своје во.ье него за еољу онога којп је покори.

Рим. 8, го;

Понграше влахнње робиње
5а невољу ка’ за добру вољу. з, 88;

Није Фајде, отвори ми дворе

Ил за вољу ил’ Ьеш за невољу. !, 123;

Њему вјеру за невољу даје. з, 8;

Јер се за невољу и овсеним брашной хране. В. .С

Карат,шЬъ, поел. 49;

О Воине, за певољу војно. 1, 721:

Ах немој је баидунати
А за љубав, што имате. 1, 154;

такое и ово:

Зп који га узрок закла? 1 Iов. 2, 12;

Нити има узрока за који би се тјерала (речь изъ

езика). В. С. КарацнЬъ, писма 44;

Дд юн се не могоу оудрьшлтн иди недлтн ни да и и

оу рок ь. Спом. 1I з;

За кои узрокъ службу оставлянъ. Г. ЗелиКъ 597;

За кои узрок гоннш ти нас? 1. Дазаревпћт., владим. 78;

Не .ьути се, не имаш се за што. 2, 88;

Пак се за то раердио на ме. I, Зlз; (*ј

(*) Што узроку треба оно значен-Ь да се овако ноже казати,

съ тога е рогобатно казанъ у оивмъ примерила где тога значеня

нема: 5’ Далмацш за каменита мЬста не им аду люди землЬ за

оран'Ь. Д. Обрадоаикъ, бас. 165; Не могући за дублину воде
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За гито се насмеја? Ни зашто; само онако. Прип. и;

Омрзнуше на мене ни за што
.

Iов. 15, 25;

узрокъ имамо и у овакимъ примерила ,
али се у ньима

не каже узроку оно што бы требало одъ нЬга да до-

лази него оа свимъ противно;

Сиротује сирота девојка;

Каде руча, она не вечера,

Кад састави ручак и вечеру

Онда јој је руа недостало;

Ал је за то добре среће бала. 2, 41;

За све, еръ ма обичай никомъ ни!’ погодит’,

Чинићу да кћн та тва буде одн прит'. И. ГундулиЬъ,

разл. 281;

Еезъ боязни съ тога узрока

Пань злнехъ люди режи много,

?> макнуће за све одъ ока

Поразит» свиехъ бы мог’о. ђ. ПалмотнКъ, крист. 131; (*)
овнмъ се предлогомъи падежемъ казус и мера. али мера

тако казана не показуе управо колико е нега (кое се

казуе саиимъ четвртимъ пад.), него се по значеню кое

има озай пад. съ предлогомъ едначи съ меромъ коя се

казуе самими четвртимъ пад., и тако показуе и сама

колика е:

> копајте мене . . .
За саблу дубоко. 1, 543;

~~~

Дежи сн'Ьгъ и ледъ сваке године, дебео за еданъ

фат!, и впше. Г. ЗелиЬъ 182;

Како но се за длину и не подсюче (др!ево собственне

слободе). С. МилутиновнЬъ, ист. црн. 13;

Никадъ никога не валя врећатн, н за найвише оне кои

су намъ кадъ.годъ добро учинили Д. Обрадовнћи, бас. 16:

чинн се страховнтъ своизнм противнккомъ, а Грцнмъ
за пайвеке. А. КачиЬъ, разгов. 4о;

особито узъ броеве:
И нзиђе једна чета мала

За тридест и четнри друга, з, 21;

кь нима пристуинти. Д. ОбрадовпКъ, бас. 59. Алн га и у ста-

римъ кньнгама имамо овако казана, кое само показуе да е

заменьиван'Ь одъ пре было прострашега смисла него садъ;

Вь^ы1 пицц. ш€ огнь пришше ны ј; д и дстоге фнн дьк; д ь н

у, н я оу. Д. апост. г», 2, Шишат.; Л слдд нкднншд не

рОТНШб 73 Д НЈДДОСТ Ь. Спои. 198; ТкО ЛИ КИ НДСЬ МИД КО оу УН“

НОЛЬ ИЛИ ДЛЛ К О 1.1 ОС Т Ь или дOТр Л Д Ь. Спом. 140.

(Д) И у Хрвата: Коега за све да си од твое крнпостн

породил , ништар не манЬ од моега млохавства хтио си учи-

нити днлника. И. Ипанншевићт, ю4.
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Узми сине за триста катана. 2, 425

На мах пуче тридесет пушака

На мах паде за тридест Турак а. з, и;

тако и за време. где мера времена кое чему припада

може показати я кадъ што быва;

Који за неко вријеме вјерују. Лук. 8, 1з;

Да не вндкш сунца за неко вријеме. Д. апост, Iз, 11;

Милош се за то време разговарао с пашом о сва-

чему. В. С. Нараџићт., грађа ну;

Девојчнца је за оно вре.пе што је код Чивута про-

вела, била увеџбала нешто Чнвутски. Ирин. 115;

Који су били с сама за све време как о ме!,у нас уђе и

нзиђе Господ. Д. апост. 1, 21;

Милоје је ђак за време даијнскога владања био поп,

В. С. КарациКъ, грађа 182;

Јер је ово, щто се види, за вријеме, а оно што се

не види, вјечно. 2 Кор. 4, 1з;

За вас живот мој не раста ме ш њом. 1, 488;

Свака сила за времена а кнежева за годину Поел;

Шта је то да сам ја заслужив само један новчић за

целу годину дана. Прип. 50;

~™Тако стаде за годину дана, з, 58;

Дојише га за годину дана. 2, 26;

Те не дођох за годину , 1, 500;

Нисам драге за годину видно. 1, 4п;

Остави је и за ову годину док окопам око ње. Лук. Iз, з;

За лгесец дана опорави се коњ као кака тица. Прип. з4;

Било тако за неђељу дана, з, 6;

Чекајте га за пеЬелу дана, з, 52;

Ни ше вино за недељу дана. 2, 9о;
Попио је триста дукат' све за Један дан. 1, бзз;

За дан би му гласе чула

А за други разабрала
А за треки на гроб дошла. 1, 598;

Не би га се за дан нагледала

Ни за тавиу нокцу на.ьубила. 1, 634;

Што мајстори за дан га саграде

То све вила за пок оба-љује. 2, 26;

За пок буде по триста јањаца. 2, 29;

За час пасе, за два прислушвује. 1, зю;

—" Ватра за један час обузме сву варош, В. С. Кара-

циКъ, дан. ,5, 38;

Велика дрвета дуго расту али за час падну. Поел.;

За тили час стпгне их. Прип. 21;

я прексиноћк купи за потуру

Пак не дура ни за едиу уру . М. А. Рельковикъ,оат, зз:

За тренуке ока. В. С. КарапиЬъ. поел, бз;

време е и овде:



Мало било, за дуга не било. 1, 641;

Кад дијете не може за дуга да проговори. В, С, Кара

лнкъ, поел. 226;

За дуга му Марко не мучао. 2, 40;

Не ке мој господар још за дуга доки, Мат, 24, 48;

Води роба, ЏаФербеговице,
Не био ти дуго ни за много

Век ил’ нокцу или ноки двнје. з, 2;

За мало ти се гледасмо. 1, зи;

Лажив свеете, мој лијепи цвјете,

. I’јеп ти бјеше, ја за мало ходах. 2, т4;
Зема.ьско је за молено царство

А небеско увек и до века. 2, 4б;

Море дико гдн си за толико? 1, 190;

Кровно и што за раније нијесу то уреднли. В. С.

Карацнкъ, дан. 1, 85;

особито
узъ броеве:

И за пуне до три годинице

.Та не стекох паре ни динара, з, 1;

Да војујем за девет година, з, 4о;

Тако ге цијена кокоши за тридесет и неколнке године

дана није промијенила. В. С. Карацнкъ, поел. 144;

! I,аруј куме за седам година. 2, зз;

Тако стаде за три годинице, 2, 7б;

•Та посеја гра по долу.

Не обнТ,о за три лета. 1, 4ао;

Четрдесет и шест година грађена је ова црква, и ти

за три дана да је поднгнеш? Iов. 2, 20;

Три грошика хлеба доста ке нам бити за два дни.

Д. Обрадовикъ, а:ив. 15;

Лов ловио за петиаест дана. 2, зо;

Тиха росо што не падаш на ме?

Надала сам за три [утра на те. 1, 665;

всте ддпдлн ? д неколнко годннд. Сном, зп.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

КРОЗЪ,ПРОЗЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у четвртомъ падежу по-

казу« да е у ономе што сама знача место по коме се

што миче съ еднох'а края на друпй, или в само упра-

влЬно тако:

Ти стријељај проз тгрстеп јабуку. 2, 29:

Ие могао се мнш провуки проз јаму па свезао ти-

квицу за реп. Поел.;

Онда кеш га видети проз Рупу. Прип. 67;

452 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ
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Кроз прозор спустите ме у котарнци. 2 Кор. 11,32;

Делије проз пен?,сер опале у њега из пушака. В. С.

КарацнКъ, дан. 4,8;

Често Милош проз прозор погледа 2, з7;

Ввче Богдан сестрн 'проз пен?,сере. 1, 723;

5 наше вријеие налазили су .ьуди у зем.ьн од олова

чункове, проз које је вођена вода с Даричине на Праово.
В. С. КарациЬъ, дан. 2, 51;

Говорит» крозъ носъ.

А гурукЬе Француз проз нос. И. ПетровиКъ, слобод. 1 99;

Ја сам врата; ко уђе проза лее спашће се. Iов. 10, 9:

Игла ако и проз злато прође, гола изиђе. Поел.;
И сунце пролазн проз наљава мјеста, а.ш се не ока-

.ьа. Поел.;
'

су се свану ноћ проз зе.пљу ближе прикучи-

вали к Српским шанчевима. В. С. КарапиЬъ, дан. 1, 85:

Кроз зем.ьу им руке саставнше. 1, з4l;

И кроз раке руке паставити. 1, з4о;

Сви кроз море прођоше. г Кор. го, 1;

И кроз дојке промолно руке. 1, тгз;

Ударило га тане пушчано више леве сисе па изишло

кроз плеАе. В. С. Караџићт», грађа 45;

Прострели га кроз десницу руку, з, 61;

По кроз њега зрно пролећело. з, гт.

Не удара Голотрба Ива,

Да ђевојку крозањ не убије,
Већ дората међу оба ока. з, 18;

Проза те ће огријати сунце. з, 4г;

Стрелица те устрелила

Кроз сед.шиеце у ердашце,

Кроз уздицу у губицу,

Кроз све ноее кроз четирн. 1, 262;

Прошао и кроз сито и кроз решето. Поел

Разапне поњаву г ,
па прорезавши је стане скакати

проза њу и тамо и амо. В С. КарапиЬъ, поел. 264;

Кроз чакшире пропала колена,

Кроз рукаве пропали лактови. з, 18;

На очи јој златалн мараме,

Ријетке су те кроз њих виђаше. 2, «9;

Види му се винце кроз гръоце

Биле руке кроз танке рукаве, з, п;

Сјају му се токе кроз бркове. з, 24;

Бијела му брада до појаса,
Па се проз њу токе просјаују. з, 33

Сад видимо као кроз стакло. 1 Кор. Iз, 12;

Ако нијесам ку.моваоа ја сам кроз плот гледао. Поел..;

Да ти ружа кроз пас не пропадне. 1, 639;

Про метну га кроз недра спилена

Да б’ се дето од ерца назвало. 2, зо;
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Соломун се проз пола био загледао у предње точ-

кове. Прип. 198;

Што проз маглу сијевају муње

То суевају токе на јунацим. з, 35;

Ја ударах проз тај прямей магле. 2, 25;

Једиу ноћ провуку се проз маглу. В. С. КарациКъ,

грађа 38;

Ннјесам рад ни да га у врећи проз моју пућу про-

несу. Поел.;

,-
— Она се прометну овца

,
и поче проз пућу блејати,

Прип. 1 Тб;

Узевши га за руку стане га водити проз све собе.

Прип. ю;

Шетајући се там о амо проз камару. Прип. 148;

Којн тако прође проз школе. В. С. КарациКъ. пнема 8';

Прођох проз једно село. Прип. 112;

Стане војска пролазнти проз Крпгујевац к Морави.
В. С. КарациЬъ, грађа 17":

Раја нс смије проз град или проз варош јаати. В. С.

КарациКъ, дан. 2, 88;

Дође у ыекакав велики град и шетајући прозам, упази

га царева шћер. Прип. 1'13:

Кад у ђе у Јерихон и пролажаше прозам,. Iов. 19. 1;

Момче ми промче проз село. I, 576;

Кад не могу проз Розницу проћн

Од господства Анте господара. 1, 686;

Пође Драп проз Стамбол бијели. 2, в 6;

Иђаше Исус у суботу проз усјеве. Мат. 12, 1

Њој се Раде проз ковиље краде. 1, 355;

И проз трње воду назратнтн. 2, ю;

Ннједобро л един у марали проз виноград пронетн.Поел.;

Па побјеже проз зелену бпшчу. з, 19:

У ковача густа башча,

Проз м,у тече тиха вода. 1, 1й;

Стаде јека проз зелену байту. 3, 19;

Поп и Ьак ходили проз велику плапину
,

па их онђе

ухвати мрак. Прип. 186;

Пак потрча проз Мироч аланину. 2. 38;

Везана га воде проз плапину. з, з;

Колика јс Јахорина п юнина,

Проз њу тече тиха вода ријека. 1, ззб;

Док угледа

ре промнче барјак проз планину. з, 28;

Да не певам проз Мироч планииу. 2, 38;

Прођох проз гору, нс знам проз коју. 1, 535:

Вјежи Новак проз гору зелену. з, 6;

4сан-ага проз гору јахаше. 1, 367;

Да је прате проз гору зелену. I, 725:

Ранило девојке проз гору на воду, I, 201:
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Да је иије кроз горицу туга. 1, 145:

Што се сјаји кроз гору зелену. 1, 21:

Моли бога ђе се моја матер није дома намјерила него

пошла да бн.ье кроз гору бере. Прпп. 118:

Чобан пође са змијом кроз шуму. Ирип. 13;

Да га Срби маме у оне шуме и гудуре. кроз које
ва.ьа проћи док се царским путем дође из Јагоднне у

Гроцку. В. С. КарацнЬъ, дан. 5, 44;

Да гледа како да прође проз Шумадгсју к Арнаут-

сној. В. С. КарацнЬъ, дан. з, 163:

Ко проведе Турке кроз Мачву и тамо и амо. В. С.

КарацнЬъ, дан. з, 202;

К вама ћу доћи док прођем Маћедоннју, јер Ьу проЬн

кроз Мапедонију. \ Кор, 16, 5;

Иђаху кроз Галилеју. Мар. э, зо:

.Та сам идем кроз земљу Ар опеку. 2, 91

Војводи се ввди путоватп.

Кроз крпјину водити војводе. 2, 81;

Да јп ни по што не пуштају проз зем.ъу. В. С. Кара-
цнЬъ, дан. 5, 21;

Кроз Гацко не пјевај. Поел.;

Та ја прођох кроз Косово равно. 2, 49;

Проводнћу ђецу кроз Косово. 2, 44;

Сад удрите кроз мезево равно. 2, 94;

Мало Тодор кроз отоку иде. з, 24;

Кудар сте ми ходиле?

Кроз бееаве долине. 1, 283:

А око ње зелена ливада.

Кроз гьу теме зелена Војана. 2, 25;

Когођ путем кроз чаршију прође. 2, 91:

Па побјеже кроз Стамбол-чаршију . 2, 69:

Ево јунак пјева кроз чаршију. 2. 91;

Да моју жену посаде на њега (магарца) пак да је

онапо воде кроз све сокаке. В. С. КпрациЬъ, дан. 2, 132

такое и оно:

Токатлијћ ражен пролети проз прву заседу на ату

В. С. КарацнЬъ, грађа 16;

Провре се крозъ нпродъ 'до кнеза. С, МилутиновиЬъ
ист. срб. 249;

Недић зађе кроз ту бјежап. В. С. Карац. дан. з, !99;

прела последньнмъ примерила место може быти у ино-

жини еднакихъ стварн;

Диже главу оде проз сватове. 2, 29;

Намисли да с војском бјежи кроз Турке. В. С. Кара

циЬъ, дан. 1, п;

Изиђе с Јадранима срећно кроз Турке. В. С. Кара-
цнЬъ, грађа 36;

Нек телалн проз сватове викну. 2. 89:
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Па пролеће проза све делге. ПЬв. 77;

Пропусти га мало проз руке В. С. КарашП.ъ, речи,

пропустит»;

Проз кости јој трава проницала. 2, 5;

Поглсда кроз арена у једну зграду. В. С. КарацнЬъ,

поел. 229:

Ја ћу и ту теби као слабој девојци кроз прсте гле-

датн. Л. ЛазаревиНъ, владим. !02;

Ске то вндейн, юпетъ к р о г; ъ п р с те гдеде. С. Раићт.,

восп. 4о;

Она носи од злата кошу.ьу

Која није кроз прсте предена. 2, 89:

Кано мјесец од петнаест дана

Кпд обасја кроз јслове гране, з, 24;

ово се значенб
преносп и на стварн умне, на станЬ и

на радию у овакимъ прнмерима:

проз сав језик ва.ьа да прође.В. С. КарациЬъ, писма 68;

Једну ноћ провуку ее кроз маглу и кроз помрчипу.
В С. КарациЬъ, грађа 38;

У један пут опазп где се нетто кроз помрчипу у

шуми беласа. Прип. 168;

Вика, јаук: „о пусти нас пусти“

Зачуо се проза мрак тај густи. Ь. РадичевнКъ 1, 1з 1 ;

Да нам кроз многе нево.ье ва.ьа ући у царство бо-

ннце. Д. апост. 1 4, 22;

Братац сеји кроз спи одговара. 1, 595;

Све спава, него зборн кроз сан. П. ПетровиКъ, вlен. 49:

' Сеја брату проз плач одговара. 2, 25;

——'Сузе лила, кроз плач говорила. 1, 538;

овамо иде и ово, где е радия казана знакомь:

А кроз сузе гњевпо проговара. 2, 69;

може што быти овако управлКно, па ее о нћму казати

само быванЬ, кое му онда приличи:

Над су били кроз гору зелену. 1, 74з;

''•Кад су били кроз Норита равна, з, 68;

Кад су били кроз по.ье Косово. 2, 29;

И кад будет тамо криз чар .гију, 2. 9 т.

Каде са ином биду кроз Косово

-
А кроз војску цара на Косову. 2, 44;

што помаже или чини да што буде .може се узетн као

да радия коюмъ се чини да што буде просто рекав-

ши —■ крозань пролазн:

Тешко оном човјеку кроз коаадолази саблазан. Мат. I 8, V,

Којн јо саздао све кроз Исуси Христа. ,6ф. з, 9;

Свијет крозањ поста. Iов. 1, ю;

Да се свијет спасе крозањ. Тов. з, 17:
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Да се у свачему славибогпрозИсусаХриста. ! Петр.4. 2;

Срца светнјех починуше проза те. Филим. 7;

Те се у свеяу обогатпсте прозам*. 1 Кор. 1, 5:

Не рађа се (патрштнзаыъ) с човјеком, него седобија

проз паузу и одгојење. В. С. КарариНъ, ковч. 14;

по томе се.овако каже и узрокъ у значеню кое има

узрокъ у другомъ пад. съ предлогомъ съ:

Која ти је голема нево.ьа

Те ей тако у образу бледа

А на срцу врло жалостива

Ил’ проз браца могп Алил-аеу
Ил’ проз моју остарилу мајку. 1. 759;

Цензора су бабице свакогъ пнсменогъ сачннешя. Алн

много пути дете сакато крозъ нихъ остане. Мал. букв. 42;

НлН уломн КрДТЪ К р О % СК О !0 Л8 Д 8 ГЛ Д КB. Л. Мв-

летиНъ, бла.к. зо;

Он и то зна да Самунло само њега иште
,

па не Не

да се проз његп крвца лнје. Л. ЛазаревиНъ, владим. з;

узъ оно значенЬ доб]’я узрокъ овако казанъ и оно кое

има у другомъ пад. съ предлогомъ ради:

И Наше се отет’ од Турака,
Ал’ се сети нејака Стевана:

„Тешко мене до бога вишњега!

„Турци Не ын дете заробити,

„Турци Не ли дете потурчнтп,

„Па куда Не моја грешна душа? 11

Проз дете се предаје Турцима, з, 7;

Кон, се проз длаку не хвали него проз брзину. Поел.;

• Свађа проз јаглук. В. С. КарациНъ, нар. пес. 1;

Завади се и мило н драго

Да проза гито не би ни жалила

Већ проз једног везена јаглука. 1, 733; (*)

у старииъ кньигама овай предлогъ гласи скрозе и сказе :

Гре доу скроив ною еид ю. Слом, зо;

Проц-вдикь ново платно. Шзф, Iевек. по;

место крозъ има и прозъ, алн само у простомъ значеню;

Када пије воду олн вино,

Видн јој се проз грло би/ело. з, 62;

И пропа’ јој језик проз вилице. 2, 4:

Прођох драгој мимо двор

Проз зелени пеловој. 1, зэ 1 ;

Да не вишти пусти проз плпнину. 2, и;

И прођоше проз рпј у пакао. 2,4;

(*) Да у песмама друг!й падежъ често стон место четвр-

тога, то е познато (и. стр. 131, 132).
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И кад ћера буве проз кошу.ьу. 1, бот;

Прозъ рукаве промелю лакте

А прозъ капу перчинъ му пропао. ПЬв. эз;

Прозъ дойке Iой руке промакао. ПГв. 6;

Прозъ траву ее вуче побаучке. ГГЬв. 2 'l;

Утекоше проза Сараево. ПЬв. 88;

И яше га прозъ Васоевиће. ПЬв, 27;

Да бираю прозъ овг/,е яганьце. ПЬв. 16:

Поглавице с войском обрнуше

Проз тгесне кланце и сокаке. Грлица 2, ю*;

Сприедъ му изнде шнпъ прозъ плеАе. И. ГундулвЬъ,
осм. 18, 74;

Прозъ несребе срећа износи И. ГундулиЬъ, осм. 1, 6:

Тјрвк та иста храбра тече

Прозъ срчане наше жиле. И. ПетровиЬъ, слобод. 165:

Те погоди на стругу Турчина,

Два у6l о едногъ прозъ другога. П. Петров, .пек. 20;

Па в носе прозъ ерадске улице. 11. Петров. в!ен, 56;

А побЬже

Прозъ ордгю Турску леногу. П. ПетровиЬъ, слоб. 90;

Прође проза околине Црпогорске и проза села ре-

домъ. С. МилутиновиЬъ, ист. црн. 112;

К томе што е (войске! прозъ Нру.пеилтш и Босну
и Херцеговину прикушо. С. МилутиновиЬъ, ист. црн. 64;

Милошъ му проза смгехъ одговори. С. МплутиновнЬъ,

ист. срб. 109. (*)

(*) Место крозъ кньижевници имаю н чрезъ:

Ако се чрезъ добре обичае и законе на добро упуте.

Д. ОбрадовиЬъ, бас. 191;

Съ временомъ гонише яе коекакви узроцы више нута

загледати у ову мою оставу и попунпти Iой недостатке.

Чрезъ таково претресанб показа ми се мало по мало

да изъ свега скупа произлазаше по готову нЬшто цЬло-

купно. Г. ЗелнЬъ 2;

Да не бы добрый мастъ чрезъ ркавый , кадъ бы се

помЬшао, цЬну свою язгуб!о. А. МразовиЬъ, руков. 131;

Чрезъ тай еданъ тиковый случай не треба се упла-

тит. А. МразовиЬъ, руков. 83;

Ако боли вас подруга грдна

Која паде на свијетло име

Чрез пгаатавца овог салюзванца. 11. Петров.шЬеп. 136;

Да је готово све што свијет има догтојио знања о

данашњему народу нашему, од мене или чрез .пене. В.

Г. КарацпЬъ, одгов. на утукъ 29.
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ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

МЕЂУ

Съ овнмь предлогомъ речь у четвртомъ падежу по-

казус да су ствари кое сама знаки са сваке или баремъ

съ две стране месту на кое се што приииче или е само

уххравлЬно:

Оставн овце и непознате госте па замакне међу
зграде да тражн мајку. В. С. КарацнКъ. поел. 229;

„Удари га меду пледи живе. 2, 66;

Белу вилу мед плећи удари, 2, зв;

Добро Муја бјеше погодила

Меду токе у прей широке. 1, 660:

Погоди га меЬу очи чарне. з, 18;

Бојвијем га коп.ьем ударно

Под челенку меду очи црне. 2, 8Т;

И у земљу погледали црну.

Ал не гледа Сми.ьаннК сердаре

Већ Стојана меду очи црне. з, 23:

--
—- Цар Милоша меду очи ,-ьуби. 2, 29;

Свога вранца међу очи .ьуби. 2, 94;

Узевшн је двојица међу се на иотку. Ирин, из стар,

и нов. зав. 7Т;

Узму Аннушку мећго се и оду. Е. ЯпковиЬъ, отацъ 43

Но ихъ Иванъ дивно дочекао

Са дружиномъ съ обе стране аута,

А меду се Турке напуштнли. П-Ьв. з<;

Да не пуштају Афис-пашу меду се. В. С. Караџ.грађа 5;

Ми га меду се не Кем о. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 99;

Бацно кост меду њих. Поел.:

"'Т-Д дотрча Комнен барјактаре

ИЈеђ девојке крај воде студене. з, 28:

Војводе ое Јпеђ Маџаре шећу. 2, 81;

Да не идем грдна мед девере. 1, 721;

Занесе ме коњ зеленко Лlеђу свекрве. 1, 82;

К о ријетко излаз н међу људе. В. С. КарациЬъ, поел. 98

ненддд оулетн ме{но ское люде. I. РаиКъ,бойз».зо

Меду Турке јурит учините. 3, I?:

Кад удари у катане Марко
Како соко међу голубове. 2, 'l2;

Међу Турке ватру оборите. з, п:

Пусти мене мед Мпиаре бабо

Да се мало поигран с Мацари. 2, 81;

Не ко.ь’те га, но жива одер’те
Па пуйтите опет међу овце. 3, 26;

Огули једног овиа
,

па се обуче у ону кожу и изми

јеша међу овце. Прим. 188;
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Посакрнвају своја имена и помијешају се меЬу про-

стаке и сиро.пае. В. С. КараииЬъ, дан. 2, 76;

Пристао као деда међу еоведа. Поел.;

Хајдуци се не броје међу људе. В. С. Карай, поел. з4о;

такое и ово . где е миоишна еднакнхъ стварн казана

колективно;

Да нде међу парод. Д. апост. 19, зо;

Скочише међу народ. Д. апост. 14, 14;

Они се не броје међу народ. В. С. КараииКъ. дан. 2, 102;

Када дођеш међу моју мобу. 1, "36;

Па Је уш'о међу гьену мобу. 1, 7 36;

■■—И падоше међ Муратов табор. 2, 44:

према томъ е п ово, где множнну еднакнхъ стварп заме-

нюв една стваръ деловима своимъ:

Ко меће прст међу туђп врата, откинуће му. Поел.:

Што прст меће међу туђа врата. П. Петров, шћеп. 14з;

што е напредъ у простоме смислу, то имам о у прене-

сеномъ кадъ двое или неколицина чине што едно дру-

гоме; а примни,анК се тада запетое тимъ што се мисли

да е управляй о некуда што се чини (*):

МеЬу се се хоће да поморе,

Злаћенима да победу ножи. 2, 34;

Пакъ се почете међу се клати и битв. А. КачиЬъ.

разгов. 34;

Кон ће се бита и ратитн међу се. А. КачнЬъ, кораб. 25;

По чеше говорнти меЬу се. А. КачиКъ, кораб. 45;

МеЬу се су внКё учинили. А. КачнЬъ, разгов. 52;

према томъ е и ово:

евдд (била) юсть ерьуднд любовь м е г ю госпо-

дние ст е ф я н д т к р ьт к дн мегю о пЪн и оу н кд д -

стелю. Спом. 95;

„„—«-Да договор .пеђу се нмате. П. ПетровиЬъ, в!ен. оо;

ово се знамен К може пренетп и на време;

Када буде .пеЬу господине, з, о;

тако 6 п ово:

МеЬу то е Рушит-паша одазванъ быо у Стамболъ.

С. МилутиновиКъ, ист. срб. 54;

Међу то они бнху поставлЉни у тамннцу. А. КачиКъ.

кораб. 45;

МеЬу то нм богъ одлуку смете. Лl. \. Рельков. саг. во.

(*) Овако к управляй-!: врло наликъ на просто бав.гЬн'Ь,

по чему е место четвртога падежа обпчит шесты» за оваке

ПОМЦСЛИ.
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ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

МИМО

Съ овимъ предлогомъ речь у четзртомъ падежу по-

казуе да се оно што сама значи пролази (мине);

Па пролази покрај двора мога

Као роб.ье мимо Турско гробље. 1, 472;

Прођох драгој мимо двор. \, зэт;

Сјутра ћу ти мимо дворе проћи. 1, 520;

—Но мимо њих коња прогоњаше. 2, 4о;

Одлах стаде заметати кавгу

И прогонит’ стражње мимо прве. 2, 66;

Да се моје кости не размину

Не размину кости мимо кости, г, 78;

Јунак воде ни тледати не ће.
Мимо кондир доватн девојку. 2, 82;

Мимо градъ е чета пролазила. П'Ьв. 83;

Онъ поб'Ьже

Мимо чадоръ воеводе Янка. ГГйв. 79;

Мимо Црице прођоше Брђанн. ПЬв. 161;

Кои коуш|н гредоV мимо Еркскоко л не севрдкдю

се оу Ерьсково. Спом. зз;

Морена испода в мимо ?нгь ндмрьда морена.

Д. Аврам, опис. 49;

Кои дъде пддд м и м о висте иоде. Спом. 328;

Слиеди и обраћа црнацъ веће

Мимо Широ едра била. И. ГундулиКъ, оси. 1, 'lа; (*)
Iјlо мн и о ме мнив. М. ДнвковнЬъ и;

Кддъ е ншдо н и мо 1| е р к к ». Т. РаиЪъ, поуч. г, 51;

Ол уфатк ол донеси главу,

МетнуЬу е граду на бедене,

Нека рече ко мимо ню прође:

Оно ли е силный Бугарнне. А. КачиКъ, разгон. 64;

Кад прођосмо мимо једно острво. Д. апост. 17, 16;

Да прођемо мимо Кфес. Д. апост. го, 16;

Није могла одма\ да уврзе, него све промашала мимо

ушице иглене. В. С. Караџићт», поел. 178;

Сипајући у њу (тикву) просип.ьу и мимо њу. В. С.

КарацпЬъ, поел. 344;

Мимо градъ гКаблпкъ слазн у Зеттско езеро. С. Мнлу-

тнновийъ, ист. црн. I;

Конянике поведу мимо шанацъ на страну и подала

одъ Турскога хитца. С. МнлутпновнЬъ, ист. срб. 323;

Коино ! й е умео провести вЬшто мимо Ми парсиу

буеш. С. Милутиновићт., ист. срб. 343;

Овде е у Загребачкомъ изданю промен-кнъ четвртый

пад. на другш.



'Го быва тако свуда ђе промакну рози, уши, зуби ли

мимо главу. С. МплутнновиКъ, ист. срб, 1 зз:

овако се у пренесеном-ь смнслу пролази што е на реду;

Ннтко дд се не нд дворь |)древь мимо оеддсть

||Древл соудУе. Душан. зак. Ш:

Да се млађе ћери не удаю мимо старге. А. Качнкъ,

кораб. зо;

Да би се тко винч’о мимо свога ппстирп. А. Миле-

тикъ, слов. 118;

Да не транш цара мимо цара. 11. Петровикъ, шћеп. 51;

кадь се што пролази, опда се иде далЬ одъ нЬга
,

а у

пренесеномъ смислу мозке што быти далЬ одъ чега по

томе што се ст. ньимъ не подудара, то илаио у овакимъ

примерима:

Ни убиј, боже, мимо свијет. ни помозн, боже, мимо

свијет. Поел.;

Шта му је било ономе зубу, те је онако мимо сее

остале покварен. Прпп. т;

За што је код нас мимо остале народе могла у овоме

догађају постати овака мрзост. В. С. Карацикъ, ковч. Ч:

Што особито; мимо остале људе. В. €. Караџ. поел. 129:

Да самь што преко в-кре и мимо ргечъ свою учн-

шо. С. МилутиновиКъ, ист. срб. 369; (*)

отуда е и поређенВ у комъ се гледа колико е едва стварь

претекла другу у
7 добру или у злу:

Леандро младацъ аатраплАный

Гиздавъ мимо све остале. И. Гундуликъ, осм. 7, 15;

Стой Масодска милю ине

Све државе лкпша н боля. И. Гндуликъ, осм. ю, 86;

Осамнаест само лита

Она вика свогъ брояше.
Ал’ у знаню изврстита

Милю Лlудре све б!яше. П. Кнежевикъ, ют;

Овый се свада придъ свете ставля

Връ .пилю све друге придъ богом оправля

Што свиту пруди. П. Кнежевнкъ 35;

ВЬранъ бкше юнакъ мимо люде. ГГ. ПетровиКъ в!ен. 81;

■ Постао нева.ьао .пилю све остале луде. В. С. Кара-
II иКъ, речи, отпасти;

ЛюЕДВЬ II ПЕННО нфднык, КОЮ Ю НМД© кд ско-

н©н стлрон квћн грдд« ДBВрOКЫIНКB н кь вддстелвмь ДB-

- н и и о мне сне гр д д о не н и р н и те д ю.

Спои. 291; (**)

Поче мимо ред чиннти яротива крстчяном. Дукл.

крон, 251.

(’**) Л/ылю свеинепае овун внжлнцу любляше, Дук. крои. то.
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Тай мимо све пне сютра рани зоромъ. ђ. ДржиЬъ,

у О. Почића слав. ант. 16:

ђевојка каде та добро сагледа и упази сабљу, пса и

коња даје све мимоишта на свијету лијепо. Прнп.

претећи се дюже што и тножиномъ

Колино ли край Нестера
Мимо людство све встало

Паша ти е н везнера

Одъ н’Ьгове пало руке. И. Гундулийъ, оси. 6, 36;

ово се значенЬ преносн и на врете ,
али врло редко, и

тада се каже да што трае дуже него врете кое значи

речь сама коя стой съ предлогомъ:

Дд ГД не Н 1.1Л НН 1.101К6 М НМО ОIIД II ДДII ь потднтн

кон ендд н 1. онь удовбнь тоун рнеуь коноу нндь рекдо.

Спом. 262;

Да су Срби ратъ овай с Турцииа одульили мимо

исто лЪто. С. МилутиновиЬъ, нет. срб. йог (**)

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРВДЛОГОМЪ

НА.

Съ овымъ предлогомъ речь у четвртомъ падежу по-

казуе да е горня страна оиога што значи сама место

кое сё примицанЪмъ заузита (***):

Да из неба плаха кита падне

Нигђе не бп на земљицу пала

Већ на добре коње и јунаке. 2, 50;

Спустите га на земљицу чпрну. 1, з4,5

Наги смо на овпј сеијет дошли, наги ћемо с њега и

отйЬи. Поел.;

(*)Тога е значеня и опо где место падежа стой друго што:

Поможе ти данас мимо икад. П. ПетровнКъ, шћеп. 89;

У Црну су Гору мимо игђе

Прејевтинн старцн. П. Петровийъ, шћеп. 63.

(**) Напредъ е казано (стр. 131, 132) како се у песмама

налази друпй пад. место четвртога; ништа ваше не значи ни ово;

Када буде аги мимо двора, з, 80;

Кад пројдоше свати милю двора. 1, зчг.

Какое четвртый пад. често еднакъ съ другнмъ, гдекоимъ се

кньижевннцима н место правота четвртогъ пад. узъ овай пред-

логъ подкрада другш: Када с а-ль мимо истге прошао быо.

Г. ЗелиКъ 90; Кои би уступ ’юса своега мЬста и побега’ .пилю

дружине назад. Грлица 1, бо.

(*тт) гOр НЯ страна ние само врхъ ,
него према средний

свака страна ноже бытн горня.
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Па се опет врати на овај свијет. Ирин, 4б;

Ко выше може од другје а не чини выше добра не-

го осталш, онъ се родш на свгет само да се сра.чоти,

Цет. букв, з;

Овај почетак као иали оглед нека нде сад па свијет.
В. С. КарациЬъ, дан. 1, ?;

Да је н њега Саул тако хтео пре рока опремити на

она} сеет. Прпп. из стар, и нов. зав, 105;

По свој прилицн ћу ову же.ьу одинјети са собом на

они ссијет. В. С. Караџићт., ков. 1;

Јер сн хеке на свет настануо. з, 56

Гледаху за њим гдје нде на небо. Д. апост. I, ю;

Васкрсоше горе на небеса. 2, 18;

Кад изиђе на брдо. Прнп. 6;

Изнђе па гору да се помоли богу. Лук. 9, 28;

До ручаинце изиђу на Цер. В. С. КарапиЬъ, дан. з, гоо;

Кад изншлн на Црвене стјене. з, 24;

Пак ја пођох па планину. 1, 500:

Ја се попе на Вршачке планине. 1, 481;

Примите се брду на планину. 2, 87;

Кад је Туре на брег испливало. 1, 751:

Морава је плаовита

Синоћ момка занијела

А јутрос га на брег баца. I, 598;

Кад дођу на једно поље. Прип. Ю1;

Па ћем’ онда на поље изићи

Па нзнова мејдан започети. 2, 69;

- Кад се слеже на Косово војска. 2. 4з;

—-Она нде на Косово равно. 2, 51;

Мурат пао на Мазгит на поле

Уватио и Лаб и Ситннцу. г, 50:

Оправ.ьа се војевода Јанко

Оправ.ьа се на Косово равно. 2, 85;

Скинувши тнгањ с ватре извадн клин на поле, В. С.

КарацнЬъ, поел. 135;

Која носи влатак од шеннце

Она паде на ту раену Бачку. I, 680;

Пала магла на ливаду. 1, 449;

Она оде когьма на ливаду. 2,5;

Пустих коња на ливаду. 1, 192;

Отншавшн господару на орање. В. С. Караџ. поел, юс;

Стане ову краву гоннтн на пахну с осталијем гове-

дима. Прип. 157;

Дете које је веЬ добро ђаволски запат изучило било,

одмах скочи на воду и стане плнвати ка крају. Прнп. 47;

Отале мн Ива нспратише

И на море воду натурише. г, 89;

Како се они навезу на Дунаев. В. С. Караџ. дан. з, 209;

Па напловн на воду Бојану. 1, т5 l ;
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На воду се надводила. 1, 460;

На Дунае се надзираху. 1, 229;

Хајде на дубину, и баците мреже. Лук. 5,4;

Ти отмени на дубине лађу. з, 48;

Кад ко на какво мјесто радо иде. В. С. Караџ. поел. 1 зо;

Младожењу буздованои удари у главу да је на мје-
сто мртав пао. Прип. 12;

Срећом не убије гана место. В. С. Карацнћт., дан. з, 192;

Двнезднедеерьврьпе нлмнестя по^лдкевлне. Спом, 1 99;

Поносито на биљегу дође. з, 2о;

Кад Омера на гробље донеше. 1, з4з;

Главу баци на мермер-чаршију. 2, 18;

Да отндем на вашу чпршију . 2, 21;

Веза краву и теле, па он иде на тгазар. 1, 690;

И даннца на исток нзиђе. 1, Т29;

Па отиде горе у планниу

А на своје шаториште старо, з, то;

Онда сви иду на рочигите. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 93;

Дели нама путоватн време

На Косово лепо по.ъе равно

На рочиште честнтоме кнезу. 2, 4т;

Изићи ће коло на тркало. Поел.;

Изншавши им на састанак. В. С. Караџићж, дан. 5, 35;

Кад изиђе друму па раскршке. 3,3;

Иди брзо на раенршка и улице ерадске. Лук. 14, 21;

Метнути ђевојци грану на пут. Поел.;

Да не иде тамо на те путе. Ковч. юз;

Па ишета на друм пред јунака. 2, 82;

Ветар однесе галију бог зна куда да за три месеца

није могла изаћи на свој права пут. Прип. 52;

Метие у кесу 999 дуката и баци на пут. В. С. Кара-

пиЬъ, поел. 142;

Мртна тужна на авлију паде. 2, ю;

Како ју је лако уватио

Обје очи на двор нскочнше. 2, юо;

Пак се на траг они повратише. '3, 15;

Поврни се Мујо на трагове. 2, 11;

Послаћу те на трагове мајцн 1, 462;

Пак отиде мору на обалу. 1, 72о;

Мајка иде на броде. 1, 292;

Кад је кози добро она иде на лед те игра да се раш-

чепи. Поел.;

Кад изиђу на сухо. Прип. 219;

Цар га баци на некакву иду. П. ПетровиЬъ, шКеп. 51;

-'--Бацише га на дно у тамницу. 2, з7;
Станн па сриједу. Мар. з, з;
Но текъ намостъ наступите. П. ПетровиКъ, слобод. 4о;

Узевши на страну неколицину од киезова. В, С. Кара-
цикъ, дан. з, 164;

Сантанса I. 30
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Мање војводе да би на своју страну добио. В. С

Караџићт,, грађа 21;

Паде Але па зелену траву. 2, 16;

Па је (главу) меКе на зелену траву. 2, 53;

Скиде њега с коььа на травицу. г, 16;

Прекрсти се, сједе на доламу. 2, 74;

Клекне на прострте струне. В. С. КарациЬъ , нар

пес. 1, XII;

Те он паде на льеке дугаеке. 2, Тз;
Сједе Грујо па льеке душене. з, 5;

Леже Мерј а на меке душеке. 1, 749;

Она паде на камеи студени,
Она паде пак се обезнапн. 2, 45;

Соке паде на јелу зелену. г, то;

Ој голубе, мо) голубе.
Не падај ми на лгалине. 1, 518;

Кад падну (скакавцн) ђе на зелену шуму. В. С. Кара

циЬъ. поел. 252;

Поцмилио ситан босиоче:

Тиха росо што не падаш на ме?

Падала сам за два јутра па те. 1, 685;

Метну калпак на јабуку
А пушчицу на кругачицу. 1, 192;

Књигу врже на јелову грану. 2, "4;

Она се попне на једпо дрво. Прип. 168:

Попећу се бадему на гране. 1, 497;

Де се попни јели на кичицу. з, 24;

Као да на ватру пада. Поел.;

Она дохватн пињату и ыаставн је на ватру пуну воде

и боба. Прип. 133;

3грабивши гомилу грања наложина огањ. Д. апост. 28, 3;

Што будемо на ватру сложили

Оно ћемо .ьепше пограднти. з, 59;

Па је трећу књигу накитио,

Па је метну на ту ватру живу. 1, 64т;

Метни мене па лака носила. 1, з4о;

Врзи пјесме на полицу. 1, 411;

Дилбер Мару на ченгел хитише. 1, 656;

Доћ’ ће кока на (уедало. Поел.;

Која (кошуля) није кроз прсте предена

Пи у ентно брдо увођена
Пн на разбој она ударана. 2, 89;

II испусти чашу на трпезу. 2, 62;

Свеже Соломуна и метпе га на једна проста кола.

Прип. 197;

Метнуше је младу на лочије. 1, 752;

И он седа 71а лаке кочије. 1, тгз;

На Мојсијеву столицу сједоше књижевници и Файн-

се) и. Мат. 23, г;
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Онда ступи на пријестол Српски кнез Лаз ар. В С.

Каранићт., дан. 2, 16:

из прнсто крдлекьсткз. Сном. 158;

Они иду на танану лађу. з, 38;

И седоше на лагане лађе. 1, 729;

С мртвим Марком сједе на галију. 2, 73;

Поеедају на лађе. В. С. КарациЬъ, грађа 39;

Долећеше два врана гаврана

К падоше на бијелу пулу. 2, 35;

Наде соко на бијелу црпву. 2. 65;

Удари дажд, и дођоше воде, и дунуше вјетроаи и на-

падоше на куАу ону. Мат. 7, 25:

Пак пп високу пулу. 2, 77;

Ти отиди на чардаке горње. 1, 724;

Стојша изиђе на змаЈев чардак. Прип, 43;

Он истрча на чпрдаке горне. 1, 724;

Нзведоше лијепу девојку

Изведоше на пулу високу. 2, 12;

Коње води у ахаре доње.

Бега води на горке чардаке. 2, 75;

Јармове на тавап двгнути. Поел.;

Пак је йогом о таван удрила,

Два таваиа йогом проломила,

На трећи се једва уставила. 1, 636;

Док метнем руку на прозор. 1, 421:

Па опет плочу привали на врага. Прип. 186;

Наваливши велики камеи па врата. Мат. 27, 60;

На градски је приковала врата. 1, 556;

Ударише звекиром па врата. 2, з4;

Обрнн се да т оке видимо

Да препочнем оке на јаглуке, 2, 86;

Сакуј себи токе на јелеке. 1, 242;

Пшеница му по долу полегла

А по брду на ерп навалила. 1, 529;

Кад се гошћа наклони и'а хајв-ар. В. С. Карац’. поел. 95;

На копље му сокола метнуше. 2, 81;

Да стајете на змије и на скорпије. Лук. ю, 19;

Сједи с миром, кад ти иико па реп не стаје. Поел.;

Није ти крава на ногу стала. Поел.;
Стала си ми па ногу

И 71а чизлгу црвену. 1, 264;
Не стани сироти 7га С7гут, не ћет себе на с'реАу . Поел .
Пало му шљеме на тјеме. Поел.;
И метну калпак на главу. \, 740:

Ко се шта боји оно ће му на главу доћи. Поел.;

Пашће ти брига на главу. В. С. КарациКъ, поел. 237;

Узео свијет 71а главу. Поел.;
А ми ћемо ноћ на главу, па у плаиину. В. С. Кара-

цикъ, дан, 1, 76;
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Долете соко из Босне,

Девојци паде на раме. 1, 565:

Танки брци пали на рамена, г, 4о;

Астаде девојка, метну срп на раме. 1, 252:

Заметив сјекнру на рамо. В. С. Карацикъ, поел. Чт;

Заметнувши пушку наралге. В. С.КарациЬъ, дан, з, 182;

пртио коп.ье на рамена. 2, 59;

Па се Шарцу на рамена баци. 2, 42;

Он се меће кон, у на рамена. 2, 12;

Машише се коњма на рамена. 2, 91;

Он се вати вранцз
г

на рамена. 2, 78:

Довати се Шарцу на рамена, 2, 38;

Азми госпу на бијеле руке

Пак је носи на танану пулу. 2, 45;

Он га узе на руке своје. Лук. 2, 28;

Наде на ноге његове. Д. апост. ю, 25

Оде књига од руке до руке.

Докле дође на Грахово равно

А на руке Милутину кнезу. з, 5;

Метну ј ој прстен на руку, г, з 15;

Да му метну тешко гвожђе на ноге. 1, 536:

Подајте му прстен на руку и обућу на ноге. Лук. 15, 22;

Па облачи на ноге пашмаге. 1, 345;

Па јој брже бо.ъе папучу назује на десну ногу. Прип 163;

Не може чизма да наиђе на ногу. В. С. Карац. речи, наићи;

Ни заслужих на 7юге опанке. з, I;

А на ноге двоје букагије

А на руке двоје белензуке
А на грло синцпр гвожђе тешко. 2, 68;

А на бедро саб.ъу оковану. з, 20;

Н оси књигу бијелу Прнлипу

На кољено Краљевнћу Марку. 2, 42;

Пануо јој главом на криоце. 2, 44;

ђегођ сједне, на крило ме метне. 1, 735

Па Канцу узима на крило. 2, 81;

Врнтку саб.ьу 7Ш крило намнче. 2, 71;

Да ти метнем на криоце главу.

Ти ми метни на ердатце руку, з, 76;

Не би ли ме у каФи попно,

Не би ли му наг'ердашце пала. 1, 337

Гује му се на ерце савиле. 1, зтз;

И Алију на ерце удрио. 2, г;

На зло га је лгесто ударно

На зло место у ерце јуначко. 2, 16;

Зар ти је напало на очи
,

те не видиш? Прип. 181;

Као метну ми па очи и умнх се. Iов. 9, 15;

Како дурбин на око турио. 2, 4о;

Самур-калпак на очи намиче. 2, 71;

Ма их Србп на близу пустите
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Па узеше на то око бистро. Б. РадичевнЬъ 2, 89;

Не смел да га на око узмем. Л. Л азаревићт., владим. 11 з;

Ко у небо п.љује, на образ му пада. Поел ;

Паде му мраз на образ. Поел.;

И метни ми расток на обрве,

Еара-боју на кара-зулове,

Руменило на бијело лице. I, 736;

На рану би га привио. Поел.;

Пнјану чоеку не метну ласно локота на уста. Поел,;

Узети ђем на зуб. Поел.;

Свн ће се почетн кадъ зачую чудит’.
На зуб ме узети, вриво судит’, нудит'. А. Каннжлић, рож. 26;

Да метнете ученицима јарам на враг. Д. апост. 15,10;

Ко се другоме за што руга оно ће му на врат доћн. Поел.;

Што бих пасју крв на свој врат узимао? Поел.;

Да милој снаой на грло веже. ], 329;

Вежу бремена тешка и незгодна за ношење и товаре

на плећа људска. Мат. 23, 4;

Па извади дивно однјело.

Па удара ни плећа јуначка. 2, 94:

На плеки му удара кошу.ну. з, 2;

Иешто мало фереже и л плеЪд нявнкдо. Г. РаиЬъ,

бой зм. з;

На слуеина леђа набронше

Тридест и шест златни буздована. 2. 72;

Пусти муху на длан
,

она хоће у браду. Поел.;

Из седла га коњу изгоњаше

И на уши ђогу нагоњаше. 2, 44;

Стави луда на высоко, нек ногама маше, Поел.;

Пала муха на међеда. Поел.;

Те је бацн за се на ђоеата. 2, оз;

А седло с пијевца пребацим на челца. Ирин. 203;

Па на когье натоварк благо. 2, 97;

Што се у један пут натовари на коња зове се товар.

В. С. КарариЬъ, дан. 2, 53;

Пак он седе на добра коњица. 1, 723;

Онда >(арко усједе на Шарца. 2, 62;

Кад усједе ђаво на ђавола

Горски хајдук на б'јесна ђогпта. з, 2;
Па сустала коња одјахао
На Турскога ђога узјахао. 2, 52;

Узјахао на вељега ата. Поел.;

Скочи Стојан на добра ђоеата
А ђевојка на молена вранца. 3, 21;

Те се Туре па ђогинп бацп. з, го;

На добре се коњо дохитише. г, зб;

Па с’ доватн на сеога кулпша. 2, 93;

Удрн ппњга седло сератли јнско. з, 1 в;

Привати ме па коња витеза. з. 7:



Даде саб.ьу на коња Шћепану. г, 95:

Ве ва.ьа своје звоио на туђег овна везати. Поел.;

Слијеваће па ате ратове. 2, за;

Паде хпатор на сокола Марка
И на његов крсташ алај-барјак
И на Шарца коња в еликога. г, 63;

Спотакла се, пала на јунака. 1, 479;

Тресла је Тода јабуку:
На кога падне јабука
Онога Тода да .ьуби. \, 394;

Пошак паде на Максима твоей. 2, 89;

На Максима красте напануле. 2, 89;

Оплетавши вијенац од трња метнуше пањ. Мар. 1 5_. 17;

Метни па њу руку своју н ожнзљеће. Мат. 9, (з;

Метну ню руке своје нањ н ухватнше га. Мар. 14,48

Шћадијаху да га ухвате, али нико не метну руку нањ

Iов. 7, 44;

Дкгоше руке на Исуса и
ухватнше га. Мат. 26, 50;

Пак с нье скида рухо ђевојачко,

На њу меКе рухо невјествнско. 1, 745

На њег’ меЬу танану кошу.ьу. 2, 29;

Пак удари нагьеа одијело. з, 2;

Удрн на се днбу и кадиФу

Поноснту чоху сајалију. 2, 44;

Те облачи на се одијело. 2, 66;

На се врзи ђузел одијело. 2, 95;

II на њих је рухо порезала. 2, 88;

На дружину токе поковатн

Порезати зелене доламе. з, 43;

На свои побру гвожђе отвораше

А на ђема Марко удараше. 2, 68;

При вез ядре на њега оружје. з, 21;

Товарнте на људе бремена претешка. Лук. 11, 46;

Кој и ј.е међу вама без гријеха ,
нека најприје бацн

камеи на њу . Iов. 8,7;

Удри киша, ал’ на брата моей. 733;

такое и оно:

Веже лико на узицу. Поел.;

Прнцнјепио си се на њих. Рим. 16, 17;

Патче калпак на пе.лпву главу,

Мор-доламу на грбпвалеђа,

Жуте чизме на ееаве ноге. 107;

Мота прстен узимала, на прст натвче. 1, 584;

зе сунђер, и папу ни оцта, па натаче ни греку. Мат. 2 7,48;

Кад буздован насаде на пијпчу. Крип, з;

А он га (ха иду ка) набпо на колац. В. С. КарациЬъ,

поел. 38;

Набпју живе на поле. В. Г. КаранпЬъ, грађа 66;

470 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ
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Што два и два на когг.ъе набвја

Преко себе у Ситницу тура. 2, 50

Па га (сунце) ђаволски цар набно нпкопље и ноеио

на рамену. Прип. 114;

У руке му стржевъ колацъ даю.

На ной га мысле ударити. П-Ьв, 8;

Пође да прескочи управо изнад стожине те се на њу

набоде. Прнп. 228;

Да га (бисеръ) нижу на зелену свилу. 1, 600;

Мак на конац ћерати. Поел.;

такое и ово:

Свп се браћо на ноге дигните. 2,2;

Којн су вас породили

Преко крила положили

II на ноге поднгнули. 1, гп;

Онда Грујо на ноге устаде, з, V.

Она скочи па ноге лагане. 1, тзз:

Скочи .ьуба од зем.ье на ноге. 1, 289;

Па се скочи на ноге лагуне. 2, 94;

ђипн Јанко на ноге јуначке. г, 85;

А на ноге делибаша Ибро. з, п;

Већ се пропе он па ноге стражње. 2, 66;

На ноге се с коња дофэтно з, 42;

Соко ђого паде на колена. 2, 44;

Паде Мујо у траву на главу. I, 524; (*)
Да падне на леђа

, разбио би нос. Поел.;

Кад ко поерне или падне на уста. В. С. Караџићт.,

поел. 52;

Дијете легне на трави на леђа. В. С. Караџићт., нар

пес. 1, стр. 496;

такое и ово:

И однесе дурбин од бн.ъура,
Па му пружн седаи ко.ъенаца,

Наслони га на јелову грану, з, 24;

На виту се јелу иаслонио. 1, збб;

На студен се камен наслоинла. г. т;

На демир се пенџер наслоило. 2, ю;
"

На бојно се копље наслонио. 2, 49;

На златну се штаку иаслонио. 2, 89:

На седло се ерцем наслоило. 2, 61;

Наслоен се седлу на облучје. 2, за;

Од јада се на лшч наслоњаше. 1, 55 7;

Наелоња се цмн.ье на босил,е

Свака драга на својега драга
А. ја јадиа немам на којега. 1, 361;

(■у

') Према томъ е и ово:

Да на главу погвбоше Турци. П. ПетровиЬъ, в!ен. ш
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Те нас.юни ноже на конопце,

Па повуче ноя;е по конопцу. з, 7;

(Опкрешь се и л трек«, да тн даднъ проводе. I. Ра-

нКъ, бон зм. 5;

На марке се пушке опираху. Оглед. 1;

На танку се бре?иу одбочно з, 17;

примицанЬ се мисли и у овакпмъ примерила у коима се

место нЬга паже само быванЪ, кое прилкчп ствари кадъ

се примиче:

Да си брже на вашу Цетипу. з, 24;

Кад су били па то сиње море. 1, 722;

Кад је био поди на ћуприју. 2, 63;

у пренесеномъ сиислу:

Паде коцка на Матија. Д. апост. 1, 26;

Страх нападе нањ. Лук. 1, 12;

Зле су мысли и на ньихъ напале. П. ПетровнЬъ, в!ен. 10-1;

Пр огонећк неприятель кои на ньихъ нападаху. С. Ми-

лутнновиКъ, ист црн. з;

Биједа или несреКа која на човјека изненада нападне.

В. С. КарацнНъ, нов. зав. IX;

Напао као смрт на живот. Поел.;

Колико ноћце ноћас бн,

Не вргох сайка на очи. 1, 316;

Не пада му сан на очи

Већ му пада ј ад на ерце. 1, 314;

Тако ми се туга на ерце не савила! Поел.;

На мене бога меће, асам чини ттамује драго. Поел.;

Па наметну намет на вилает,

Све на кућу по три литре злата, з, I;

И наметну зулум на Носова. 2, 69;

На Солун је порез ударно. 2, 78;

Порезе паша удари на наије, па оборкнезови између
себе разрежу на кнежине

,
а потом свакн оборкнез у

својој кнежини с кметовима на села, а кметови са се.ьа-

цима на људе. В. С. КарацнНъ, дан. 2, 98;

Бачила је на себе мађије. 2, 4;

Бацићемо кривицу на нега и на остпле ајдуке. В. Г,

КарацнНъ, дан. з, 165;

Не Не да оборн кривицу на писара. В. С. НарациНъ,
грађа 48;

Ласио је одбнтн кривнцу на .нртеога. Поел.;

Отпнратн се на нога. В, С. Карац.речи, отпирати се;

Ако ли тн у чему скриви или је дужаи ,
то па лгене

упиши. Филям. 18;

Тли оелрл все роте п клетки и л ее. Спом. гез;

У таковом стаььу морали су они иавуЬи на себе

завист и мржњу свпју осталп поглавица. В. КарапиЬъ.

дан. 11, 22;
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Удри пике на голике. Поел.:

На њееа сп ыавалио вино. 2, зо;

Пак на њега Турци нава.шше.

До сад ми слим да је погинуо. 2, 49;

Навали с плачем па оца да му пште у дервиша оно-

га колача што он једе. В. С. Карацикъ, поел. 354;

Сви навале нп ЈгарађорђиЈа да он буде старјешина.

В. С.Карацикъ, дан. з, 165;

Макеха навали на своей мужа да се крава она зако-

.ье. Прип. 159;

Тврда мука кад дође на чоена ва.ьа да трпи. Поел.;

Туђе нме ти узимаш на се. з, 18;

Да ке труд та] драгово.ъно примвти на себе. В. €.

Карацикъ, одгов- на утукъ 25;

На нога е оставпо царство. П-кв. 69;

Ма врапце проху оставитн. Поел.;

Он је све народне послове био оставио на оборкне-

зове. В. С. Карацикъ, дан. з, 139;

Одложн све на њега да он ради како знадаће бо.ье

бпти. В. €. Карацикъ, грађа 64;

На нога си наручила Јова? 2, аб;

На самртн царство наручпо

Баш на кума Вукашина крала. 2, зз;

Ти на мене осЪдочн царство. ПЬв. 69;

Да га они не узеше на свойвратъкдушу. С. Милу

тиновикъ, ист. црн. зз;

Узевши на своју руку Власта. Д. апост. 12, 20;

На тебе се таки санак збно! 2, 89;

Збили ти се снови на Турчина] П. Петровнкъ, Вlен. 20;

Радује.м се што се у свешу смнјем ослоннти на вас.

2 Кор. ч, 16;

Кад се господар не ослања са свијеи на слугу. В. С.

Карацикъ, поел. 44;

Спала књига на два слова. Поел.;

Неправедно тецнво на треке колено не слази. Поел.;

Ал’ се Маца на далеко баца. 1, 166;

Да је менп твој мирно, 71а млого би доспео. 1, 318;

овамо иду и опали пример»у кошта се ово значенК пре-

носи на радию, на стапЬ и на друге стварп умне:

Паде Марку на улг топузина, г, 66;

Или ти је на ум пала мајка. з, 14;

Док ми паде на ум оно моје просо. Прип. 2о4;

Да му је иао па уль покојпп брат. В. С. Карацикъ,
поел. 155;

Н!е ми на ум7> падало ело. Д. ОбрадовиЬъ, жив, то;

Трека кука кад ј о ј на уль падпе. 1, 591;

Пало ти је на ум погипути, 2, 56;

Нп ум паде бегу Радулбегу
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ђе Ье њега кра.ьу преварити. 2, 15;

Доцпан Симу на ум припануло. 2, 14;

Дође му на ум да обнђе браћу своју. Д. апост. 7, 23;

Што ни врагу на ум доћ’ не ложе. П. ПетровиЬъ,
шћеп. 13;

У то се запођеде еданъ прамъ црна облачка одъ край

запада, ма га нитко нпумъ не узнмаше. С. МилутиновнЬъ.

ист. срб. зю;

Нпје му пало на памет да воденнца без воде бити

не ложе. В. С. КарациЬъ, поел. 47;

Кому не би на пометь пала н'Ьгова иста отацбнна.

М. А. РельковпЬъ, сат. з;

Молитве твоје и милостиње изиђоше на памет богу.

Д. апост. 10, 4;

Ово би на памет узети достојно било. Л. Милова-

новъ I;

Оотежемо сви на пашу душу
Да је ово главом царе Петре. П. ПетровиЬъ, шћеп. 15;

Попео ми се на душу. Поел,;

Не может му се ослонити на вјеру и на ријеч. В,

С. КарациЬъ, поел, зз7;

Исуса остави на њихову волу. Лук. 23, 25;

Коме се то остав.ьа на волу. В. С. КарациЬъ, нар.

пес. з, стр. 43;

Не дај овцама на волу. Ирин. 58;

ХотеЬн Чивутима учиннти на волу. Д. апост. 24,27;

Дл инь № ил ннуь колю. Спом. 247;

ВеЬ на среку да им оставимо. 2, 26;

Оставив код њега новце на аманет. В. С. КарациЬъ,

речи, аманет;

Хоћу те ставитн на муке. Првп. 132;

МетаЬу га на зле муке. Ј, 536;

И на муке удари га тешке. 2, 36;

На сване га пробе удараше,

Не би ли га како пргварно

Не Не ли се јунак потурчити. 2, 95

Одрасла и стала на снагу. В. С. КарациЬъ, нар. пес.

2, стр. 13;

Маторъ пресадьенъ чокотъ узъ чардак.пю веЬъ дру-

ге године на родъ стае. П. ВолпЬъ 1, зоз;

Кад-Ь челяде дође на разборъ. Наукъ кр. 128;

Дошло му ерце на м/еру. С. В. КарациЬъ, речи, ерце;

Стаде мома на удадбу. Поел.;

Изиђу још на веки глас. С. В. КарациЬъ, дан. 5, 48;

Родос бјеше па глас испануо. П. ПетровиЬъ, шЬеп 77;

Ал ме немој момче на глас износити. 1, 609; ('•")

Овамо бы и шло и ово, али га не могу потврдити

нар од 11имъ говоро мъ:
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Да се овако дјело преводи на језик којнјеи се сад

почиње писатн. В. С. КарациЬъ, нов. зав. II;

Заповједп те се преведе свето пнсио на Грчки Језик.
Прнп. из стар, и нов. зав. 151;

по осланяню, кое смо напредъ видели нзрекомъ казано,

овамо иду и оваки примери у коима се нетто чини осла-

няюЬн се у пренесеномъ смнслу на вештошто или вейъ

есть или се мисли да ће быти:

Нек ме пусти из тамнице клете

А на вјеру и на вересију
И на јемца бога истинога, 2, 65;

Приповиједа сс да је вскакав калуђер у нево.ьи доиио

трговцу од некаква свеца ребро оковано у сребро, и

лскао да му нпњ позајми новаца. В. С. КарацнЬъ, речи,

ребарце;
Овако су на справу служиле кметице. В. С. Кара-

ииЬъ, речи, справа;

II л и о ю к * р оу мл к ль к о к оу. Спом. 87;
На вјеру добро је. В. С. КарацнЬъ, речн. вјера;
На твоју душу. В. С. КарагдиЬъ, речн. спахија;

оу?е мншь мл кероу. ШаФар. лЬтор. а*;

Те га прота узме на вјеру и одведе у Србију. В. С.

КарариЬъ, дан. з, П5;

Него везиру на п%гову ргечъ и образъ отнћи. С.

МилутвновиЬъ, ист. срб. 359;

Или се порти на милость предати. С. МилутивовиЬъ,

ист. срб. 34;

Лер се Париз предаје нау говор. В. С. КарариЬъ, еман. 1 1\

Предайте се на аман Турцима. П. ПетровиЬъ, пула 1з;

Едда Нпекъ на аманъ узмемо. ПЈзв. 62;

Ко да на вересију. В. С. КарацнЬъ, поел, зз;

Я находнмъ пайбо.г];г7, терзпо,

връ онъ ради и навересГю. М. А. РельковнЬъ, сат. 34;

Радо на почек дајем. Д. ПоповиЬъ, осв, 54;

Дд дде ('землю) мл доуотке. Писмо Ивана Црное-
вића у €. МилутнновиЬа ист. црн. 6;

Дл ногоу постлкнтм линеек оу ннуь комоуиь мл до-

Б Н Т Ь. Спом. 1 ая;

Војске по неколике стотине оставе у свакој паланцн

на грошак пародии. В. С. КарацкЬъ, грађа 57;

Да ме вози до Тр!еста на мой трошакъ. Г. ЗелиЬъ 262;

Или ће битн па Српски рачун или на царски. В.

С. КарипићЧ), гра!,а 3!;

То бн се оида па опшгипски рачун немилйце тро-

ши.ю. Д. ПоповиЬъ, осв. и;

Те он одмах пушти Црногорце
На слободу да се куЬп врате. П. ПетровиЬъ, шКеп. 63.
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Који су на име какога манастира напросили себи

новаца. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 115;

Млоги су то чинили па Ауртино име
, који Курте

нигда нијесу ни виђели. В. С. КараянЬъ, дан. з, 204:

Јер Ье ыноги доћн на моје име говореЬи : ја сам,

Мар. 13, 6;

Ид пне реуепогл господина коюиодо сандала постякн

оу нашь комоупь оу покладь кьсе фо се оудргкн оу семь

лнстоу. Спом. п4;

осланянЬ коже быти и у овакимъ примерима;

Надајућн се па све вас да је моја радост свију вас.

2 Кор. 2, з;

НадЂК» се па в о га. Жит. св. Конст. 1, зв;

!1е плдяглсмо се на о р оу а: и 16 п а ш е. пь па сил оу

господа н г.ога. СтеФапъ Првовен. жпт. ев. Сим. 19, 1э;

Имајући надање па бога. Д. апост. 24, 15;

Који овај над има на њега. 1 Iов, 2, з;

Окром бога единствено на нъих над имаде. Грлнца 59;

Не имаше по богу друге надежде н’ако на верность
и нахрпбростьЦериогпрску. €• МплутнновнЬъ, ист. црн, 'I;

й л м е и е се не нздян. I. Раийъ, бой зм. в;

се II й СО Г Л II ОГ Ъ Н II Д 1.1 010 С(» 6 Ъ 10. !.

Раийъ, бой зм. 17;

На нЪгп тп узданице нейма. НЬв. 8;

Ако што и на Црногорску вЪру држи. М. СветиЬъ,

утукъ 2, 28;

Ни најмање на себе не држи. Д. ПоповнЬъ, осв. 41;

Више на свое пощен'ё него на свои животъ држи. Е.

ЯнковиЬъ, тргов. 62;

Вјерова на над. Рим 4, 18; (Д)
ЧекагэЬи на одгоеоръ. Г. ЗелиЬъ 328;

Да смо шЬели ми на то чекати. П. ПетровнЬъ,шЬеп. 41;

5 Ллшнпцы на одгоеоръ прйчека. С. МплутиновиЬъ,

нет. срб. 342;

Кон лннацъ на то чека. В. Дошенъ, ажд. 26';

Да не чека више на ме. Б. РадичевнЬъ 1, 14;

Други свата неброено

На пасъ тамо чека мноштво. Е.СуботнЬъ, бос. 123;

кадъ се ствари умножаваю могу допи овако едва на другу:

Да ми не дође жалост на жалост. Фнлнб. 2, 2*:

И дарове на дарове
Сла и мпта врху мята. 11. ГундулиЬъ, оси. 12, 18:

Зулумъ па зулу мъ мзмышляти и чиннтп. С. Милути-

новнЬъ, ист. срб. 61;

по томе и што быка пре долази нао подножЬ ономе

што бына после кадъ ово друго настае доиъ оно прво

н вирокаш е и л господа, Д .«аност. 9,42, Шишат.
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Iошъ есть, иди кадъ е едно съ другимъ тако везано да

V првоиъ стон што ће быти друго:

Да попију у јутро на ште срца у води неначетој.

Прип. 141;

На тагитину попити што. В . С. Карай, речи, таштина;

Питн и а уте срьд ц е. Шэф. Iезек. !зо;

Ко.шко се на прей помишљај чини ласно. В. С. Ка-

рациЬЪ) писма 57;

Каже на питање да је из Сарајева. В. С. Караџнћ-е,

поел. 187;

Да им ьепше проговорнш,

На питања одговорнш. 1, 153;

Да јој се на молбу њезину одговара. В. С. Карацнкъ,

поел. 177;

Месец Дели на то одговара. 1, 739;

Ја ти на то не умијем ништа казати, Прип, 194;

Сва се зем.ьа на гласъ оеый

Збуча, збунн и подиже. И. Гуидуликъ, осм. ю, 20;

На ови глас поче се све камење н дрвеке шикати,

Прип. 192;

На таке гласове народ скочн. В. С. Карацнкъ, грађа 79;

Кад се Јанко на то поплашио. В. С. Карацнкъ, нар.

пес. 1, стр. 183;

На то се раерди Март. В. С. Карацнкъ, поел. 15;

На наше се молбе сыилуй. П. Кпежевикъ 102;

Који су дошли на заповест господара ђорђа. В. С.

Карацнкъ, дан. 5, 53,

йко лн бнсно не дошли и л »и л: ь Спом. 259;

Арсеније 111 на позивагье ћесара Леополда 1 побуни

народ Српски против Турака. В. С. Карацнкъ, дан. 2, 77;

На позивагье Турско многи се ста;)!) кнезови стану

предаватп. В. С. Карапнкъ, грађа 87;

На реч Исуса Навииа сунце и месец стаде. Прип,

из стар, и нов. зав. 82;

На те речи паша допусти да се проја разда народу.
В. С. Карацнкъ, дан. 4,4;

На таково њиоео искање иије више разговора о миру

ни бити могло. В. С. Карацнкъ, дан. з, 185;

у томтэ смислу мотке быти и оно;

Фалатн брате на твоје лијепо пријатељство. Ковч.4т;

и уовакимъ се примерима месту миелн само горня.страна

коя се примни,аи Г.мъ заузима (као напредъ у примерима

съ речима светъ, полб);

Дође на своју постојбипу . Мар. 6,1;

Већ нас пусти, пашо, па оилает. з, 16;

Они не ће низ Дупаво, него оће преко Шумадије на

вилает. В. С. Карацнкъ, дан. 5, 27;
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Да се могу слободно вратити па њиову очевину. В.

С. КарациКъ, дай. з, 141;

Не смејуКи ићн у Јадар па сеоју баштану. В. С. Кара-
циКъ, дан. 4, 20;

према томе имамо и другчјл места: землК, села и зграде

итд.. коя ако и собомъ обузнмаю место кое се примн-

цанКиъ докучи. опетъ имъ се не следа на делове коима

обузимаю. него се масле само као о бичи а места коя за

подножћ свачему требаю:

ПреносеКи рану на Самару

Прско Босне на Ерцееовину. \, 691;

Те је (кньигу) ша.ье па Гражово
А на руке Милутину кнезу. 2,5;

Ишао сам па ЕраиКе. В. С. КарациКъ, поел. 24о;

Поедаемо ндшегл слоугоу до прюкитлогл господннл крллга

МДТЗГЛШЛ !! Д оу 1' Р 6. Спом. 298;

Отиде на крајеве Тиране. Мар. *, 24;

Да иде у Котаръ на парохгю Еилянску. Г. ЗелиКъ 55;

СиноК паша на Језера паде

На Језерп под Брда камена. з, 17;

Плави Зумбул оде на Дољане. В. С. КарациКъ, речи.

До.ьани;

Отишао на ЦетинЪ. —•
Отндоше на град на Бојану. 2, 26;

Клио н ии не клеи иьдл гредете нд пять

гр л д ь. Спои, ю;

Идем на Јеру салим. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, зо;

Магарца одведн н на Јеру салит он Ке опет бнтн мага-

рац. Поел.;

ПоКе (пође) на Меку. Д. ОбрадовпКъ, бас. 162;

Који ХришКаннн отиде на Јерусалит, а Турчин на

Мену, онај-се послије зове хаџија. В. С. КарациКъ, речи,

хаџија;

Хоћс Мујо цуру и кочнје

Да он шньоме бјежи на Удбину. з, 24;
По веди их меня на Уд бичу, з, 24;

Те је (кньигу') ша.ье на Турску Кладушу
На ко.ьеио Хрњп МустаФ-аги. з, 24;

Одведе ји на Текије, те ји онде понабијају на ко.ье.

В. С. КарациКъ, грађа з;

Саставн један целен Туреки говеда те оћера на Ми-

тровицу
и прода у Њемачку. В. С. КарациКъ, дан. з, 195;

Ја оКерах на Млетке волове. з, 68;

Па пође с драгом на дворе. 1, 580;

Докле дође на своје дворове. 2, 99;

Кад кральицы дође на дворове. ПКв. 15;

И дођоше здраво на дворове. Оглед. 15;
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И поведе овце на дворове. 1, 289;

Што ћу ја сад од овога твога мала а мојега лнјепога

дара, или Ьу га с тобом на ово мјесто арчнти, или Ьу

га по коме на дом справнтн, Ковч. 61;

И камене пдатнше майсторе,

На свое ихъ доме отправите. Оглед. 14;

ОтЕдгошенЈ пор т оу Iјдроу тоурскоиоу. Шэф. л-Ьт. вг, 12;

Кьдя соу ншлн на п о р т оу. Спом. 312;

ДоЬоше кдлоуЬерн ндпортоу господина I)ярл. Спои, зп;

Послдше поклнсяре ид портоу госпосткд ын Спом, 185;

Аиде пођн варогль-Подгорицы
На сарае бега АбдовиЬя. Оглед. 38 1;

И дођоше на харъ капетану

Те стадоше пяти мрко вино. Оглед. 4з;

Па е на харъ аге окушо. Оглед. 144;

Хајде тамо на сараје доње

Па отвори дванаест одаја. 2, 95;

Он отиде на зелену лонџу. з, 21;

Паке лети брату на меосану. 3, 24;

Кад!я на мешћему зове обадвое. Ф. ЮкиКъ
, при-

ят. 1, 113;"

А отиде Стефан на келију. 2, 21;

Кад дођу на пошљедњиконак. В. С. Карац. дан. 1, 15;(*)
Понтимь на мой квартирь. Д. ОбрадовиЬъ, сов. 24;

У саму ноћв доћемо наквартиръ. Д. ОбрадовиКъ, бас. з99;

Да ме прими на квартиръ. Д. бас. 363;

За тимъ су се Турцы вратилн на свое квартир е.
Г.

ЗелиЬъ 332;

Који је на ћабу ишао. В. С. КарациЬъ, поел. 206;

Кад хаџије на пабу полазе. з, 16;

како свака страна према средний може быта горня ,
по

томе овамо иду и оваки примера у коима имамо страну

коя стон према иримицаню; они се одъ горньихъ разли-

ную тимъ што ова страна ние за подножК
,

те стварь

примакавши се остае управо само до нЬ:

Иди на море и баци удицу. Мат. п, 21;

Кад дођоше на то люре сигье

И седоше на лагане лађе. 1, 129;

Овце како дођу на језеро одмах се развале око језера.
Прип. 58;

Идући за дуго по свету дође један пут на Једно
језеро, и онде нађе велике и богате дворе. Прип. го;

Како дође на језеро млада

Поклоии се зелену језеру. г, 66;

(*) Конакъ значи и радию; по томе ће натрагъ быти ваше

овакихъ примера.
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Да га ладне напоји водице. 2, 66;

' Отиде на онпј поток, прекрстн се и баци новчнћ у
поток. Прип. 51;

А над дође на воду Страницу,
На њој нађе четирн робинье. 2, 97;

Па се диже на воду студену
Те се напп воде студенице. 2, 12;

•Та сам им’о мо ју к о шутицу

Пак ј’ отишла за гору на воду. 1, 370;

Узе ми коња за узду

Те ми га води на воду■ 1, 466;

Синоћ малу мому доведоше,

А јутрос је на воду послаше. 1, 413

Уранио старац калуђере
На Дунаво на воду студену. 2, 14;
Па ураних на воду чатрњу

Да напојим мојега шарнна. 2, 64;

Иду на најљепгау живу воду. Ковч. 91;

Која тнква често на воду иде, разбиће се. Поел.

Кад твоје друге на воду пођу. 1, 42;
Порани рано на воду. 1, 296;

Да не жеднимнити да долазим овамо на воду. Iов. 14, 15;

Стојша кад дође на ону чесму. Прип. з5;
У кога су биле руке неопране или лице неумивено

тај је морао ићн на бупар да се лепо опере. Д. Попо

внћт>, осв. 26;

Уврати се на воду чатрњу. з, 21;

Кад дођоше на јаму студену. 2, в

Иде па гроб. Iов. и, 31;

Он окрену дебела ђогпна

Оде брзо па еоргьа вјешала. 2, вз;

Тако натуђа врата недо.чазио да кору круха питам.Поел.;

Тад долази царе Сулејмане
' Он долазн тавннци на врата

Те дознв.ье Јуришића Ланка. 2, 52;

Она пде на тавпичкп врата

Те нзведе Мирчету војводу. 2, 75;

Када дође на авлијнска врата,

Закуцала алком на вратима. 1, 647;
Она стрча авлији на врата. 1, 344;

Док он дође на градску капију,
Тврда бјеше, да је бог убије! 2, 79;

Докле дође на врата од града. 2, 95;

Сада ћемо на капије доћн,

Ва.ъа проћи, моја браЬо драга,

Седамдесет и седам капија

Док се дође под бијелу кулу. 2, 79;

Стаде Марко капији на врата. 2, 79;
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Кра.ь допаде на црквена врата. 2, 34;

Па он нде Мерный на пенпер. 1, 345;

Дођи мени тамницн на пенпер. 2, 65;

Привлачи се на пенпер тамници. -г, 4г;

Она оде на тамницу Марку. 2, 65:

Отидоше шњоме на тамницу,

Отворнше проклету тавницу. 2, 88;

Да се сваки чоек који дође на казан почасти. В. С.

Караџпћт., поел. 66;

И одлаз'и тамо на белило. 2, 26;

Доћн ће овца на солило. Поел.;

такое и ово:

Онда дођоше војницн, и првоме дакле пребишеголи-

јенн и другоме распетоме с њим. А дошавши на Нсуса

над га вндјеше да је већ умръо, не пребише му голијенн.
Iов. 19, 32—зз;

Над’ на нЪга налЬгоше Турци. l2;

Од њега је јелен узбјегнуо
На Шћепана брзо долазпо. 2, 99;

По дугоме путовању наиђу наједан чардак. Прип. 9;

Кад нагазн на прву бусију. з, 24;

Алн на њег нагазила гуја

Л>ута гуја са Кладуше Мујо. з, 2-4;

Нагазн на некакву јалlу. Прип. 182;

Нагазио на сугреб. Посл.;

Накасао као пас на кијак. Поел.;

Не трчн као шише на руду. Поел.;
Сава већ с лађама као и Дунаво наетупа на Србију.

В. С. КарациЬъ, дан. 2, 35;

Намјера га пред вече наиесе

На зелено у гори језеро. 2, 98;

Намера и намерила била

Намерила на воду кладенца. 2, 53;

Еда бог да, вода га однела!

Мајко моја, на ме га нанела. 1, 531;

Намера је намерила била

На јунака Орловића Павла. 2, 51;

Не би ли те бог камерно на ому девојчицу . Прип. 84;

Намјери се ђаво на ђавола. 3, 28;

Намјерио се на рутав нос. Поел.;

Раздвојише Турке у бу.ьуке,
Па нагони један па другоеа:
Што пропушћа дели Радивоје,

Дочекује млади Татомире. з, з;

Но на њега ђога пагоњаше. 2, 44;

Путујућп тако удари на једну воду. Прип. 45;

Окренуо друмом широкијеи

Те на нашуБањску ударно, г, 44;

481СЪ ПРЕДЛОГОМЪ ИА

Свнтавса I, 31
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Истом кнеже разредно војску
,

На Косово ударите Турци. 2, 4б;

Спустише се равно) Метохнјн
На Сеновца села ударите. 2, 4о;
На бродове води ударите. 2, йо;

БојеКи се да не удари на пруд. Д. апост. 27, п;

Удари тук на лук. Поел.;

Удари се јунак на јунака,
Удари се памет на памецу. 2, 4о;

Да на себе дочекаю

Два одъ Турске хитра змая. П. ПетровиКъ, слобод. 130;

ТреЬа (войска) остане с митрополитом у средини да

дочека на себе силу Турску. Грлнца 2, 4з;

Па дочека оно Туре младо

А на сабљу и на десну руку. 2, 52;

Већ се пропе он на ноге стражње

И кобилу на предње дочека. 2, 66;

тако е и ово.

Ружан чоек не иде радо на оеледало. Поел.;

Нема нншта тајно што не ће битв јавно нн сакривено

што се не ће дознати и на видјело изићи. Лук. 8, п;

ИзиКи ће ђело на виђело. Поел.;

Утече у своју рупу и престане внше излазити на

сунце. В. С. Караџпћт., поел, бз;

Изишао као мара на сунце. Поел.;

Сеја брата на сунашце звала:

Ајде брате на сунашце јарко. 1. 16;
~

Нанеси ме пред двор на сунашце. 1, 727;

Више ми не долази на очи. Прнп. из стар, и нов. зав. 60;

тако е и ово:

Сав је Солун порез нзредио.

Редак дође на твоје дворове. 2, 78;

Саддођеред на најлlлађега сына да и он чува јабу-

ку. Прнп. 19;

Не знајући ннко за што Турци сијеку, свакн се морао

бојати да и на њега ред не дође. В. С. КарациЬъ, дан. з, 157;

На нога ред падне. В. С. КарациЬъ, речи, редњи;

Кад буде редна требега брата р,ачувакрушку. Прип.llo;

овамо иду и оваки пример», у коима е примицанЬ само

у уму:

Јунак мами дјевојку

На зелену јабуку. 1, 610;

Дјевојка домамљена на јабуку. В. С. КарациКъ, нар.
пес. I, стр. Азэ;

У иене има сто жена, па их свабим све на једно зрно

проје кад где нађем. Прнп. П;

На туђе се не лакоми. 1, 213;
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Лаком хајдук беше на дукате. 3, 2;

Лакоми на добитак. 1 Тим. з, 8;

Трпија је поклапна на душу
Како мора на младо тијело. П. ПетровнКъ, шћеп. 1 во;

На благо се була преварила. з, 81;

На Турске се коње преварно. з, 4т;

Не вара се Филип на дукате
Већ на лјепи читлук на Загорју. 1, 641;

Дјевојка преварена на хаљине. В. С. КарациКъ, нар.

пес. 1, стр. зтз;

Над ко -ьуде на гпто наговара. В. С. КарациКъ, поел. 169;

На што је Асан-бег молећи кнезове Српске нагова-

рао на то ји сад зулум и нево.ъа стане саме нагоннти

и упућивати. В. С. КарациКъ, дан. з, 149;

СвЪтуемъ ихъ я на добро. И. ђорђићЂ, салт. 236;

Што је хрче на лов научно. 2, 44;

Тко је тебе на то научно, з, 15;

Те вас на зло учи
и подбада. П. ПетровиКъ, шћеп. 14з;

На хајдуштво и сва опачила

Турци су им учите.ън били. П. ПетровиКъ, шћеп. 72;

Он бијаше угодан и врло пријатан, особито кад би

се човек на његове страгине бркове мало навнкао. Д.

ПоповиКъ, осв. 2;

Како се сиромаси .ъуди мало по мало привикавају на

своју беду. Д. ПоповиКъ, осв. 19;

Кад се кучка научи на ждрлгње
,

или кучку убнј или

ждрмьье сломи. Поел.;

Навадио се као Турчин на крлгетину. Поел.;

Острвнвшн се на Турску крв. В. С. КарациЬъ, дан. з, 21 9;

Прнстдше п д к с оу колю крдлексткд мн. Спом. 48;

Он не бијаше пристао на гысхов савјет и на посао.

Лук. 23, 51;

Ко не пристане на ову уредбу онај да се истера из

зем.ъе. В. С. КарациКъ, грађа 22;

и на то је паша пристануо. г, п;

Сканнмъ се и на то. Г. ЗелиЬъ г;

Све мислио, на једно смислио. 1, 4з6;
Све мислио, па једну смислио. 1, 438;
Све је мисли на једно смислио. 2, 90;

6ре НМI ОНО II л тон дддн рять н внроу Спом. 28т;

Подпише се на гьегову Ьмрт најпре митрополит. В-

С. КарациЬъ, грађа 138;

Из тон и все вншб писано |д господине дерцегь
СТвПЯПЬ СС. СпОМ. 264;

и у овоиъ се значенго може право место заменити рад-

ньомтз
.

станЬмъ и другимъ чимъ умнимъ, нао што се и

у последны'мъ примерима већЂ показуе:
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Како је некакав чоек ишао читајућн јеванђелије преко

некакве планине, па таман над дође на ове ријечи, удари

међед преко пута. В. С. КарапнЬъ, поел. 91;

Није могао доћи на ту мисао да пише управо народ-

ннјем језиком, В. С. КарацпЬъ, пиома 50;

Наша, се на сеакојаке мысли. Прип. 151;

Кудгођ из дома поступали, свуд на срећу наступали!
Ковч. 120;

Али и онъ зна узмаћн

ђе на чврстый духъ наступи. Слобод. 196;

На једно је чудо нагазио. 2, 44;

Да што почнем зборнт’ у народ}'

Иагазићу на вељу злу среАу. ГГ. ПетровпГъ, шћеп. п4;

Ко по селу много иде, или ће га пси ујести или ће

на ручак нагазитн. Поел.;

Кад на друеи сахат наступили, з, з3;

Ударно сам на белај. В. С. Караџнћт>, речи, белај;
Сав се град слегне као на чудо. Прип. 59;

Тако ми се на јаде не купили! Поел.;

Навести на погрјешке. В. С. КарацнЬъ, пнема 50;

Заносе млого на Крањскијезик. В. С. Карац. писма 86;

Глад може чоека наћерати на свако зло. В. С. Кара-

циЬъ, поел. 42;

Ва.ьа их силом на пјевање и играње нагоннтн. В. С.

КарациКъ, ковч. 64;

Ласно је нева.ьала на зло навратити. Поел.;

Ал оставит’ валя злоће

И на ерихъ се не враћати, П. Кнежевићи 14о;

Колко Марко тежно на правду. 2, з4;

Сви теже на стари закон. Д. апост. 21, 20;

Све је тежио на Њемачке уредбе што је уз рат видео.

В. С. КарацнЬъ, дан. 4, 20;

Отишао на истину. Поел.;

Он отиде богу на истину. I. СуботиГъ, даб. 24;

.особито кадъ нстомъ после примицаня настае радня и

станЬ, као што се и напредъ већп гдешто показало:

П ође на пут. Прип. 52;

Кад је полазио некуд на пут. В. С. КарациГъ, поел. ЗП;

Мијаила на пут опремила. I, 7 31;

Брже бо.ъе спреме се на пут. Прип. 26;

Тебе царе на диван зазива,

Да ти идеш цару на диване. 2, и;

Све му паше на диван дођоше. 2, П;

Отић' ћемо богу на диване, г, 1;

А брат брата на .нејдан зазива. 2, I;

Излази ми на мегдан јуначки. г, 44;
По ми дођн на мегдан јуначки. з, 20;

Тешко оном ком на конак дођем. 1, 660;
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Кад сватовн на конак падоше. 2, 56;

Зовни га мајко на конак. 1, 516;

Па га устављалн на конак. В. С. КарацнЬъ, поел. 181;

Цар га у њој на војску позива. 2, 62;

Отиш’о мн брат на војску. 1, 258;

Па ја одох на цареву војску. 1, 499;

Да се народ слободн и на војску да трчи. В. С. Кара-

циЬъ, грађа 36;

Пош.ьи луда на војску пак сједи те плачи. Поел.;

На војску га опремила. Г, 262;

Он не ћедне народ дизатн на војску. В. С. КарациКъ,

дан. 1, 15;

Ко не дође на бој на Косово

Од руке му ништа не родило. 2, 50;

Ви Груице ни видели ннсте

Камо ли му на бој изодили. з, 7;

А сјутра се на бој справ.ъа. 1, 281;

Да се Србн опет купе и на бој спремају. В. С. Кара

цийъ, грађа 98;

Ко ће се прнправитн на бој. 1 Кор. 14, 8;

Коњи спрем.ьени на бој. Откр. 9, ■;

На бој су је (войску) водиле одређене субаше. В.

С. Карацийъ, дан. з, 139;

Да идемо на ударац Турции’. В. Г. Караџића речи,

ударац;

Ваистнну послао на стражу.

Да му чува стражу од Турака. 2, 72;

Којп оће може слободио с њим поћн на тај посао.

В. С. КарацнЬъ, дан. 1, '2;

Дфб гд кто поноветь н д с оу д ь. Душан. зак. 50;

За то га Срби позову на суд. В. €. Карацийъ, дан. 1,72;

Кад дођоше на суд пред судију. 1, 585;

Једна душа гријешна, кума па суд водила. 1, 209;

Кум свог кума на судове ћера. г, 1;

ђевојка ме на правду позвала

У онога од Трогира кра.ьа. 1, 552;

Иду Турцн цару па парницу. 2, 71;

Отиде на тужбу. Прип. 222;

За коју је (погрешку) дошао на тужбу. В. С. Кара-

циКъ, поел. 77;

Да сјутра сведеш Павла к њниа на скупштину. Д.

апост. 23, 20;

Изишавшн нм на састанпк. В. С. КарацнЬъ, дан, 5, 35;

Да полети к својим другама на састанак. В. С. Кара-

цийъ, поел. 22Ј;

Л 10ШТ. КЪ ТOМК МОНОИД II я до гонорт. пени Ъ,

ПретеЪн дд не виде кондцх идшъ I. РанЬъ,

бой зм. 4э;

Све је каде на мобу сазвала. I, 736;
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Ходи селе у село на прело. 1, 154;

Иду на комидбу. В. С. Караџнћт., речи, комндба;
На даћу зову све се.ъаке. В. С. КарацнЬъ, речи. даЬа;

Отишли на прстен ,
на калаче, на јабуку ,

(*) на

уговор. В. С. Карацийъ, речи, колач;

Да ме царе зове на првдају. 2, 44;

Те ти водиш дора на продају. 2, 18;

Хоћеш дати коња на разлlјену ? 2, 29;

Но ходи га врзн на одкупе. ПЬв. 9;

Но ихъ не Iпће датн на одкупе. ПЬв. Iз;

Отншао на гаубије. В. С. Караџ. речи, претеч;

Иђаху богу на молитву. Д. апост. з, 1;

Па стадоше богу на молитву. 3, 12;

Дјевери изведу дјевојку на молитву. В. С. Карапнйъ,

нар. пес. 1, XI;

Ураннла стара мајка

Светој цркви на јутрењу. 1, (91;

Сва господа дошла на јутрење. 2, з4;

Нек до вече на вечеру дође. 1, 636;

Чека ли те на вечеру мајка. 1, 636;

Заустави га на објед. Прип, из стар, и нов. зав. 45;

Кад идет вуку на част, поведи пса уза се. Поел.;

Сву браћу зове на свадбу. 1, 162;

Ићн јој не ћу на свадбу. I, 362;

Што и мене не зва на весеље. 1, 534;

Сам ће уја на весеље доћи. I, 163;

У свате се пде на весе.ье,

На кумство се нде по закону,

На војску се нде од нево.ье. 2, 62;

Кра.ь га у њој у сватове зове

У сватове на кумство вјенчано. 2, 62;

Већ зет шурн на војводство нде. I, 21: (**)
В«НУДНЬ ЕИДЬ ЕОГОМЬ ДДрОВаИНМЬ ММ В-БНI|6МЬ н а кр а-

а ге к с т к о прародитель мондь. Спои. 81;

Вънуднь кысть ид ||дрсгво ерькдгемь и грькомь. Шэф.

.гЬтоп. 61, 20;

Да су се у Жичи вјенчавалн на краљевство кра.ъевм

Српскн. В. С. Карацийъ, речи. Жича;

Мајка Петра на вјенчање спрема. I, 95;

Паун шета на венчање. 1, 45;

Ићи на еребенагье. В. С. КарациКъ, поел. 331;

Хајде мене мору на закуке

На мирење н на братилlљен>е. 3, 29;

И често ћеш на теферич ићи. з, 1;

Да оно (дете) кыше у школ« не йе„ нега бы радо н а

г, а и а т ъ нйн. С. РаиКъ, восп. 14;

(*) Овде е радня именована стварю коя юн треба.

(**) Да му войводуе на свадби.
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Ддда ГД II д т р Г О К II II 8 НДН КОН 7, Д II Д Т Ъ. С. РаиКъ,

восп. 14;

Кад шегрт дође на занат. В. С. Караџнћт., речи, шегрт;

Оданде га поша.ьу у Петербург на науку. В. С. Кара-

џнћт., дан. 4, 21;

Да нх на науке. Прнп. из стар, и нов. зав. 142;

Дао се на науку,
на трговгшу. В. С. КарацнЬъ, речи,

датн се;

Не шће дават' чедо на дојиље. 2, 14;

Па је бабо даде на дојиље ,

На дојиљу три године била,

Па је бабо даде на чешљање. з, 22;

Тада ће вас предатн на муке. Мат. 24, 9;

И на смртне с‘ муке дало (ломче). I. СуботнКъ, бос. Юб;

И на смрт ко иде даду му зборитн. Поел ;

С тобом готов сам н у тампицу и на смрт нћн. Лук. 22, зз;

Предаће брат брата на смрт, Мат. ю, 21;

Осудиће га на смрт. Мар. ю, зз;

Отншао на робију; осудили га на робију. В. С.

КарациЬъ, речи, робија;
Не ће доћи Ердељу на рану, г, 101;

Превуци брану па хајде у Босну на храну. Поел.;

Дд доЬемо нпо м о Ь ь. Спом. а57;

Пођо своему господару па помоНъ. С. МплутиновнЬъ,

нет. црн. 2;

Пошли были т!е дана Чачку на полюкь. С. Мнлутн-
новнКъ, ист. срб. 141;

Послана буде войска ни помокь Карановцу. С. Милу-

тиновиЬъ, ист. срб. 151,

Те притјеца па помоћ вјерннма. П. ПетровиЬъ,шћеп. 83;

Докъ му притрче неколнка Срба у помоћв и на од-

брану. С. МнлутпновиЬъ, ист. срб. з4о;

Изведи брате сестру на уелед 1, 4о;
На муштулук кра.ъу отндоше. з. 18;

Веће мртве одсијеца главе

И пред тебе на бакшиш доноси, г, 02;

Један би остао код крушке, а друга двојица ишла би

на надпицу. Прнп. 99;

А овај ти на оставу дајем. з, 53;

Дд МОу Тo?и При 1.1II 1.1 оо у ндшь комоунь II Д ПОХрДНОу
Н II д п о с т л к оу. Спом. 291;

Дао му утекао му на сахрану. В. С- Карацийъ,

речи, на сахрана;

Дд се не оу:;нмд мд с ь .V ь. Спои. чв\
Б ојн свој их хи.ьаду сватова

Сватови му на број изиђоше. 2, 19;

Сватови се па број искупише. 2, 89;

Све јунаке па број набројила. ј, зо Ч;

Кад дружину на рачун узела. 3, а1;
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такое и ово:

Готов као баба на кар. Пос.к;

Готов» на свпко добро дјело. Тит. з, г;

Будите свагда готовн на одговор свакоме. 1 Петр, з, 1 55

Турцн спремни на зло Црногорско. П. ПетровнЬъ,
шћеп. 39;

Невјерници на зло справив. И. ГундулиЬъ, осм, 5, 50;

Брз на зла сва колика, ђ. ПалмотиЬъ, крист. 160;

За што нисмо то већ одавно учинили? за то што смо

на добро свагда лени. Д. Поповићт,, осв. 9з;

Рустен-бег је гнбан на Јунагатво. В. С. Караџнћа

речи, гнбан;

И готова на плач само. И. А. ДошевовиКъ, лир. 59;

А и кћер је на то прнправно. В. С. Карацнћт., ковч. 45;

Нже юсть подов н ь и » то н дтл о. Аврам, опис. 25;

радия е и овде, само што е именована временомъ у кое

быва:

Кад се зове на крона илю. В. С КарацпКъ, поел. 2о:

Да му Турцн на света не дођу. 2, 72;

Сву господу зове на светоеа. г, 20;

За што не долази на празник? Iов. и, 56;

у многима се између горньихъ примера могло видети да

радню врши и у станК долази оно што имъ се приииче;

са свимъ су таки и ови првмери, укоимасе нетто меня

прелазеЬи изъ еднога станя у друго и тнмъ се меня-

н'Ьмъ изрияе примицанЬ:

Свемн је слободно алн све неиде на добро. 1 Кор, ю, 2з;

Да имь не ће посао на добро изнћп. Д. ОбрадовнЬъ,

жив. 38;

То на добро изисти не може. П. ПетровнЬъ, шћеп. 15;

Па ћеш видети на што ће нзићн. В. б'. КараивЬъ, грађа 64;

Ево како је имање ишло на лгапак. Д. ПоповиЬъ, осв. 8:

Мјесец иде на лгањак. В. С. КарациЬъ, речи, мањак;

Не лотеЪе дд толнкдн дювдкь н мндофд п д и дне донде.

Сном. 233;

Зли .ьуди и варалице мапредоваће на воре. 2 Тим. з, 13;

Дала се рана на зло. В. С. КарацпКъ, речи, дати се;

То је цару па жао се дало. Л. ДазареввКъ, владнм. 53;

Ал се мајци то на жалост даде. 1, 74о;

На несан се њему бјеше дало. ], 647;

Кад чоек ночне што да учини, па се окрене на нетто

друго што му је готово мплије. В. С. КарацпКъ, поел, 109;

Кад се нада да Ке се што обрнути на боље. В. С.

КарацпКъ, поел, з1;

Да бог окрене старост на радост ! В, С. КарацпКъ,

речи, старост;
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Алп ће се ваша жалост окренутн на радост. Iов. Iв, го;

Ты све кнеже нп шалу окрећсшт». П. Петров. в!ен. 92;

У народу се млого којешта промијенило па боље. В.

С. КарацнЬъ, дан. 2, 26;

према томъ е и ово:

Жив и здрав дерао (кошулю), набољу промијенио! Поел.;

7,Л НЯС'Ь БЫ БОЯ* БЫ ДО ОКЯН Ш10Г(йТр«Д11Ы11 !К И В ОТЪ II р6-

ыеннтн п я беу мы м !. РаиЬъ, поуч. з, 51;

Кои с» богатство пременнлн ид и евес н о. I.

РаиКъ, поуч. 2,2;

радня се заменюе стварю ко!омъ се врши, или коя шй

е иначе потребна да се иоже нзвршитм;

Па Милоша нп 7/.илит дознв.ье. 2, 89;

Скоче на оружје В. С. Кар.пднЬъ, грађа 101;

Устао на оружЪ. С. МнлутшювиЬъ, ист. срб. 229;

Да се Срби на оружЈе днжу. з, 26 ( 1 8гз);
Дали дијете па книгу, — намеће га на книгу В. С.

Карацићч., речи, књнга, паметатн;

Уставльа га госпођа краљица

На шећерлн каву и ракију. 2, 14;

Свиње које се меЬу на жир. В. С. КарацнЬъ , речи,

потрагуше;

Метнули га (ударили га) па шибу. В. С. КарацнЬъ,

речи, шиба;

Осуде некаква коььокраднцу на вјешалп. В. С. Кара-
циКъ, дан. 4, 38;

Како чоек дође на просјачни гатап
,

свак га се кло-

ни. Поел.;

радню заменюе ко е вршн у овакнмъ примерима:

А ја идем с агом на кадију,
На мешЬеми да нам синпилати, 2, 61;

Оде Марко с агом па кадију. г, 61;

Тербу носе нп кадгю

Да кад!я право суди. М. СветнКъ 132;

Да те баба на лекаре даде. г, 81;

Да те брате водимъ на хебиме. П'Ьв. 4о;

Цар по том хођаше на многе бајалице. Прнп. |4б;

Носише га на бајаче, да га обају. В. С. КараџиКа

речи, бајач;

Да бих дала рухо па телала,

Куповаћу коња и сокола. 1, 406;

Ходила је ш њега на другога. 2, ч;

место прпинцаня коимъ бы се доиста заузело место,

иоже што быти само управлћио опамо:

Други пут нде из Биограда на Гроцку, Аспн-пашину

паланиу, Јагодину, ћуприју. Парафин и Ниш, у Маће-

донију. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 52;



490 ЧЕТВРТЫ Й ПАДЕЖЪ

Свак на своју воденицу поду наврака. Поел.;

Протећи ће вода и на моју воденицу. Поел.;

Кад чују трубу да затруби , онда да иду на њезин

глас ньему у помок. Прпп. 196;

На лијепога дим иде. Поел.;

Прву Турчин књигу накйтио

Те је ша.ье у Коваче равне

На Турчина Ковачину Рама. з, 2о;

Пратн књигу Бару Улкину
На Милоша ОбренбееовиАа. 2, 89;

Кад растуриш књнге на војводе. 2, 92;

На се као рак. Поел.;

Но да се потегну на се у свое крше. С. Мнлутнно

внкъ, нет. црн. 4б:

Паче мнократъ нп се скочн. И. ГундулнЬъ, осм. 5, 10;

Све днвойке на се одступнше, А. КачнЬъ, разгов.l2о;

Свакъ одъ тебе бижн на се. П. Кнежевнйъ 9;

Они войску повратише на се,

И градове Турске оставите. ПЪв. 1 То;

Бјеше упућен на пут Господњи. Д. апост. 18, 25;

Упутиће вас на свану истину. Iов. 16, Iз;

Ја сам те на ту среАу упутила. Прип. по;

Господ дауправи ерцаваша наљубав божију. 2 Сол з, 5;

Отидоше свак на своју страну. 2, 21;

Реве на страну као Маркове рало. Поел.;

Говоре ђевојке бублцн мари метнувши је на прст, па

на коју страну полети од онуда кажу да ке им доки

просци и сватови, т. ј. на ону страну да Ье се удати.

В. С. Карарикъ, поел. 123;

Тад јунаку грђе жао било

Те на страну одвратно главу, 2, 26;

Како су их тражилн на све стране. Прип. з4;

И ђе олтаръ на истокъ окренутъ. П. Петровикъ
в!ен. 96;

Тако ми се глава на затилак не обратила. Поел.;

Навија на своју руку. В. С. Карацикъ, речи, навијати;

Добро је ласно докератн и на руку окренути. Поел,;

Не може му колач на руку да изиђе. Поел.;

За што идете па руку .ьудма. Д. Поповнкъ, осп. 15;

На свану руку размишлявагоки. Д. Обрадовнкъ, бас. 1 т,

Си мп на руку. П. Петровикъ, шкеп. 1;
—'Окренн се с десна нп лијево. 1, 4оо;

Ману еаб.ьом с десна нп лијево. 2, 38;

Обазрн се с десна пп лијево. 2, 97;

Кад нам се указа Кнпар, оставнсыо га на лијево. Д.

апоет. 21, з;

вдри хадумъ, и остае

На десну му го|)а света. И. Гундуликъ, осм. 7, 5 1

На чардаку на лијеву страну
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Ту бпјаше совра постав.ьена. 2, 4о;

Пружившн руку на пласт. В. С. КарацпКъ, поел. 63;

Пружнвши руку своју на ученике своје. Мат. 12,49;

Зар да на нас народ као на издајице прстом пружа?

Л. ЛазаревнКъ, владнм. 12;

такое управлянЬ и у овакимъ примерима:

Над нгуман опазно Марка,

На ђакона десном руком маше:

Лакше еннко да га не пробуднш, 2, 74;

Махну руком на народ, н кад поста велика тишина,

проговори. Д. Апост, 21, 4о;

Махнувши руком на њих да ћуте. Д. апост. 12, 17;

Ко се један пут ошеже и на хладно пуше. Поел,;

Духа као крмак нп сјекиру. Поел.;

Аон преко плота пнрио на њу (бундеву - ). В. С. Ка-

рациЬъ, поел. 154;

Ян је пећкн на што зја, већ што јој се да. Поел.:

Па што на гитир сиротнња зија.

Мпслкм, чини за то што јој прија? Б. РадичевнЬъ 1,126;

Иекесио зубе као лисица на шипак. Поел.;

Облизује се као пас на стрвину. Поел.;

Вечу граде, не бечи се на лге. з, 8;

Окрену се, насмија се на ме. 1, 497;
Нп юьигу се гротом насмијао. з, 54;

Смнје се као луд на сјекиру. Поел.;

~~'-Највише се очн отпмаху

На кићене у по.ьу сватове. 2, 89;

Не мећнте оке на јунане. 1, 539;

Особнто јој се зачуди и око на њу баци царски син.

Прнп. 160;

Окомити око на што. В. С. Карацић, речи, окомнти;

Кокош пнје а нп небо гледа. Поел.;

Погледа нп небо. Мар 6, 41;

Па поглајте нп поле широко. 2, 95;

Кад погледа кули на пенџере. з, 18;

Погледа најабуку, а јабука већ почела зрети. Прип. 19;

Па погледа на златну колевку. 2, з;

А погледа Стефан па келију. г, 27;

Ла продадо све волове моје

Гледајућн на обрве теоје. 1, з39;

Они сташе оузе проеппати

На Момира млада гледајућп. 2, зо;

Л>ута каду уватп грозница

ГледаюЬи на стрпшне хајдуке. з, о4;

Стид је мене нате и гледати. 1, з42;
Он погледа оком на војводе
А војводе један нп другоеа. 2, 81;

Погледала мало на Стојана. г, 87;
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Рашта гледаш на Јунака туђа'l 2, 89;

Обазре се и погледа на ме. 2, 51;

Петар погледавши нањ с Јованом рече: погледај на

нас. А он гледаше у њих мислећи да ће му што дати.

Д. апост. з, 4—з:

Који погледа на жену. Мат. 5, 28;

Кога често за трпезои нуде, на онога се гледа ка-

ко једе. В. С. Караџићт>, поел. 227;

На се погледује стоји ли јој лепо. 1, т;

Не треба гледати на чоека што је мали или мршав.
В. С. Караџнћт., поел. 191;

Кад Алага и не гледа на њу. 1, 384;

На њееа гледаюЗш рекао бн да би био рад да му се

што да. В. С. КарацнЬъ, поел. 227;

Не треба гледати чоеку на тијело него на разум и

на погитегье и доброту В. С. Караџнћт., поел. 289;

Ал’ на платно Туре и не гледа. 1, 751;

Лер гледаше на плату, бвр. 11, 26;

Кад ко у женидбн гледа на оно што ће му жена дони-

јети. В. С. КарациЬъ, поел. 265;

Па на цркву попрнјеко гледе. з, 14;

А на цара криво погледује. 2, 32;

Погледајте на тице небеске. Мат. 6, 27;

Гледајте на смокву и на сва дрвета. Лук. 21, 29;

Кад си расла, на што си гледала?
Ил’ си расла на бор гледајућн,
Ил' на јелу танку поноситу,

—Ил’ на .нога брата најмлађееа ? I, 422;

Ко гледа на бога иште за бога. Поел.;

Која би се смиловала

И на бога погледала

Мене слепа даривала. 1, 2 16;

Угледајте се на мене каоија на Христа. I Кор. 4, 16;

Сами знатекако треба да се угледате на нас. 2 Сол. з, 7;

Ва.ьало би да се у томе угледају нањ. В, С. Кара-

риЬъ, писма 38;

Углед’о се један на друеога,

Попадао један код другога. Б. РаднчевнЬъ 1, 83:

Угледајте се на вјеру њихооу. бвр. 13, 7;

На камену спака, тек да би нама згледајући се на

њ ееа лакше било. .3. Л азаревнћт,, владнм. з;

Пођп с богом, наша неве, не обзпри се

На бабове бјеле дворе,
На мпјчино сјетовање,
На братине вране коке,

На селино миловпње. 1, бо;

Обазревшн се па народ. Мар. 5, зо;

Пак се трипут на Беч обазрео. з, 8;

Имај позор на то. В. С. Караџићт>, речи, позор;
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На .не нмаю око. Г. ЗелиКъ 449;

Они мстраху на њега. Лук. 14, 1;

Пази на себе и на науку. 1 Тим. 4, 1б;

Ако комшијнска кућа гори, пази на своју. Поел.;

Сеоски поглаварн мене су народили да пазим натвоје

добарце. Д. Поповићт,, осв. г;

Свагда би прнкричила ждребету да пази на њезин

глас. Прип. 224;

Марко на њу очим’ прева.вује. 2, 68;

Онда тн мой намЪстникъ изврати попријеко на ме очи

као да ће ме прождр!ети. Г. ЗелиКъ 29;

Расрди се Комнен барјактаре

Па с’ на Јелу лоше намрштио. з, 26;

Онда намазке на њега Симон Петар да запита ко бн

то био за кога говори. Iов (з, 24;

Намагоше на друштво које бјеше на другој странн

да дођу да им помогну. Лук. 5, ч;

Намагнушееданъ на другога. М. А.Рельков. свашта4б;

На џелата оком намигнуо. 1, чз4;

Ненадовић стане намнгивати нпњ говорећн му полако

ћутн, од бога нашао! В. В. КарациЬъ, грађа 51;

Иди орле не намигуј на ме,

Сад су .ъуди чудновато ћуди
Пак ће рећн, .ьуби сова орла. 1, пт,

А да сада на чаршију никнем, з, 12;

Ал' дружина викну на Милоша:

Подај саб.ъу, не замейи кавге. 2, 8 1;

Он повиче на снахе : дајте, ђецо, оне моје зубне чач-

калице. Пр ип, "7;

~*** Ја повичем на њега: то је мој чедац. Прип. 203;

Повиче на ђака да донесе с коња удар. В. €. Кара-

IдиЬъ, поел, з;

Повиче на своју момчад те пушке лепо исперу. В.

С. КарациЬъ, грађа 92;

Вичући на свое да се опораве и охрабре. С. Милу-
тиновнЬъ, ист. срб. 292;

Бане викну на своје делије,
Донесоше б’јелу криу платна. 2, з1;

Нити п.ъуну ни на коња викну. 2, 16;

А на .пене сада и не мисли. 1, з45;
Помислнте па опоеа, који је таково протнвљење про-

тив себе од грјешника поднио. бвр 12, з;

По миелите на старе јунаке. з, 31 (182з);
Млого је његовом јунаштвЈ' помагало што је све помн-

ш.ьао на Милоша ОбилиКа. В. С. КарациКъ, дан. 4, 30;

Ил’ си расла на бор гледајући,
Ил' на люеа брата смишљајући. 1, 4гз;

Треба нама помислити

На витезе прве храбре. И. ПетровиЬъ , слобод. Iзэ;
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Кад сам год на смрт морао помислити. В, С. Кара-
цнЬъ, нар. пес. 1

, XIII;

Кад би се мнслило па свргаетак, не би још ничему

томе било ни почетна. В. С. КарациЬъ , нар. прип. IV;

Овде сам ја мислио на господина Меркаила. Л. Мило

вановъ III;

На те мнслим душо без престанка. Б. РаднчевнЬъ \, 61;

Некаквој белесној жени падне па ум усред зиме на

букову мезгру . В. С. КарациЬъ, поел. 202;

Паде м’ на на умъ на юнаке старр,. Грлица 4, 122;

Смрти приека

Не ставлямо паметь на те. И. ГундулнЬъ, оси. 1, 4б;

Докъ е вриме, нека на то помню стави. А. КанижлиЬъ,

рож. 89;

Пагадруг опоменуо на то. В. С. КарациЬъ, поел. 196;

Спомене нхъ на младе године. П. ПетровиЬъ, в!ен. Ю2;

Ево ћу га текъ на едно да опоменемъ. М. СветиЬъ,

утукъ 2, 18;

Млога имена опомињу на старе руднике. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 2, 28;

Вас дан дуги босн.ьак сејала.
На војнову срећу намењује. 1, 36;

Она Турком медовину даје
А бап! полак насу бенђелука
А на тврди санак намењује. з, т,

Он Ье знатинашто ово слутн. П. ПстровнЬъ, шћеп. 147;

Нино није смијо показати да се поплашио и слути-

ти на зло. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, 87;

Кажу да то (кадъ псето вне) слути на пустипу. В.

С. КарациЬъ, поел. 82;

Његов (гаврановъ) глас слути на стрвину. В. С. Кара

циЬъ, поел. 323;

Њега виђу да е кротке нарави и да слутн на добро
Писмо владике Саве ПетровиЬа у Арк. з, 137;

На то Туре ни слушати не Ье. 1, 751;

На то Омер ни слушати не Ье, 1, 345;

Само на ово слушајте слово. Л. Мнловановъ 75;

Па
се на пу (плочу) Тале зачудио. з, 47;

Па се на пу (плочу) Турцп зачуднше. з, 47;

Зачуди се царев енн на таке одеоворе. Прип. 140;

Он се на пу ашик учинио, I, б4б;

На Рамп је ашпк учинила. I, 636;

На нЪга се кучка преставнла. ПЬв. за:

Смилова се бог на сиротињу . ч, 2;

Ннје ли требало да се и ти слилујеш на дру-

гпра као и ја нпге што се смиловах. Мат. 18,. зз;

Смилуј се на нас. Мат. э, 22:

Ь ад се једном на Србе смилујеш. П. ПетровиЬъ, шћеп. 30;

Исмилуйсе на болнине. П. КнеженпЬъ 134;
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Смилујте се браћо на моју седину. Л. ЛазаревиЬъ,

владим. И2;

Смилуј се кра.ьу на ове сузе у овим мутнии очима.

Л. ЛазаревиЬъ, владим. 18;

Јер се на окове моје сажалисте. ввр. ю, 34;

Да ли тн се не ражали

На свакога од твојијех. 1, 155;

Сунчевој се мајци на то врло ражали. Прип. то;

Ндуеть н оуунтн, Блдгосрьдо\' емоу еытн и я м н р ь у р н-

стТяискы. Св. Сава, жит. св. Сим. 4, 22;

Свекрва бнјаше лукава и немилостива на сироте.

Прип. ю4;

Ал је Марко милостив на бога. 2, 38;

А свака је мајка милостива

И на сеоје чедо жалостива. г, 18;

А сестра је свака милостива

И на свога брата жалостива. 2, зо;

Е те же.ьа обузела
На банове, на ђедове. 1, 150;

съ овакимъ управлянЪмъ иоше быти помешано неприя-

тельство:

На нога сте ноже потргнули. 2, 44;
Сама ми се сабља вади на те. 1, 515;

На Милоша бојно коп.-ье пушти. 2, 89;

Баци копље бнјело Латинче

На Милоша у прей јуначке. 2, 29;

На пашу је ватру оборио. з, п;

Турци опале на њега неколнко пишто.ьа као и он

на њи. В. С. Карацнкъ, грађа 101;

Избаци пушку на дивљу потку. В. С. Карац. дан. з, 191;

Запне стријелу на оеога чоека. Прип. 192;

Иди с војском на зеяцьу Јеврејску. г, ю;

Ходи ||ярь п 5 м оу р е ю. ШаФар. лЪтоп. во;

Отидоше преко мора сињег

На Арапску љуту покрајину. 2, 62;

Ходи I)Дрк меднедь и я с н ия П к. ШаФар, лЪтоп. 80;

Л а не смијем на Арапа доћи. 2, ее;

Као на хајдука изишли сте с ножевима и с кол>ем.

Мат. 26, 55;

На човЪка сама и гола

Гди е дош’о съ войскомъ циеломъ. И. ГундулиЬъ,

осм. 19, 105;

На Немачии табор ударно, з, 8;

На Биоград ударите Турци. 2, 95;
4

Бисмо се с људима и ударасмо на куле и дворове.
Прип. 211;

Кад ајдуцн ударе коне на нућу. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 92;
Оће јунак на нас ударити. 2, 69;
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Да на Турке јуриш учвнимо. 2, 84;

На Груицу јуриш учинише. 2, 19;

На Алила јуриш учинио. з, 24;

ђипила на њега и хала и врана. Поел.;

Браћа скоче нањ. готово да га убију. Прип. 18;

Скоче па Реџепа и стану внкати дајето све његово

масло. В. С. Карацнкъ, дан. 5, 28;

На нЪга е загонъ учишо. Оглед, 1 з9;

Натркује као зима на гола Турчина. Поел.;
Почне наскакиватн на бол-Ь од себе. Д. ОбрадовнКъ,

бас. Юб;

На нејачицу свак насрће. Поел.;

Змај како га внди стнсне се на њееа. Прип. 37;

Изврстн се на нога. Набахивати на нога. В. С. Ка-

рацнКъ, речи, изврсти се, набахивати;

ЗалетЬ се нзъ сЪвера
На неточна люта злая

И прострие брза врила

Польскш ор’о путъ Дуная. И. ГундулнЬъ, оси. 10, 25;

Дић’ ћу на вас Србе и Маџаре. 2, 37;

Дал' су дома Удбинскн јунацн

Који дпжу чету на Србина. з, 26;

Они ће знати на кога смо се поднглн. В. С. Кара-

цнЬъ, дан. з, 172;

Поднгну народ на даије. В. С. КарацнЬъ, дан. з, 146;

Да ће војску на њу подпћи. В. С. КарациЬъ, нар.

песм. з, стр. »4;

Да ће он дигнутн крајнну на гьих. Прип. 89;

Поднгну на њега буну. В. С. КарациКъ, дан. 3, 14з;
Почетак буне на дахије. В. С. КарацнЬъ, нар. песм.

1, стр. 684;

Јер ће устати народ на народ и царство на царство.

Мат. 24, 7;

Устаће дјеца на родителе и побиће их. Мат. ю, 21;

Како су Србп устали на даије. В, С. Караџ. грађа 4;

На ме јесу Власи наснлили. В. С. Караџнћа речи,

насилнтн;

Не ћу нпкад на цркву војштнтн. 3, 14;

Нигда на те војеватн не ћу. з, з;

Јер хоћемо бане војевати

Надалеко у зем.ъу Бугарску

На Мијајла крала Буеарскога. 2, 31;

Нађу за добро час пр!е опет навойштнтн на Црну

Гору. Гр лица 2, 50;

Прва година Српског војевања па даије. В. С. Кара-

циЬъ, дан. з, 136;

Посла нањеа ћупрнлијћ-везира
И са њнме три хи.ъаде војске. 2, 67;

Војску водн под Беч на ћесара. 3,8;
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Да подигне на нас ево ову нашу рају која се и онако

спрема на пас. В. С. Караџићт., дан. з, 154;

Намеће хајдуке на људе. В. С. Караџићт. , наметати;

Не улажн на дијете. Прип. из стар, и нов. зав. 24;

На нога су мнози на тога и бози. Поел.;

Сад вам нп бог помоћн не може

Кад су на вас Турции МлечиЬи. П. ПетровиКъ, шћеп. 77;

Ако је бог с нама, ко ће на нас. Рим. 8, 31;

Он ће на вас а ја Ьу нп њега. 2, 89;

Турака изиђе преда њи до десет нп једнога. В. С.

КарацнКъ, дан. з, 199;

Та дваест нас нма на једнога. Б. РадичевиЬъ 2, 90;

А не смије један на друеога. 2, 39;

Има јако братство, те не с.чије нико нањ. В, С. Кара-

циЬъ, поел. 4о;

Срамота је двоме на једноеа. 2, 67;

Чоек који не да на се. В. С. КарациКъ, поел. 2тз;

Ко се годи на Тодора фзли

Срамотан је сваки се враћао. 2, 82;

На сиротпогп сваком је лака рука. Поел.;

Слободне ти очи на Турчипп. з, 56;

Који се гњеви на брата својега. Мат. 5, 22;

Ако би се кадгођ нп ме раердио. Прип. 135;

Што л’ се ујак нп нас раердио. 2, 29;

Нп коза си с’ зете рал:.ьутио, 2, 44;

Тад’ се мајка па њу наљутила. 2,7;

На дајка се напучио свога. з, зо;

Јавно покаже свој гњев на пнеза Симу. В. С. Кара-

џићт., грађа 51;

ТердюЬн и я дете родителя 1111:51.18. С. РаиКъ,

восп. за;

II д в р л т д с в о г д 11 иг; ма поен. С. РаиЬъ, восп. зз;

Пизмити се на кога\ пнзмен на коза', кивав налога',

пишман на коза или на што. В. С. КарациЬъ, речи, низ-

мен, кнван, пишман;

Е је Туре гибно па науре. В. С. Караџ. речи, гибан;

Пјешак на коњина мрзи. Поел.;

Па маћија на њу мрзила. Прип. 167;

Тако преварн све везире, те стану мрзити један на

друеога. В. С. КарациЬъ, дан. з, 14о;

Сви ће народи омрзпути нп вас. Мат. 24, 9;

Ако свнјет на вас узмрзи, зиајте да на мене омрзну

прије вас. ]ов. 15, 18;

Он се продере на њу: ко ти је у двору? Прип. 37;

Стану викати на Црпога ђорђијп да је он ајдук. В.

С. КарациЬъ, дан. з, 2П;

Не треба викати на старце. В. С. КарациЬъ, писма 71;

На све кнъижевнике виче. М. СветиЬъ, утукъ з, 46;

На пурјака вика а лисице месо једу. Поел.;

Сннтакса I. 32



498 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ

Врчн на гьега. В. С. КарациКъ, речи, врчатн;

Гракнуше као на бијелу врану. Поел.;

Стојша се осече на њих. Прип. 4з;

Он се окорно осече на цара. В. С. КарациЬъ, дан. 5, 90;

Окосн се на гьега роб говорећи. В. С. Караџ. пос. 106;

Пријечати се на нова. В. С. Карай, речи, пријечати се;

Ко гга звијезде лаје испашће му зуби. Поел.;

Ниј’ истина што на дете кажеш. 2, зо;
Уто гляголють пд и д шоу к я р оу- Жит. св. Конст. 3, 11;

Пе налазим на овом човјеку ииједне кривицешто вн

на гьега говорите. Лук, 23, 14;

Шта тебя сад на мене говоре. Д. апост. 24, 13;

Ако ко рече рнјеч на сина човјечијега. Мат. 12, 32;

Што овн на тебе свједоче. Мат. 26, 62;

"'■"Многи свједочише лажно на гьега. Мат. 14, 56;

Да не лажу један на другога. В. С. Караџпћт., дан. 4,5;
г

Гако па хришћанску вјеру не похулио! Поел.;

Овај хули пп бога. Мат. 9, з;

Што нав'Ьру праву не похули. П. Петровнћт,, в!ен. ю;

На духа светога хула не ће се опроститн .ьудима.

Мат. 12, 31;

И похула на јуначку дику. П. Петровићт., шћеп. 14;

Паьькатн на нога. В. С. КарацнКъ, речи, пањкати;

■■
-*г—’ Узео зуб на њега. Поел.;

Јер је одавно нетто имао зуб нагь. В. С. КарациКъ,

дан. з, 238;

Да се не надимате један на другога. 1 Кор. 4, б;

Не уздншнте један на другога. Як, 5,8;

Која је сирота на мегге заплакала Прип. 105;

То
све плаче тени непрестано

На проклете Турке залумћпре. Пћв. 55;

Равно по.ье жао ми је гга те. 1, 649;

На Марки је врло жао кра.ьу. >2, з4;

Я гга пашу не имамъ жалости, Оглед. 439;

Да се на те не потужи. 1, 92;

Да му се
тужи на некаква чоека. В. С. КарациЬъ,

поел, п;

Кад се ко тужи иа зла времена, В. С. КарациКъ,
поел. 69;

Мене, Зуле, тужбе додпјаше
Од мојијех хоџа и хаџија

На ггекака Костреш-аралгбашу . 3, 4б;

На гьега су нзнијели да је украо коша а ннје. В. С.

Караџићт,, речи, нзнијети;

Добри .ъудн о злу говорите

На јадггога потворпше Марка

Да ти играш колом уз кадуне, 2, 11;

Мало пр!е я сами говорно

И на вашу землю потворно
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Да у ньонзн скула не имаде. М. А. РелькопнЬъ, сат. 20;

Над се што украде па чоек час потвора на онога

час на онога. В. С. Караиийъ, поел, иг;

Обедила на снаино дете. 1, 168;

Какову крнвицу износите на овога човјека. Iов. 18, 29;

Многетешке кривице изношаху на Павла. Д.апост. 25, 1;

Праштајте ако што плате на нога. Мат. 11, 25;

Да брат твој ила нешто на те. Мат. 5, аз;

Имам на тебе мало. Откр. 2, ао;

Биједа на правого кривца. Поел.;

Тужба и клетва на мајку; —■ клетка на драгога и,

његове родителе ; клетва на купину. В, €. КарациЬъ,

нйр. пес. 1, стр. '126, 265, 4зэ;

У тај дан постаде велико гоњење на цркву Јеруса-

лимону. Д. апост. 8, 1; (*)

управлянЬ е и овде:

И дођи ми довече
. .

. заовама на очи. 1, 264;

Уз пркос Станку убије тога Влаа на Станкове очи.

В. С. Караџнћт., дан. 4, б;

Воликъ расапъ па тве очи

Одъ войске ти онъ учини. И. Гундулийъ, оси. 6, 85;

Поснче
му на очи синове. А. Качићт., кораб. 281;

Да мы оба мейданъ учинило

Ту нзмеђ васъ и на ваше очи. С. ЫилутиновиКъ
обил, юг;

На четири ока рече му. Прип. 14з;

тако мислимъ да е и ово;

Да им буде власт на дрво живота. Откр, 22, 14;

Вукъ на овцу свив има право

Ка’ тирянинъ на слаба чоеЉка. П. ПетровнЬъ, в!еи. аз;

управлянЬ и мал о и у овавимъ примерила у коима се наме-

нюе да што буде у нога или у чега, да му приставе или

само да се покаже да се нЬга ради чини. дасенЬга ти-

пе; у наменьиваию овако вазаноиъ нема онога што е у

даваню, т. е. свезе између онога што се дае и онога во

прима, него се иьимъ по значеию овога предлога вазую

кранви управляню онимъ до чега дошавши управлянЬ

уставля се не продирућн далЬ:

ХоЬе ли бпти што на бубањ'l Поел.;

Пару на крст. В С. КарациЬъ, речи, воднчар;

Велету сам на ликце ряздрла. 1, 539;

Да иде.мо да купило на све ове људе јела. Лук. 9, 13;

Шта је то на толики свијет. Iов. 6,9;

Он трошн на ме. В. С. КарациЬъ, речи, ашлучити;

(*) По БИДД НД СBП(IОТН И II И К Н. СгЮМ. 41 2.
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Која је све своје имање потрошила паљекаре. Лук. 8,43;
Жали боже три оке сапуна

Што поарчн була на Арапа. Поел.;

Понес’ златан прстен на ђевојку. 2, 40;

Немо] прстен вадит’ на ђевојку. 2, 4о;

Она се милост развргла

На моје свасти и щуре. 1, 299;

Ока на момка, Поел.;

Он раширено и неутврђено царство Српско раздијели
па војводе и на кнезове. В. С КарациКъ, дан. 2, 15;

Он на друштво дукате дијелн. з, 51;

И добнКе на войнике

Све еднако под-Ьлише. П ПетровиКь, слобод. 25;

у томъ е смислу и ово:

И па бога изменили. 1, 218;

На бога! дође он. —На права бога. В. €. КарациКъ,

речи, бог;

Да нпшта не узимају на пут ,
осии једнога штапа.

Мар. 6,8;

Спреми јој щто на пут. Прнп. 168:

тако мислииъ да е и ово:

ч") Кад на службу звона ударише. 2, 28;

Да ннје забранило на облаке звонити, Д. ПоповнКъ,

осв, 65;

Звони на јутрењу, на Лlртваца, на ватру. В. С. Ка-

рациКъ, речи, звонитн;

Пуцала му војска не пушака на весеље. В. С. Кара-
циКъ, дан. з, 210;

овако наменьиванЪ имамо и у рачунима, одређушћи ихъ

управляню по краевима:

Све ове дацнје кад се скупе у једно, ман.е долази на

човека него и у какој Европејској државн. В. С. Кара-

ЦиКъ, дан. 2, 82;

Одбнти коме што на дару. Поел.;

Одбијам ти на лудост. Поел.;

Одбитн коме што на лгладост. В. С. КарациЬъ, речи,

одбнти;

Онолико на стотину даю интереса. Е. ЯнковиЬъ,

тргов. гг;

такое и ово:

Ко сије дуван, мора платнти на њега по нетто ђумрука,
В. С. КарациКъ, дан. г, 82;

Још се плаКа на козе и овце чибук, по пару или по

двпје од главе. В. С. КарациКъ, дан. 2, 82;

Дд немдш ддклтъ миклкке дд|)Те нн удрдуд ни десеткд
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1.1 () Т Б 8, него ДД Сl|' СЛОБОДНН ОД СВЛШТЛ. Писмо М. Ми.Ю-

радовића у С. Милутнновића ист. црн. 56;

На казан се даје испек. В. С. КарацпЬъ, речи, вајам;

Оддан мене харачъ одъ Руссlе:

На ђетића по седам цекинахъ;

На ђевопку по четиры пуна. ГГЬв. 19;

Који узима велпку канату на новце. В. С. Карацийъ,

речи, каматннк;

А ти не шће на моје еолове

Узет’ ђумрук гроше ни дукате, з, 61;

Спаија узима по 2 гроша главнице од оженьене главе,

на свињче жировнице по 4 паре, на кошницу по 1 грош,

на казан по 2 гроша. В. С. Карацийъ, грађа 203; (*)

тако се и по времену одређуе:

Погодивши сеспосленицима по грошмяЗям. Мат. 20, г;

На дан перце узимала

У вуенце га увијала. 1, 94;

Ако ти седам пута на дан сагријеши и седам пута

на дан дође к тебн. Лук. п, 4;

И на Стамбол он наметну намет

Све на нокцу по јалову овцу. 2, 66;

Куд пролази царевина благо

На годину по триста товара. 2, 67;

И даћу му на свану годину

За живота три товара блага. 2, 81;

овако имамо и у деоби, где се краеви упра-

вляню казую онимъ што деобонь одъ целога постае;

—■— Није бабо расковао благо

На наџаке ни на буздоеане. 2, 23;

Покупи сва калајна кандила и кашике и тањире ,
те

растопи на пушчпна танета. В. С. КарациЬъ, дан. I, 85;

Што су били лави и тимари.

Појагмили Турцн на миразе. 2, 44;

Тако вам се убелило платно!

Душо моја, на дар га делило! 2, 82;

Отишло на размјерке. В, С. КараииКъ, речи, размјерак;

(*) У овимъ примерила мислимъ да се не каже ништа

друго него колик о чега долази кадъ се подели на што (кое су

краеви управляию) или према И’Ьму одредн, ато пела ништа съ

почетном?. одмицаня кое е у овииъ примерила. У томе старе

киьиге иду 10шъ далЪ показуюки на овай начинъ челяде одъ

кога се узииа:

Не ноже ннцјд веће питдти ид влдстелн ни и л

о пй н и оу доу в р о в д V к оу. Спом. 225;
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особито кадъ се овако казую права делови:

Искпдаше кньигу на комате. 2, 86;
""" На комате кују искпдајте. 2, 44;

Кад се месо изреже на комадиће. В. С. КарацнЬъ,
писма 41;

Сва се на комаде разбије. Прип. 61;

Резатн на нашив е. п. слашшу. В. С. КарациЬъ, речи,

каишатн;

На ситне коцке пзсече (кромпиръ). А. МразовиЬъ,

руков. 45;

На печице сикао. А. КачиЬъ, кораб. 362;

Ако Ьешъ ме псићн на пеке

ЯЬу шштеръ говорити теке. М.А. РельковиЬъ, сат. 50;

Риба расјечена на троје. В. С. КарацпЬъ , поел. 32;

Длаку на четверо цнјепа. Поел.;

Бојно коп.ье сломи на четверо. 2, 14;

На двоје му саб.ьу саломио. з, 6;

Прште дрво на двоје на троје. 2, 67;

Завјес црквени раздрнје се на двоје с врха до на

дно. Мар. 15; 38,

На поле ћу съ тобомъ д!елитн. ПЬв. 59;

Расјећн Ъе га на пола. Мат. 24, 51;

Наше народне приче готово се могу раздијелити на

мушке и на женске. В. С. КарапнЬъ, нар. прип. АД;

'Нанја је свака разднјељена на кнежине. В. С. Кара-

џићв, дан. 2, 55; (*)
Још разгони Турке на бу.ьуке. 2, 45;

Посадите их на гомиле по сто и по педесет, Мар. 6, 4б;

Не трпаше на гомиле благо

Но граднше с ьыше задужбине. 2, 35;

такое и ово где се узима да е деоба већп евршена, па

се делови казую поедпшде:

Туд ће проћн војска на а.гаје. 2. 45;

Живи своје поннјеше благо,
А мртвпјем оста на купове. з, 42

Баш у вьему на гомиле благо. Б. РаднчевиЬъ 2, 41;

А гракаху на ята вранови. П. ПетровиКъ, в!ен. 68;

Кесеџије су се биле уыложиле на иљаде. В. С. Ка-

ра],иПъ, дан. г, 94;

Та нма вас на хиљаде. Б. РадичевиЬъ 1, 95;

—На хиљаде падоше јунацн, П. ПетровнКъ, шћеп. 118;

(*) Особито з'зъ броеве:
Сецн њега на седам черека. 1, згз;

Ба мач оштру саб.ьу дочекао.

На двнје је поле преејекао. з, 20;

Разделио сав пооао на две кшиге. В, С. КарациЬъ,
грађа, предгов.
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Има Срба на стотине, којн знаду онако. В. С. Кара-

циКъ,одгов. на утукъ 23;

На литре уходи, на драме исходи. Поел.;

Продаватн на номад, на оку, на фунту, на риф.
Каг.о е несигурно мерен-Ь на капи. В. Маринковићт.,

фнз. 1, 184;

Кантар којнјем се мјери не на оке него на фунту.
В. С. КарациЬъ, речи, фунташ;

Мајстор којн другим м о гукни] им мајсторима на пар

ради. В. С. КарацнЬъ, речи, параџија;

Или нмь едпоу ксдкогль и л се. Спом. 231;

Свака свою веже на се. 11. ГундулвЬъ, осм. 9, 82; (*)

наменьиванЪ ималю и у овакимъ примерииа, у коима се

управланю кое е у налленьиваню казуе крайрадньомъ и

станЪиъ, за кое се обое наменьиванЪмъ хоће да настану:

Да је на знаке сейма вала. Д. апост. 4, Ю;

Некъ ваиъ э на знан%. Е. ЯнковнЬъ, тргов. 68;

Чуј пуче и народе, роди вучица вука, свсму свијету

на знаке а ђетету на здравље! Поел.;

-—Ако слаже, лаж му напоттеке\ Поел.;

—■ Свему роду и племену на велику част. \, 49;

Слава и част домаћину.

Тебе на част господине. 1, 190;

Вино попиј, а на част ти пехар. г, sо;

На част теби ерна и кошута. 1, 435;

На част теби твоја руса глава

и на част ти сестра Кандосија. 2, 28;

—На поклон тн коњиц и ђевојка. 2, 89;

На дар теби моја Иконија. 2, 94;

Теби ћу је (кошулю) на приказе дати. 1, 154;

Вац’те вино, на зло вама било! з, 38;

~-г~ Ако л винце пије
На здрав.ье лу било! 1, зео;
На живот и на здравље.' На спасеније! Поел.;

Дд 1.1 о у е и здрдкге н
<
"’нд спдс е и ш. Записъ на

крсту краля Милутина у Шэф, Iенек. 128;

Јер је сила божија на спасениј е свакоме који вје-

рује. Рим. 1, 16;

Ова болеет ннје на смрт него на славу божију, да

се прослави енн божиј с ње. [ов. 11, 4;
Кои I>е СО ГК II Д СЛД К 8 , I|ДрК ид и ослк г к, родите-

дет. ид рддость вытн. С. Раикъ, восп. 19;

О Данасъ е обичше кадъ се !ошъ дода по
,

коимъ се

такођерЂ стварь одвая одъ другахъ: на по се, а томе се свему

опетъ на ново додае на:

Свака своим путем на по на се. Грлица 1, 121.
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Јер је ово на порист вама. 2 Кор. 8, ю;

Да ће књнга ова бити на неиспазану порист народу

нашему. В. С. КарациЬъ, нов. зав. IV;

Онда ће оно бнти на штету нашему народном језику
а себн и својима на срамоту. В, €. КарациЬъ, писма 27; (*)

и ноћ радећи да не будемо на досаду никоме од

вас. 2 Сол. з, 8;

Пакъ ћу т’ быти тек’ на вдну туку. С. Милутино-

вићж, обил. 96;

У брдима има доста руда свакојакн; но будућн да је
њиово копаьье и топ.вење у Турскоме царству на особи-

ту тевобу народу; за то не само да ји нико не тражн

него се још крију и затрпавају. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 28:

Ја сам вам на потегу. В. С. КарациКъ, речи, потега;

Не будите на саблазан нн Чивутнма ни Грцима. 1

Кор. ю, 32;

Оборкнез има по неколико пандура на послугу у

народним пословнма. В. С. КарациЬъ, дан. 2. 98;

На што тебн ожег на огњишту? 1, 753;

Ништа ннје на одтет. 1 Тим. 4, з;

Ниј с на одаће. Поел.;

У Мисиру има жита на лродају. Прип. из стар, и

нов. зав. 42;

Сада има свата на пробира. 3, 71; (**)

Дажда и снијега имасмо на претек. В. С. КарацнЬъ,

речи, претек;

Да је мени на поврате. 1, 615;

'Кад је Јања на удају била. 1, 732;

Кад је Омер на женидбу био. 1, 345;

Сеја на удају, братац на женидбу. 1, 175;

Кад ја бијах на бијес ђевојка, 2, 4;

такое и оно:

Све на славу божију чините. 1 Кор. 10, 31;

Дати живот у дивну замену

А на славу Српскоме имену. Б. РаднчевиЬъ 1, 151;

Кпьнжевницп подупиру оно значен'Ь глаголомъ служитн:

Да на среАу народа Србскога служи. М. СветиКъ,

утукъ 2, 22;

Само на обшту штету служнтп ложе. М. Светпћт.,

утукъ з, 8;

Оне ствари што су сладке

II што служб на забаве. И. А. Дошеновикъ, лир. 8;

тако и у старимъ кньигама;

Нд крь м оу н п л од* и ии № сдоушефимь скетоноу

урдмоу- Шлф. Хрпсов. 6, 22.

(**) Овде стой другш над. место чётвртога по ономе што

еказано напредъ стр.131.
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Те су се Српске народне пјесме на славу народа Срп

скота тако разгласило по свој Европн. С. Караџићт., нар.

пес. 1, I;

Храни сироту на своју срамоту. Поел.;

'Да се слави Дука зулумћару
На срамоту тебе и твојнма. 2, 31:

На срамоту
вама кажем. 1 Кор. 15, з4:

Да му ппшемъ и на знппЪ даемъ. Г. ЗелиЬъ 611:

Дајемо вам на знање. 2 Кор. 8,1:

Даемою на иаи ие господаре. Спом. 265:

Који су вас породили

На споменак оставили. 1, 216;

Подасп, милостыне на моненоу севв и

кьепмоу наслидно его. Св. Сава, жит. св, Сим. 9. 18;

Старцп су везани на подсмЪхъ Д'Ьци. .М. СветиКъ 1зо;

Драговолно дамъ му на напитакъ.Д. ОбрадовнКъ, бас. 72;

На кою сте високу одреду од бога саздане. Д. Обра-

довиЬъ, жив. 46;

О жалосна майко моя

На што си ме породила! И. Гундулийъ, осм. 8, 17о;

Тако ми на зло година не дошла! Поел.;

На добро вамъ божийъ дошао! П. КнежевиКъ 161;

На зло Павле сеју миловао.

На горе јој милост доносио. 2,5;

У Будиму граду чудно чудо кажу,

На зло по јунаке, горе по девојке. 1, 305;

Не чуј боа:е на зло! Поел.;

Немој ми најаде пристајати. В. С. КарариКъ, дан. 1,94;

Све се на јад сломи у сватове. 2, 89;

Ако је који коме што на жао учинио. В. С. КарациКъ,

грађа 78;

Никоме не учинисмо на жао. 2 Кор. 7,2;

У том се још на већу пашу несрећу смркне са свијем.

Прип. 8;

Још на веку несреку нестане им цебане. В. С. Кара
циКъ, дан. з, 183;

Ја се најми у попа

Ах на лю]у злу среку. 1, 695;

Који чине распре и раздоре на ютету науке коју ви

научисте. Рим. 16, п;

Кад ко на сеоску штету чини у селу што коме за

.ьубав. В. С. Караџићт., поел. 323;

На елгрт је се Јово разбољео. 2, 91;

Избили га на лгртво илlв.

Тара вода стала на гпзове. Оглед. 252;

управляя!, ниаио иуовакимъ примерима у коима се ништа

друго не паже него у преиесеноиъ смислу правацъ коега

се држи радия вршећи се или стан К бываюКи; истина,



чега се држи што напредуюЬи, као што радня напре-

дуе вршеЬи се, оно му ние кран правцу, али у напредо-

ваню има раздела: ньиховомъ се управляню казую овде

краеви. и то или целомъ стварю, кадъ правадъ далЬ иде

него што она захвата, или деловима нЪзинимъ, кадъ е

правацъ оноликш колика е она:

Умре на пречац. В. С. Карацийъ, дан. 5, 46:

~«Пlак пройера коња на капиЈу. 2, 45;
На катшју здраво испратише. 2, 92;

Кад изнђе Вуче на капију. 2
, 92;

Како уђе на капију Београдску. В. С, Карацийъ,

грађа 144;

Ако те на једна врата ишйера, а ти на друга опет

уђи. Поел.;

Уђите на уска врата. Мат. 7, 13;

Ко не улази на врата у тор. Iов. 10, 1;

Што су врата од бисера
На њих вила шћер удава. 1, 226;

Место Мујо на пенџер изгледа. з, зз;

Буре одозго на сриједи има јаму на коју се пнйе уњ

.ьева н натегои нз њега вади, а са стране на дну има чеп

на који се пнйе из њега точи; —жбан осим јаие на коју
ее вода уњ сипа, има одозго на једноме крају као носац,

на који се вода пије. В. С. Карацийъ, речи, каца;

Кадъ се вода у валякъ сипа
,

слива се и у цеви
,

на рупе истине. В. Маринковийъ, физ. 1, 118;

Ишћерао му мачку на оцак. Поел.;

На кратка цевчице млого брже тече вода. В. Марпн-

ковийъ, физ. 1, 119;

■ Не говори на сва уста. Поел.;

Зяе чаушъ на сва уста. В. Дошенъ, ажд. 155;

Светлый кн еже, я ты неймамъ кньиге,

Вейъ на уста да т’ истину кажемъ. С. Милу'тиновийъ,

обил. 84;

-—Па кадъ ми в кое за потребу,

Испоемъ га ка п-Ьсну на уста. П. Петровийъ, в!ен. 85;

Духовниче, све науста причај. П. Петровнйъ, шйеп. 1 09;

Ти на уста поздрави везира. П. Петровнйъ, шйеп. 14*;

Да сам га на уста родила. Поел.;

Вук енроиах лочи
,

лочп
, док му тргне вода на нос

и на уста. Прип. 226:

Изийи ће то њему на нос. Поел.;

Иде му крв на нос.

На ноздрве модар пламен лиже. 2, 76;

Куд ће суза нег’ на око. Поел.;

На нљунове б'јела пјена тргла. 2, 4з;

Ја йу куђе.ку узимати у уста и жвататп па йе се на

Јноје ухо помолитн жица; а ти је ухвати па одмах мотај
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на коношк). Тако и учине: нрава стане куђе.ву у уста

узимати а ђевојка на ухо њезино жицу нзвлачитн и мота-

ти. Прнп. 158;

Не пори се (рпба) него јој се црнјева извлаче на

уши. В. С. КарациЬъ, речи, баде.ь;

Тад говори лијепа ђевојка
А на уво свои ручном ђеверу. з, 82;

Што на ухо шаптасте. Лук. 12, з;

Вино тебе на ране тргнуло. В. С. Караџића речи,

тргнути;

На ране вам вино исходило. В. С. Караџића речи.

нсходити;

Истнскрше на лактове душе. С. Милутинов. дика 267;

Да на лакать душу тира. В. Дошенъ, ажд. 42;

Извадн му језнк на вилице. 2, з6; (*)
На плећи му срце излазило, з, 36;

На затилак очи искочише. 2, 39;

Не впдн на једно око.

На једно око ћорав а на друга не видн. Поел.;

Слијеп на једно око. (**)
Гледа н-Ьга на дурбинъ дЬвойка. ПЬв. 7;

■ Пије крв на памук, Поел.;

нде на тавничка врата

И донесе једну кову вина.

На узицу спушти у тавннцу. з, 21;

Спуштавахъ сея на вшие уже. П. Петровнйъ, вlен. 45;

Ме.ъе на каблину. В. С. Караџићт., речи, бадањ;
Ова воденпца .ьети ме.ье на уставу а зими самоте-

гом. В. С. КарацнЬъ, речи, са.мотег;

Па се крило на чекрк окреће. з, 24;

Пусти мене на чекрк узицу. з, 21;

Које му се на бурму одвија. 2, 81;

Вући лађу на натег.Ъ. С.Караџићт., натег;

Преле свилу на златно врстено. 3, 38;

Престиия велико вретено.И. С. Караџ. речи, врндатн;

Но кошульа на прете плетена. 2, 89;

Опасана отъ злата поясомъ

Нити тканымъ нити сакованыыъ

ВеЬъ на бЬле прсте саплетенымъ.l.СуботнЬъ, бос. 1 зт;

Перјати на гвоздену пераицу. В. С. КарациКъ, речи,

врчати;

Рани мајка два нејака сина

На преслииу и десницу руку. 2, 16;

Тако не ходио на ноге и руне! Поел.;

Да на ноге свомъ не идешъ слузи. С. Мплутиновнћт.,
обил. 52;

(Д) Срећнн једу на обадвије вилице. Поел.

Дати не бы была на два ока слипа. КанижлиЬъ,рож. 11.
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Коя мн (срећа) быяше на ноге дошла. Г. ЗелиЬъ 255;

Доћи коме на ноге. В. С. Караџићт., речи, нога;

На лијеву ногу нахрамује
А на десно око нахи.вује. В. С. Капаџића речи, нахи-

.ьивати; (*)
Сад нзнес'те да што закуси мо

Сви у едио а на брзу руку. С. МилутиновиКъ, дика 68;

Да је па брзу руку о овом пресудио. В. С. Кара-
цнНъ у Л. Милов, сличи, п;

Не кће узет’ коня дебелога
Него пЪшкн пође на опанке. Пћв. 54;

Врнуше се пЬшкн на опанке. П-Ьв. 18;

Полећела на бијела крила. 2, и;

На врат на нос побјегну у градове. В. С. Карапићт,,

дан з, 166;

Људи вију жито на лопату а жене на решето. Поел.;

Тlа пречишКашъ св!етъ на решето. П. Петровићт.,

в!ен. юз;

Кад се брашио на густо сито просије В. С. Кара-

цнКъ, речи, оснјевцн;

Ал Омера носе на носила. 1, 344;

Носитн дијете гш кркаче. В. С. Караџићт>, речи, кркача;

Да ми моју снаху одмолимо

Одмолимо ја да отнупимо

Ја да, браћо, на пушке отмемо. з, 17;

Ово су ствари јуначке које сам ја на спбљу добно.

В. С. КарациЬъ, дан. 1, 81:

Ва.ьа браКо дочекатн Турке,

На свјетлу се саб.ьу огледати. з, 31 (югз);

Да с на остра гвожђа обндемо. П. Петровнћт,, кула з1;

Да с’ на остре Корде ударнмо. П-Ьв. з6;

ПослЪ налога боя ударе с е на баюнете. Грлица з, 52;

Те се одапре сзакъ на карабилъ. С. МилутнновнЬъ.

ист. срб. 292;

На ханцаръ шй очи нзвадш ПЬв. 6;

Пак исћера ватру на креспво

Те упали воштану свЈећу. П. ПетровиЬъ, в!ен. 93;

Громъ съ небеса’ грми и удара

Па га .ъуди на шилякъ ватаю. М. СветнЬъ 142;

На кантар их мјерити не знадем. 2, 29;

Који се (морскн рак) продаје на кантар. В С Кара-

циЬъ, поел. 169;

Продали му кућу на добош.

Бог духа не даје на тјеру. Iов. 2, з4;

sТори се продају на лјеру. В. С. Карап. речи, угор:

Али ВО.НIШ да те растр гнемо

Растргнемо коњма на рспове. 2, 52;

(*) мы ндянлсъ и д оке ноге рлмлы.ю. С. РапЬъ, носи. 2в.
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На тезиле књигу оправпо. г, 89;

Књигу пише, на лгезиле пратн. з, 42;

Играти на буке. В. С. Караџнћт., речи. буКи;

Да се играно на пиљке. В. С. Караџићт., речи, пи.ьак;

Игран'Ь на карте. М. ДобретпБъ, богосл. 98;

Којн ради што на грошик. В. С. Карацнкъ , речи.

грошпћар;

Где се на новце игра. Д. ПоповиКъ, осв. 50;

Само да се на новце не играмъ. Е. ЯнковиЬъ, отацъ 55;

такое и ово;

Да се нањих насладе душмани. В. С. Караџнћа речи,

насладнти се;

Па ће с’ нп те свјти сагадити. 1, го4;

Да на тебе не гр!ешииъ душе. ПЪв. 28;

На што ћемо поганитн руке

На три старца, те су ка’ три овце. П. Петровићт.,
шћеп. 82;

такое и ово
, где правацъ у реченоиъ смислу показуе

стварь умна:

Говорити на глас.

На васъ елпсъ поче благосивляти. А. Качикъ, кораб. 99;

Зна на помет. ■—-

На пометь самь добро утврдш. П. ПетровиЬъ, вlен. 85;

Да синцнромъ лютимъ вежу

И на сваке муке муче. I). ПетровиКъ, слобод, тз;

Избав.нај не побратиме Марко
Јал за благо јали на јунаштво . 2, 42;

На твоје ме име преварно. з, 18;

Већ на силу оженила сина.

И на силу довела девојку. 343;

Царство небесно на силу се узима. Мат. 11, 12;

На силу друге људе хоће да увјери да зна оно што

не зна. В. С. КарациЬъ, писма и;

Хоћеш и на срплюту ако не ћеш на лијепо. Прип. 187;

Кад се царе внђе на невольи

Даде њему цуру на срамоту. 2, 66;

Волим с тобой часно погинути

Нег’ .ьубити на срплюту Турке. 2, 84;

Срби зо Нојемврија узму Београдску варош на јуриш.
В. С. КарациЬъ, грађа 8;

Ударе на јурцш. В. С. КарациКъ, грађа 85;

Дл гд ю колииь клрдти ид свою колю. Сном. 2вз;

Полно оку вина на душак. В. С. Карацнкъ, речи, душак;

Испразнимъ олбу на два душка. Г. ЗелнКъ 162;

Оде на јаглгу као алва. Поел.;

Продао на јаему као алву. Поел.;

Продаје на крчму. В. С. КарациЬъ, речи, крчма;

Он на прегиу окупи сватове. з, 79;
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Но из двора на брзину бјежи. I, б4'3;

Једва на једвине јаде. В, С. КарацнЬъ, речи, једвнно;
Нека гледа макар па који начин да даије дођу Ср-

бииа у руке. В. С. КарацнЬъ, дан. з, 2 10:

Сада једне сада друге

Кон-Ь яше на промЪну. И. ГундулиЬъ, осы. 12, з;

овамо иду и оваки примерн, у коима се реченимъ прав

цемъ у пренесеномъ смислу малази оно што се о ства

рн каже;

На очи нађе се човјек. Филиб. 2, т;

Пак се Јова млого поарчио,

Баш на перо три товара блага 2, 10 1;

'

На љепоту као и ђевојка.
На стидноАу као и невјеста
На јунаштво к’о БојчнК Алвја. 4, Ы (18,зз);
На лепоту да лепшега нема.

~—~~На висину да нема впшега. г, 15;

Оно тн је цурн ђувегнја

А на име од Задра Тодоре. з, 24;

Прндоше кь ц лрьсткоу мн кллстеле грлдл доуврокннкд,

и я н о е мяр ии к из инк ь, и умве онколе гоуокдоулнкк сыпь

н унке урБВНКь. Гном. 58;

Свега на брой осамнаесть друга Оглед. 220;

Кад води да су свм на број. В. С. КарациКъ, ковч. 58;

Покупн ын по вашој Удбони

Удбинскијех на гласу јунака
На пријепис пет стотнна друга, з, 20;

кадъ стварь прође овакимъ правцемъ управлЬна свонмъ

деловима у све делове друге ствари, доб!я нКзино обли-

чЬ, право или у пренесеномъ смислу, у комъ се може

заиенити каквомъ особиномъ:

А Марко се турн на ујака. 2, 2я;

Да би јој се пород уметнуо на цезии род. В. С. Ка-

рацнЬъ, ковч. 18;

Србн веЬ нн мало не лнче на рпју цареву. В. С. Ка-

рацнЬъ, дан. з, 208;

На ујакп ђуро налнцаше. П. ПетровнЬъ, шЬеп. 131;
"Сакуп овај на зло не прилпчи. 17. ПетровнЬъ, шћеп. 14;

Свака жена на свое мужа валик. Поел,;

Палок на челу по ногаыа В. С. КарациКъ, поема юз;

Што се гођ зьудп веЬыа лнјене то налочнојн на зеје-

риње остају. В. С. КарацоЬъ, дан. 2, 3;

Ко) а је на мв прокладка. I, 746;

Мирите на ко.ьиво. Поел.;

Заудара вино на буре; —.сырдн на сумпор; удара

на лгртавштину; удара на ппљевину. В. С. КарациКъ,

речи, заударато, смрдаи, мртавштина, па.ьевпна;
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Чии се нов суд напуни на оно увијек удара. Поел,;

истога су значеня и оваки прниери;

Што Јевреји крсте саковалн

На прилику како ваши крстн. 2, 18;

Кадъ богъ створи одъ земл-Ь човнка

Онъ га створи на свою прилику. М. А. РельковиКъ,

сат. 45;

—'Душа створена на слику н прилику нстога бога. М.

ДобретиКъ, богосл. 4;

Свакн носи по трндест стријела

-•Сваки носи по двадест пушака

Све на један арзлак изгоььене

И на један чпк.пак догоњене

И на једну бурму завијене. з, 47;

Ко је ближе, к зем.ьи погледује

Како расте трава на зпвојке. 3, 45;
Како расте трава на увоЈке. з, 2з;

Па је одријех на мпјех. Прип. 209;

Не парају сад, већ на лшјех гуле. Поел.;
На брегове вода устанула

А удара вода на валове. В. С. Караџића речи, вал;

Мотај на кокотку. Прип. 158;

Не плет' на тач косе. \, 170;

Добар доро на калаче скаче. 2, 65;

Кад ннје на замку свезано онда је мртвоузице. В.

С. КарациКъ, речи, замка;

Ова цевь може быти наугао сав!ена, П. БолиКъ 2, 161;

Ка.мен, лепо отесан на четири угла, Прип. 54;

Турска страшна войска гди се

Якно м'Ьсецъ на лукъ стере. И. ГундулиКъ, осм. 11, 17.

отуда се овако казус облпчЬ безъ примицаня коимъ

постае:

На ћотета сићапи чардаци. 2, 89;

Неготин ииа само једно платно на четирн угла. В.

С. КарациКъ, дан, 2, 46;

Полуга на лпкптъ. В. МаринковиКъ, физ. 1, 44;

КуКа на покой (П).
Под млогнм куКа.ча нма и сад цнјели Њемачки подрума

на сводове. В. С. КарациКъ, дан. 2, 44;

Шарен на грошеве; - ГаКе шарене на кола. В. С.

КарациКъ, речи, грош, колалије;

Од Јавора, побро, до Сазлије

До Сазлије на ћемер Куприје. 2, 50;

На перо ме Курком пок|)пваше. 2, 89;
На дугуљ стоји мјесец. В. С. КарациКъ, речи, дугу,ъ;

Нијесам видно цнјеви на ову направу. В. С. Кара-
циКъ, речи, направа;

—Пут на завојицу. В. С. КарациКъ, речи, завојнца;
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Које чарапе нијесу на оне су на игле. В. С

рациКъ, речи, поплет;

ћелије су биле на два ката. В. С. КарациЬъ, дан. I, п;

Што ће мене кула на пениере

Кад ја немал нншта у тендере. Поел.;

Што јеу народу нашему мало нарицања на стихове.

В. С. КарациЬъ, ковч. 99;

Ннје на тај глас. Поел.;

То ми је на заход. В. С. Карацнкъ, речи, заход;

са свимъ е тако и ово:

Онъ е са свимъ на оца.

а према тоиъ е и ово, где се съ обличЬиъ изедначуе

подударапК:

Да јој је (папуча) таман на ногу Прнп. 163;

изъ овога штоедовде казано о правду разумею се безъ

и какве тегобе и они примери, кои бы се могли разре-

дити међу горн-Ь, алн нађохи за болЪ ставити ихъ овде

заедно ради ствари кое у кыша показую правадъ и у

свима су еднаке:

Берберимо главу на хпјдучку. В. С. Караџнћа речи,

берберитп;
На делннску перчинъ оставила. ПЬв. ют;

На делннску пошу завезала. Пћв. ют;

А у позлатной модрой свили

На Нгарску васъ се е одно. И. ГундулиЬъ, оси. 11,57;

На пророчпнеку говорит’ почпнй. И. ђорђићЂ, салт. пз;

УтЬче се на обичайну къ вишньой потоки. И. ђор-

ђићж, салт. 235;

И на уздану бесЬдити

Рпечи отайне заедно ш ньиме. ђ. ПалиотиЬъ, крист. 109;

Не нсаокнднтн се м д с дн п з. П. ПосиловпЬъ, наел, юе;

Припасаше саб.гЬ наайдучку. А. Качикъ, разгов. 1 То;

Обученъ на путничку, квньике навойничку ору-

жане. А. Качийъ. кораб. 2тз, 323;

Отворивши градъ пустише га на приятелъеку. А. Ка-

чнКъ, кораб. 314;

Не ће на слипачку живитн ни на слипачку се осу-

дити. М. Добретнйъ, богосл. 246;

Дунђерин погледа у д ицу пак опетъ у торанъ и види

да нне ни одкуд на криво. М. А. РельковиЬъ, сат. 2;

Има власт да је (землю) на лепо умири. В, С. Кара-

циЬъ, грађа из;

На вритино је Грују оправила, з, 5;

Я умемъ то на краће казатп. Е. ЯнковиЬъ, отацъ ю;

То Ьу мало по на гиире описатн. Д Обрадов. жив. 94;

А моја драга на само. 1, зю;
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Да га на само отворишь. Д. ОбрадовиЬъ, сов. 24:

А на пусто пулу оставио. з, 58:

ШЬепан узе гроше и дукате

А па голо крупне талијере. г, 99;

Ви му остаете па чисто дужни 4ооо Фунтн новаца,

Е. ЯнковиЬъ, тргов. 5;

край прииицаню или управляию ложе показали место

базлЬню, кое се налази кадъ се дође до н’вга:

Сједн мома на высоко

На высоко, на широко. 1, 391;

На далеко запроси ђевојку. 2, 19;

Што су куЬе нп блнзу. В. С. Клрацићт», дан. 2, 48;

_
Засаввца се прикучује Сави нп јадап пушнолет. В.

С. КарацпЬъ, дан. 2, 4о;

Од градски шанаца, којн су свн озпданн одцигле, па

једно 4оо корана стоји варош.Б. С. КарациЬъ, дан. 2, 42;

И на домет танком пушком убит', з, 42;

' —-Брде.ьци око Биограда и па читав сат далеко зову

се Врачар. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 44;

На два сата сунце их засело

На два сата далеко од Сења. з, 26;

такое и о во-;

Бо.ье злато на пола дерато. 1, 4з т,

у томъ се сиислу казуе и време кадъ што быва у ова-

кимъ лримерима:

Кад спахија пође из Хрватске
На дан Ье тн гласе оправити

Да со њему на вечеру надаш. 3, 64;

На педе.ьу дана пред свадбу. В. С. КарациЬъ, ковч. 46.

Свекрва објави напред па једап или два дана. В. С;

КарациЬъ, ковч. 96;

Лко ЛИ СС O\'С,ХО«е [јДрСТКО ни ш ними ДД ИI.IЬ

ддмь гллсь ирько тогд п д шесть мисбць. Спои, ю;

Прије пасхе па шест дана дође у Вмтанп ју. Iов. 12, 1;

То е было па две уре пр!е подне, Г. ЗелиЬъ 1 з7;

Послнје тога нлтри године изиђох у Јерусалим.Гал. 1, 18;

По том на неколико дана тај прнјате.в његов отиде

у Пореч. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 83; (*)

у последньимъ се прймерииа простире само креме и крае-

вима своимъ показуе кадъ што быва; али се край траяню

иоже казати и временомъ кое е нзванъ нЬга; и такш край

траяню иоже показати кадъ што быва, али само за у на-

предакъ, т. е. да што быва кадъ се къ нЬму дође:

Посјећи Ьеш је на годину. Лук. 13, 9;

(*) Такое: на брзо, на скоро.

Снвтавса 1.
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ОКОм о се на згшу пнтати како се држи царевнна.

В. С. КарацнЬъ, дан. г, 86;

Ьу тп на пролеке, на лето
,

па осень.

такое и ово. где е време будуће према ономе о коему

се пре говори:

Ледва па другу годину дође у Србпју. В. С. КарапиЬъ,

днп. 5, Тб;

ПроКе (прође) годи ил. д ил драга година доКе

(дође) нмъ драгУн С. РаиКъ, восп. зо;

Ибрап«-паша дође пп пролеке у Ниш. В. С. Кара-

циКъ, грађа 1;

у томъ е смислу и ово;

'-Над пп подне говеда полнјежу у планднште.Прпп, 158;

I.ад па вече нојца долазнла. 2, 99;

Кад пп јутро бјеше освануло. 2, 27;

На ютро се подпгнула стража. ПЬв, 17;

У прољеће јагње, у јесен шплеже, на друга пролеке

двизнца а па треке ако се ојагњп онда је ухотка. В. С.

ЕарациКъ, речи, ухотка;

па време се ложе пренети и наменьиванЬ (стр. 499), по ко-

ме се одређуе да што буде докле време трае:

Ако би Турцп па пеко време пресекли пут коморама.

В. С. КарациКъ, грађа 11;

Имаш много пмање на много година. Лук. 12, 19;

Как поводу за меди.по дана

Твою храпу на годину дана. М. А. РельковнЬъ, сат. 42;

Бацн га у тамннцу па шест дана. В. С. КарацнЬъ,

дан, з. 239;

одъ овакога намепьиваня долази те се па овай начнпъ

говори и кадъ што быва; прелазъ е томе у овакрвимъ

прнмерима, где се намеиьиванй !ошъ тоже опазмтн:

Кад дојете неношена врије.че да проговори. В. С. Кара-

џпћт>, поел. 4з;

Своме господару не зготовн на вријелге печере. В. С.

КарацпЬъ, дай. 1, 71;

Заръ нс плаЬамъ ннтересъ па врелге? Е. ЯнковнЬъ,

тргов. то;

Да веГ,ь
ше пп врг'еме. Г. ЗелвКъ 292;

Прицеп, и л р о к ь прядь соудУе. Душам. заклс;

Да им дајс храпу пп оброк. Мат. 2'l,

Нзеду пп једпп оброк пуп казан јела. Прнп. 96;

Ла К у стара па веки плаката. 1, з'Ик (*)
У селу бпјаше од дана пп дпп сне веће чудо. Д. Попо-

впЬъ, осп. 52;

(*) Ту е старый 4-ты и пад. мн.
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чисто кадъ што быва имамо у окаковимъ примерила, изъ

коихъ ће се видети и воя се времена овако говоре:

Одкако је свнјет постануо

Ннје левши цвнјет процзатио

Што је данас на оеу годину, з, 71;

О разбнћу Турака на 1764-то годиште. С. Ми лути-

новиЬъ, IтЬв. стр. 22;

Дя се дяка одь веянкл дин до кеянкя дне на всяко

годнее. Свои. 5«;

Ој на ове дуге ноАи

Не пада му сан на очи. 1, 314;

Пнтесоже не пианы па с ь н д ь н ь у ь с т ьн и п. Жнт.

св. Конст. 8,1;

Кад Ирод на дин свога рорења даваше вечеру кнезо-

вима својијем. Мар. 6, 21;

Да будете правя на дан Господа нашега. 1 Кор. 1, 8;

Кои (св. Никола) пада на тай данъ. Г. ЗелнКъ 564;

Тако ми ове свнјеће и тако ми се нашла на улгрли
час! Поел.;

Да сно се юдреклп вогд п а 8 м р л н у а с к п п а с здн н

дань. Спои. 259;

Одъ врага насъ ослободи

И на смутный часъ походи. П. КнежевиЬъ sт;

Буди мн поиоћница садъ и на часъ смрти мое. Баукъ

кр. 32;

као што се види. време се юшъ каквомъ речю одвая одъ

другогъ времена кое се зове нстимъ именомъ; овако су

найвише у
обичаю дани казаки именомъ по коме пхъ ви-

ше нема одъ еднога (мисли се у години): ньима се ине ложе

другч!б пего само овако казати да што быва кадъ е оно

време кое они зиаче:

Рано рани ђевојчнца
На весели Спасов данак. 1, 270;

Врана о буништу а соко о лесу, па обоје на I?ур-

ђев дан излете. Поел ;

Свдко годшре и а дмнтровь д л м в. Сном. 159;

Сше се пиелите створи па к р ь сто в ь д ь и ь. Спои, за;

Опћппл доувровдукл да мп дае па всако годшре и а

велнкь да и ь е. сдтв перпер. Спои. 'l6;

Варица се на Парии дан вари, па Савин дан хлади,

а па Никол, дан једе. В. С. Караџнћт., поел. 31;

Срету Турке па Лазареву су боту. В. С. КарациКъ,

дан. з, 182;

Ј1 оно ца цветни четвртак пређе у Јасеннцу. В. С. Кара-
џнћт., грађа 74;
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Подједнака дру:кина једе меса н пп велики петак, а пеје-

дпна ни пп претили четвртпк. Поел.;

Биће свашта као и пп божик. Поел.;
Мене баба оће да обесн

Н(1 371ПН дп7lпк па впскрсепи/е. 2, зо;

Бпјаху видјелн што учинн у јерусалиму па празпик.

Iов, 4, 4з;

Ва.ъа невјесту у прву недјељу или на какав празпик

послпје свадбс водг.ти у цркву. В. €. КарациЬъ, ковч. 96;

Ср б и приповиједају да је Пвањ дпн тако великисве-

тац да пп гьегп сунце на небу трипут одъ страха стане.

В. С. Караџпћ, речи. Иван, дан;

Смије се радитп па какав лшли светпгт,. В. С. Кара-

цнЪъ, поел. 2о;

Послам, кдмь мое гдоумце ид ваше светџе пекл

пдмь сте весели. Спим, эз;

Гром загрми на светиеа Саву, з, 26 (182з);
Сину л)»а ип часпе вернее. з, 26 (1823);

Скупе се .ищем ип светога пророка Илгю. Г. Зе-

.lИЬ Ъ 317;

Да иде па лшлу Госпођу на Детиње. П. ПетровиКъ,
шћеп. 119;

Тако ми се вино пп крспо нме у крв не промет-

нуло! Поел.;

Рскне се ?1п покладе у вече. В. С. КарацнЬъ, поел. 226;

Најео се као сироче пп зпдушпице. Поел.;

Од прије је био обичај да вјереник кад вјереница дуго

сто ј и под вјером не иде к њој ваше до два пута у го-

дпнн в то на Божнј дай и па уставке њезннога крсног имена.

В. С. КарациКъ, ковч. 46;

према томе се говори и оно:

Петый данъ пос.пе, па 8(л1ый) Ноемврlя, аран!)еловъ

данъ быяше. Г. ЗелиЬъ 9;

На првый мЬсеца Руина реченога годишта приказа ее

Осмаиъ очнма своиехъ неприятеля. Л. МарковнЬъ у И.

ГундулнЬа осм. разд. I, 14; (р)

време щрказуе радия и стаи], споимъ траяпБмъ:

По вечеру суботном па освитак првога дана недје-
.ье дођс Марпја. Мат. 20, 1;

На освитак неђељи дођоше. з, 26 (1823);
На пестадпк льуди и Станнша суди. Поел.;

Тако мн се зли час па вје77чање не намјерио! Поел.;

На мах викну у своју дружину, з, 5;

У овочъ послу имаго кньижевницн и просте броеве:

Страховито дажднти поче на седалшаест мпсеца отобра. Л. Ка-

чиЬъ, кораб. з; а гдекоп узниаю ован предлогъ и предъ вре-

ие другвмъ пад. казано: Па шеснаестоеа коловоза. А. Томико-

внКъ 281.
,
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На вданъ путь.
То на сврху и сви утврднше. Грлнца 2, B*.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

НАДЪ

Съ овнмъ пред.югомъ речь у четвртомъ падежупока-

зуе да е ономе што сама знача съ горпЪ стране место

кое се примицан'Ьмъ заузима:

Метнувши у тнгањ гвоздей клин, на.шје воде н метне

над ватру. В. С. КарациЬъ, поел. 135;
—

' Наднеси се над бу}lар над воду. 2, 74;

Врат брата надјаму води, алн га у њу не т аска. Поел.;

Отиде над јаму. Прпп.;

И облак се над Веч намакнуо. з, 8;

-—-Преодннца ведро небо пређе

Надводи се над Ерцеговипу. 1, Г29;

Очи метну, последа лада се. 2, зо;

кадъ се што пореди, долазн овако у пренесепомъ емн-

слу стварь надъ другу кою у чему годъ нодвксуе:

Кш в браните надъ све ипе. И. ГундулиЬъ, осм. 4, 53;

Да спомена надъ све инь

Срећнога се дана слави. И. Гу ндулнЬъ, осм. 9, 16;

Свчетла родомъ надъ све ипе. И. Гупду.тћ?,. осм. 7, юо;

Тужныа старацъ надъ све ипе. И, ГундулиЬъ, осм. 8,154;

такое и оно:

За што тражишъ круха надъ
погачу

? М. А. Релько-

ваЬъ, сат. 88;

Шта Ьу да тражимъ паиетшегъ човкка нада те. Н.

БеговиЬъ, библ. нов. 81;

,
Нпда те се не нашло јунака. 2, 34;

Данае нема нада ме юнака, з, 35;

Нема крвника над потурчегьпкп. Поел.;
Нема ученика над учитеља својега ни слуге над го-

сподпрп авојега. Мат. ю, 24;

Надъ Славп7Ш,а нс има юнака. А. КачиЬъ, разгов. 258;

Ннје зиије надъ войводу Нина. А. КачиЬъ, разгов. 112.

ЧЕТВРТЫН ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

НИЗЪ

Съ овнмъ предлогомъ у четвртомъ падежу речь пока-

зуе да е на ономе што сама знача место по коме сегато

миче (или е управлКно) съ гориЬга края на доньш;
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Запе льуба бјежат’ низ плаппну. 2, 44:

Па погледа низ брдо. 1, 474;

Буква паднувши низ брдо однесе к магарца за собой

и света га разбнје низ некакве сгијене. В. С. Караџнћт.,

поел. 47;

Плахо с’ орећ’ ?шз литице. И. ГундулиКъ, оси. 9, 52;

11 м с пл я м и иот оупряко и я го Vф6рТ 1|е -

ШаФ. !езек. 121;

II иI ь вону и и и ь до д ь о V кцкнноу; пн г, ь вр ь-

МОШ О V; 11 н 7, Ь Я I! п О К III) О V- Спом. 3 29, 330
,

3 31;

Па он сиђе низ бијелу куну. г, 25;

Она стрча доле низ чирдаке. 1, 343;

И међед низ крутку слазећи почива. Поел.;

Тече некакза мокрияа која се низп зид хвата као креч.

В С. КарацнЬъ, мар. пес. г, стр. 124;

Внди ђе низ прозор некака жена спушта своје косе

златне. Прип. из;

Ронп сузе низ бијело лице.2, 1;

Удрпше му сузе низ образе, г, 4з;

Биеле власе низъ пле/ги просуо. П. Петровипъ, вlен 22;

Виси низ прей до појаса. В. С. КарацнЬъ, козч. 96;

Удри браца пуца низ њедпрца. 1, 4зо;

-Клону рука низ чошну долпму. з, 6;

Обје ноте низ врппцп опружи. з, 6;

IПто пође низ воду, не врну се уз воду. Поел.;

Сједне на четоканк и низа Саву отнде у Бноградъ.

В. Г. Карацикъ, дан. 3, 160;

Ко се оно низа Саву Фула. 2, 93;

Равнина низ Мораву. В. С. КарацнЬъ, дан, 2, 34;

и полошпе стварь може ииати горню и доню страну:

Но ми прати низ море ђемије. 2, 89;

Оде право низ Косово равно. 2, 59;

Равно по.ье, жао ми је на те.

Гди мој драги отнде низа те. 1, 649;

Погледајте доле низ Косово. 2, 69;

Пошетах се низ ливаду. 1, 586;

Стаде бјегат’ млада низ авлиЈу. 2, 31;

Шета млада низ нову чармиЈу. з, 18;

Нагна кожа низ градске сокпке. 2, 95;

Низа совру остала господа, 2, 44;
~ Низа совру вино наточено. 2, 4о;

ђе га гледа низ његову пушку, з, 42.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ИРЕДЛОГОМЪ

О, ОБЪ

Речь у чегвртомъ падежу съ. иредлогомъ о показуе да

в къ ономе што сама знача примицанЪ управлЬно јтако
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да га обухватп па се у томе с а ставши се съ ньимъ уста-

вля на н'Ьиу:

Обесп пушку о клип. Прнп. 81;

Објесн је (тулуннну) о упкаш Шарину. 2, 42;

Па се тури њеиу о рамена, г, 95;

таки су и об и пример», где се шесто обухватапя пока*

зуе само простиран!):

Ал катане Шарац опазио

Поче потом о землюи/ тућп. 2, 42;

-'"Како кога рукам’ доваташе

Те о земљу њиме удараше. з, 21;

Удрн лнцем о землицу чприу 2, 32;

10 исколи Т3|l олиомь слмь ш ;еипо хреснв. I. РаиЬъ,

бой зм. 22;

О землицу разбпо сам главу. 1, 7 23;

Бацп купу о мер.иер-зпадрму. 2, 92;

Пак је ногом о тпвпп удрала. 1, 633;

Изнад шега коп.ье прелетпло

Ударило о замен студепн, г, 44;

Седлом бнје о јпаорје
А попитом о мрпмор/е, 1, 314;

Пак он узе Маркова сокола

Те га удрн о /еру зелепу. 2, ю;

Ни о три нн о гр.п. Поел.;

По с врагом тнкве сије
,

све му се о главу лупају.

Поел.;

Док бн длан о длпп ударно. Поел.;

Руком о рузу пљасну. Прнп. 1з 1;

Лупа као путо о ло тру. Поел.;

ТрляюЬи по мало дланъ о длапъ. С. МплутпновиЬъ,

ист. срб. 354;

једиој се водн уминали,

О /едай се Јаглуз отирали. I, 35 8; (*)

(*) Чисто простпранЬ пнаио у речи озоло, коя нив нп-

шта друго него четвртый падежъ одъ речи зола съ предло-

гомъ о. То е уу у овакимъ прпмернма у коуума предлогъ гласи

и объ уу кои се налазе уопуъ само у гньигама:

0 Д б С П О V С Т р Я II 0 V ОЛТЛрЛ. Жит. СВ. КОИСТ. 25, 12;

Буускупуу му свуу объ десну
А вонводе сЬде съ луува. И. ГуидулнКъ, осм. 11, 125;

вданъ одъ иасъ да му объ десну
А об лиеву другт с-Ьде. 3>. Па.шотиЬъ, крист. !'ю;

Снеди о г. десна г.огд оцд. М. ДивковиЬъ з>B;
,

Да ова >юя два сипа гиде еданъ оОъ десну а друг! 11 объ

ливу твою у кра.гЬству твому. М. А. РелыювпЬъ, прав. 12;

СЪди об десну бога отца. Наукъ кр. з.



такога се правда дргки радия вршећи се у овакимъ при-

мерима:

Одръо бн међеда о његп. Поел.;

Омјерн о се. Поел.;

Стаки да је (саблю) о овоеа мрца огледамо. Прнп. 2п;
Пит’ је (саблю) инаш о што крвавити, 2, 29;

Немал о што еаб.ье поганитп. 2, 29;

И о Турке да крваве руке. ПЬв. 63;

Да насладимъ очи о душмане С. Милутннов обил, по:

Осмочно се као Дакнћ о дудове. Поел.:

Войнике, кое омрсе и острее о Турску нрвь. С. Милу-
тиновићт., ист. срб. 135;

■

Да ја о вас не огрешпм душе. 2, 63;
- Кад се грнјешнте о браку. 1 Кор. 8, 12:

Који се не саблазнк о мене. Мат. 11, б;

одъ поменутога обухватаня долази те се радпьомъ .чи-

сли докучити или ако се вебъ нма сачувати стварь у

овакичъ примерима:

•—"Царепи се отим.ьу о царство. 2, з4;

Како с’ грабе о то пусто благо, ПЬв. 88;

Завадн се мајка и девојка

Не о граде ни о винограде,

Већ о једну таиану кошуљу. 2, т,

Вршњацн не могуЬи се погодпти о бана. А, Качикъ,

разгов. 'l9;

——Кад сам се јуче кладио

Са оним младпм Дауш-бан

О мога коњп дората
О моју сабљу очину. 1, '’ч

у томъ е смислу и оно:

■'Није ми о главу. —-

Мрет’ ми данас или мрети сјутра,
Волям прнје о мање гријоте. 3, 28 (182з);
О што је то теби! В. С. КарацпКъ, речи, о;

у горн’Ьмъ значенш предлогъ овай у гдекоихь кньижев-

ника гласи и объ :

Бнјући се кральи оба ню (землю). А. КачиЬъ,кораб. 314;

Јупежи се оба иь (златанъ нретъ) завадише. А. Ка-

чиЬъ, разгов. 115;

оваво се валуе и времекадъ што быва. и оида се но зна-

чешо овога предлога време числи одъ почетна до врая,

а предлогъ гласи объ:

Косъ у навезу не оћаше объ данъ ыоятп. Д. ОбрадовиЬъ,
бас. г4з;

Кон объ данъ не сипе номоЬи

520 ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ
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Него объ нокъ кадъ к веЬв тмина. М. А. РельковиЬъ,

сат. 31;

.Да сене могаше смиритн объ дсшъ ни объ нокъ. А. КачнЬъ,

кораб. 352;

Объ нокъ идея объ данъ почнва. А. КачиЬъ, разгон. 6-1;

Дд Пейса н?дд об п о к. М. ДивковиЬъ т;

У дуге оне ноЬк по три пута об нокъ устаяо. Г. Зе-

лиЬъ 269;

Изъ лица му сива слава

Као об нокъ стара тава, В. Дотенъ, а;кд. 122;

бръ ондн марву об зиму спраћаху. П. КнежевиЬъ 29;

КуКнимъ снномъ об зиму храни. ;М. А. РельковиЬъ,

сат. то;

Об зиму овце у топлу сиеномъ ране се. I. С. Рель-

ковићт>, кућн. 59;

Об зиму мало сниега пада. Ф. ЮкиЬъ, земл. бос.

Кои об лито ради. !. С. РельковпЬъ, кућн. V,

Об лито облачи со у хальину од копопл Ь а об зиму

у опаклпо. М. А. РельковиЬъ, свашта 72;

Умора е ужъ те стране доста

Особито садъ объ лЪтно доба. С. МнлутииопиЬъ, дика 264;

Да имъ сване о по дана. В. Дошенъ, ажд. 248;

изъ примера се види за кое се време овако говори; бу-

дући да узъ време нема друге речи коя бы га одваяла

одъ другихъ времена истога имена, за то се осимъ рече-

нога знамена кое е у падежу и предлогу !опгь разуме

свако вре.ме истога имена.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПО

Съ овимъ предлогомъречь у четвртоиъ падежу пока-

зуе да е къ ономе што сама значи прнмигданЬ управлЬно

тако да га захвати; али то просто значенЪ имамб само

у оваковимъ примернма:

3 зевшн се с њим по руке уведе га у дворе. Ирип. 24;

Юнаци се по руке узеше. П-Ьв 159;

Узеше в по бгеле руке. Шјв. 97;

А када се саб.гЬ нстрошйше.
По биле се уФатише руке. А. КачиЬъ. разгов. 94;

Кои се уФати ш нкииъ по руке. А. КачиКт. кораб. 34;

Такое у старимъ киьигаиа у преиесеноиь смислу;

и о и и ь се п о у т ь м(ло у. Жпт. св. Конст. 2, гз; елико се иль

дрья:д но Т, ДКо и ь мо) V сё»)« ь. Жлт, св. Конст. 1 1, 35;

ПОДОЕЙЛТЪ ДрЖЙТИ СД II О СКОЮДИЯО ЕЪ^ДрЯ!ДI1 81IЛ . Супр. I ’l 9 .
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такое и ово. салю што се примицанЬ мисли да е свр-

шено
,

па се место нЬга казус друго што после нКга

быва:

И водите по руку ђев ойку. С. МнлутнновнЬъ, дика 56;

Обое по руке иду. С. Мнлутиновнйъ, обил. 29;

кадъ захватанћ вне телесно пего опако какво еу доби-

янш, врло се место овако казуе:

Доћн ће враг по своје. Поел.;

Једнои пођемо нас Дьсетак су трндесет когьа у Ду-

бровник по со. Ирин, т,

Над би год полазила по траву и по воду. Прнп. 2 24;

У томе дође једна госпа по воду н опазп Стојшу код

чесме. Ори. За;

Трећн пде куЬи по ужину. 1, 681;

- Да је отншао по велике топове. В. С. КарацнКъ ,

Д3 Н• 5ј 35
?

Отншао по помет. Поел ;

Па одоше сватп по ђевпјку. 2, 88;

Д]ој се братац спрема по ђевојку,
Алп не Ье по те већ по другу . 1, 588:

Цар по Марка оправно слуге. 2, зг;

—-—За пп’о пос.касте по мене. Д. апост. 10, 59;

Поели МИ П О ОТ Ь I) Я ДОVКоК II й Г О I! ПО ККС6 УЬСТЬ-

и ы е с т л р <| е спетые горы дл прТндоуть кь ши. Св. Сава,

жит. св. Сим. ю, 35;

Било бн га добро по смрт послати. Поел.;

Коме га је послао по свјет. Прпп. 195;

овако е захватанЬ и у одваяню, по коме ствари остаю

саме:

Свака по себе разлпчнту работу послује. Прпп. 1 4о;

П]Иlдаиь се н мы покланясмо

И свакlн одъ насъ тихо и по се ђ. Палкот. крпст. 80; (^)

(*) Л овомъ се значеню додае !ошъ п па
,

кое е и само

пстога значеня (стр. зоз): Свак!й пп по се.М. ДобретнЬъ, богосл.

2" 2. Ово се значеп Ь самнмъ по :й:Оже додатн речнмакое другога

значеня ради веЬъ етое у комъ падежу ; у првоиъ : Доћн ће

еданъ по едапъ. Дам по дан док и смрт за врат. Поел. ;

Длака по длака, ето бјелача; зрно по зрно, его погача; кап.ьа

по кап.ьа, ето Морача. Поел.; мало по мало; у четвртомъ по

самоме нЬгову значеню:

Вн узмнте свакм по чауша. 2, зо;

тако и у овакнмъ примерниа значеню самога четвртогъ па-

дежа (стр. ;и0 приступа значенЬ н овога предлога; Ока

по го и по то. В. С. КарацнЬъ ,
поел. 95; Касапско је

месо по четири паре, ловачко по грога, а хреуско по

дукат. Поел.; .мало дал-Ь быЬе примера кон су на ове вр-

ло налнкъ ; тако у друтомъ пад. (стр. 33) : Да су воде-
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захватанЪ кадъ се 6днано наставил ложе прећи у прости-

ранЬ, нас што смо напредъ (стр. 505—506) видели про-

стиран]-, одъ самога иранца; са свимь у простоять смыслу

то самь натао у пэродпомъ говору само па едиомъ месту:

Просу се бисер по перјп. з, 68;

у старихъ е. кньижевннна обичте:

Дв-Ьта цвнеће по све крав. И ГундулнЬъ, рази. (92;

К о пламъ тече

Злобна охо.lас по сое крав И. ђор})ићт>, сайт. 13;

И прострти мнозн по тле. И. ђорђићЂ, рази. 2 15;

Честомъ крви тле црвено

По сопкою пази страну, ђ. Па.шотиЬъ, крист, п»;

По сев стране тер га обкружи. ц. Палиот. крист, бб; (*)

шшъ е обич н 16 у смислу не са свимъ просто ъ:

К-ьдомо (поставь) положили п о роуке пдшегл поклнсдра.

Сном. 22«;

Тон сдмь оке прими дд по ране господни л Спом. зоо;

Кананеноке кралЬ п пуке

Онъ помлатв по тее руке. ђ. На.шбтиЬъ, крист. 186;

Но ракет ионе ске нмяпо. П. ПоснловиЬъ, наел. 55;

До мало врпмеид ннламрнтм по раке прлкде. П. Посн-

ловнЬъ, наел. 125;

Оће по свакш путъ да се педипса баремъ по руке

правде. М. ДобретнЬъ, богосл. гот;

У мисп прнказуе се по руке мисника петый госп,

Исусъ. А. МялетиЬъ, слов. 132;

Какому б Ьше по уста Натана пророка заприетио И.

ђорђнћт., сайт. 62;

нице по девет витлова на ььему ч.ьеле. В. С. КарациЬъ, речи,

Видојевнца; тако и у шестомъ над,; по вдномъ (т. е. по еданъ

путъ); паден;ъ за свое значен-Ь моа:е веЬъ иматн другш пред-

логъ : По с три коп.ъа у внсину екаче. 2, 38 ; Узевши сва-

ном рукой по за један колац; Ме.ьу водеппце по с два на-

мела. В. С. КарациЬъ, речи, иавлачак, багьа; такое по па се ;

Има женски! ст!анъ по па се. И. ГукдулиЬъ, оси. 18, 53,

коему ложе доКн !ошь еданъ путъ па:

А она оста у вгстомъ стану

Почивати на по па се. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 83.

(’’) Тако и у староме Словеискомъ езику: ежджть иаго у -
Б'ы и тржси по м ъ ст л. Мат. 20, 1, Острой.; пджштем нмъ пж-

темь но кьсд м в С т Д кш;л\ж /наметил, Супр.lo; и у Хрвата:
Ходи по .листа суха. Мат. 12, 02, Лист. 18; Када нечисти дух

изиде из ч.ювика, ходит по листа суха и безводна. Дук. п,

20, Лист. 20; Ки влазг.те по ова враги. Лист. 20 ; Но страху
га спустите. Лук. 5, 19. Пист, ~,г.



Онъ говори по уста Давида пророка, М. ДобретнЬъ,
богосл. ззт;

Вогъ по уста свога пророка одговорн. А. КачиКъ
,

кораб. 129;

што в значчнј. манЬ просто, све се обичнје овако казу е

и у народномъ говору:

По КО Н ГОДЬ 11 Я V нп ь. Пот ЯН ИДУ ННЬ. Спои. 261,261;

Дя се не нмдмо ннкяко по и и е д я и иду нн криво ко-

сое.! М. ДнвКОВиЬъ 392;

Молећи га да по свакш начинъ дође. А. КачиЬъ, кораб. 9 7;

По кои начинъ моремо рећп да су овакве женндбе

прикладке? допета ни по што. М. ДобретнКъ,
бог. 502;

Да одмећу Мачву по свакш начинъ. €. МилутиновиЬъ,

ист. срб. 236:

Да се по свакш начинъ ратъ настави. Д. МнлаковвЬъ,

ист. црн. 279;

Дя СКЯЖК ПО КОИ II О V Т Ь 16 ЮСТДВЕИО Н фОИ I|ЯрЬ

стипяпь едмон I)ры:кн ня ервсллнмк пвкон дододякь. Сном. 31 ■;

Дя ге госпоцкя поляуя опякодю по он ь поуть кяко

ОНЯН КОЮ III! соу Прько ДЯЯН. Спом. IП7;

Ни по еданъ путъ ни начинъ нс море се рећи да испу-

ня заповпдь црковну. М, ДобретйЬъ, богосл. 193;

-Те сакупи по избор сватове. 2, 92; (Д)
Нити ложе испиватн

Нп по танко нсписатн. П. КнежевиКъ 43:

По танко насъ учи. М. ЗорнчиЬъ, упр. з;

Кадъ по тихо чут васъ будемъ. ђ. Налмот. крист. 1 5о; (**)

Iоштъ се не быяше по све смрк.ю. Г. ЗелиКъ 41;

Ни по што, Господе! Д. апост. Iо, 14:

Онн не смедну ни по што. Прип. sз;

Оно ствар вриједи по што се ноже продати. Поел.;

Я не марнм за живот кад бы жнв!о по ту цену. С.

ЖивковиКъ, телем. 437:

(*) Према томъ е у Хрвата: Ки по обичай свой говори

што хоће. П. ХекторевнЬъ .78;

А старост познав по многп зналгепйп

Блнзу сврхе да е. 11. ХекторевпЬъ 104;

тако имаю и заклетве:

То ти се я куну по твою липоту. X. ЛуциЬь 20;

Ругаш се? до воль, по бога, см им рећи,

Да брава зако.гЬ, не би остал већи. X. ЛуцнКъ 72;

овако у заклетвама имаю н стари Србски кньижевницп:

А по царску славну главу,

Тако не п’о сабльомъ моlомъ.

Кадъ истину скажешь праву,

Не ћ меувриёдит'риечи тво!омъ. 11. ГундулнКъ,осм. 8,105;

Купель воль се по лгу истину. И. ђорђићш салт. Iјј.

(•у''‘'Л у толь е смнслу: по Србскн, по Вугарскн итд.
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одъ горнЬга простирана имамо прелажеиЬ у овакимъ

примерпма, где стварь прелазп показупзћи се каква с:

Не каже баба како-је сан снила већ како је по њу

бо.ъе Поел.;

На зло по јунаке горе по дјевојке. ), зоб;

'— У зао час по .не или по те. з, то:

Вук је послуша наопако по се. Прип. 227;

Почну по се рђаво слутити. Грлнца 2, 50;

Ерате Мићо, нпје по те криво. В. С. Караџнћа, речн. по;

Можемо ти воде заватитн

Али није здрава по јуипке. 2, 91;

исто се простнранl> преноси и иа време:

Што по вас дан плугом плужн

И по сву иок пружен лежи. 1, 616;

Коя, ваймехъ, по све врелге

Свомъ споменомъ мучиће ме. И. ђорђпћЂ, манд. 14:

Кои съ богомъ по свеври.пе оди. А. КачиЬъ, разгов.262;

Тс с е лоћв Еддгоснкћлдтн по све ннеке. П. Поси-

ловвЬъ, наел. 73.

Срећа уставн свое коло

По све виеке врху мене. И. ђорђићг, салт. 14;

иа времену се показуе и одваянЬ:

Па се по други пут разболи. В, С. КарацнЬъ, поел. 44.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПОДЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у четвртомъ падежу по-

казуе да е ономе што сама зпачи съ донЬ стране место

кое се прииицанЬмъ заузииа:

"Мртав паде под коња доратп. 2, 89;

Нпјесам достојан да уђеш под моју стреху. Лук. 7, б;

Па сједоше под јелу зеле}lу. 2, 11;

Те га копа под жуту нерапчу. 1, 368;

'"Па под барјпк купи Удбнньане. з, 24;

Једва утече модра под одпр. 1, 702

А соко се диже под облаке. 2, зв;

Нека оде јека под облаке. 2, 89;

Под Тадију цпде подметаше. з, 24;

Метнула камеи под
главу 1, 315;

Удрите их (клинце) под ноктове Раду, з, 51;

Метнути образ под йоге. Поел.;

И леб и со под ноге погази. 2, 90;

Подметнуо руке под пазуха, з, 2;

Поднгнувши одређеие под његову руку Јадране, В. С

Карацийъ, дан. з, 19з;
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И устрели вој воду Каиру
Па зло место баш под сису леву. 2, 8!:

Натрти коме хрена под нос. Поел.;

Па му унесе два прста под очи. Прип. 18 1:

И стаћу му ногом под еръоце. 2, 50:

Дар кору ну врл;е под Капицу. 2, 1";

Пс]дъ штитъ насъ прими. П. КнежевиЬъ 173;

С'ве е Марко подъ саблю тур! о. Гр лица 4, юз;

Негь све подъ м я у ъ меЪю. 1. РаиКъ, бой зм. 28;

Женско, мушко, све под мач удпри. з, 26 (1823);

према томъ в и ово:

Па он нде Мерими под пенцер. 1, з44;

Да ндемо под град у ружицу. з, 8;

Војску води под Беч на Ьесара. з, 8;

'Дође право под Цареве дворе. 2, 66;

Пзвезе га под Вилипдар цркву. 2, 74;

Често гледа под Ну нор плапипу. з, 21;

Ја посадих виноград тамо доле под запад. 1, 318;

Истурн га вода под обалу. 2, 14;

Заклињу вола над падне под рало. В. С. КарациЬъ,

ООСЛ. 58,

Под топове су гдешто уз брдо запревали по зокоња

испод војннка. В. С. КарациЬъ, гра!>а 53;

Конь се кратку подъ зубачу Фата. Рельков. кућн. 21 1:

Подъ плугъ, подъ вплъ, зубачу се кеЬе

Марта, съ миста връ та сама не ће. РельковнЬш,куЬн. 31;

Окрчно мало око намастира, те под лютику сије по

мало кукуруза. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 30;

Да он свога меса није метнуо подпњ (подъ купусъ).
В. С. КарациЬъ, поел. з4о;

Стражньж бутъ одреже и жени рекне да по мало меће

подъ купусъ. Ф, ЮкиЬъ. пр!ят. бос. 1, 1(2;

у пренесеноиъ смислу:

Тад је Нови под кнуре пао, з, зз;

Цар ставп шћер под стражу. Прнп. (46;

Посланнке метнуло«) стражу.В. С. КарацпКъ, грађа 150;

Нанју Крагујевачку узм е под своју власт. В. С. Кара-

циЬъ, дан. з, 217:

00БрЯ ТИТ И иль II ПОДЕ ИТН ИОДЬ 1’ ОСИОI| Т 1! О И (ОБ

ЯЯС Т Ь ДОуЕрОК Я V Ь К О V С П ОМ. 1 оо;

Нетто прнпада под Босапски (пашалукъ). В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 2, 54;

■Да не паднете под суд. Як. 5, 12;

Могу под одговор доЬн. Д. ПоповиЬъ, осв. 45;

Подъ хпрачъ метнуо Саксонску. А. ТомиковнЬъ V;

Разум свој као давши господи под закуп. В. С. Кара-
циЬъ, ковч. 14;

КуЬа се узмё или да под кирију. В. С. Карац. речи, најам;
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Дао праве под к с сим. В. С. КарациЬъ, речи, кесим;

Узео под аренду. В. С. КарациЬъ, речи, аренда:

Подъ добаръ интересъ самъ новце метао. Е. Янко-

виКъ, тргов. 27;

Да купи војску под плату. В. С. КарацнЬъ, дан, з, 1 63;

овамо иду и оваки пример» у ноииа се о стварн овако

управлЬной место самога примицаня нЪзина друго што

паже, а да е управлЬна показуе само подударанЬ нЬзино

съ другомъ, до вое стой да прва буде или да не буде;

Кад ослаби (коњ] носећи што чеото под кирију. В-

С Карацийъ, поел. 99;

Држн подъ киргю. \l. А. РельковнКъ. прав. 41;

ПОДЬ О В II Оу В Ђ Т К ПОСТДКН инше (1626110 6666 Оу 110-

клддь. Спом. 17 4;

Али га онан ни подъ ной начинъ не дадне. С. Ми-

лутнновиЬъ, пет. срб. 4оэ;

Они хоће под сеаноји начин

Да ни свијет буде пеливаном. П. ПетровиКъ, шћеп. 167;

—>—‘ВеЬ он узе под силу девојку. 2, 15;

Те отим.ъу под сиље девојке. 2, 82;

На бой иде свакъ подъ силу. И. ГундулиЬъ, оси. 1, 49;

Садъ настоймо подъ аву силу. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 70;

"'Гадай ћу ти за сына кажати

Ал подъ клетву да се да.гЬ не жна. С. МнлутиновиЬъ,

дика 158;

Што е обеК’о подъ заклетву. И. ђорђнћт,, салт. 20;

’ Ако не Ье сам од своје во.ье, а он хоће1 под морање.

В. С. КараџићТ), речи, морање; (*)
Под бро /, сине, на теФтере кажу

Но у цара сто хн.ъада војске. 2, 4ч; (**)
Нег’ се ндемъ и обућн Турскн

И под
пышу наоружатн се. С. МилутиновиЬъ, обил. 91;

одъ подметана оваво казанога у преиесеномъ смислу

долази те се одна стварь узнма место друге или едначи

съ ньомъ:

Продао му коња под здраво, т. ј. да је здрав, ако ли

не би био, онда је крив оиај који га је продао. В. С.

КарациЬъ, речи, под;

Узети дијете под своје. В, С. КарациКъ, речи, свој;

(■■■) У кньижевника има и овакихъ примера: Иней дунсанъ
чинит' подъ заповидь, него само за твой девоц!онъ. М. До-
бретнЬъ, богос. 211; ЗаповидаюЬи подъ проклеатво.М. Добре-
тчЬъ, богосл. 370; 6 ли намъ забранЬно датн створеню ону

часть коя се богу пристои? всть подъ теиекш ериехъ На-

укъ кр. 92.

(*■'■) Такое: подъ едпако
,

подъ пуло.
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Све мушкџње под мач ударите,

А женскиьье под робље довед’те. з, зз (1823);

Те то све пидъ свой еспапъ продавао. М. Светићт.,

у тукъ 22;

Подметнули ли чавче под голуба. Поел.';

и време се ложе овако казахи и мисли се да што быва

кадь иастае вре.ме: овако се казую времена коя се чи-

не тешка п немила, а то и личи значеню овога предлога:

—• Под ноћ тнкве цветају. Поел.;
Под но А по!)о низ по.ье. 1, 601;

Навалите, мобо моја, под вече. I, 249;

Под саму зиму отидеуЕосну. В. С. Караџ. дан з,2lз;

Под јесен је водно Руску војску на Варварин. В. С.

КарациКъ, дан 1, 79;

такое и оно:

Какза тебе оћера нево.ьа

Врат ломити, по горн ходнти,

По хајдуцн, по лошу закату,

А под старост, кад ти нпје врнме? з, 1;

Војник под старост. В. С. КарапнЬъ, поел. 251.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕДЪ

Съ овимъ иредлогомъ речь у четвртокъ падежу лока-

зуе да е оно што сама значи предньомъ страномъ обр-

нуто месту кое се примицан Ьмъ заузнма:

Не смедоше пред Марка изићи. 2, 69;

Ко ће стару дочекатн мајку
11 пред мене стару ншетатп. з, 25;

Пред њи носит вино п ракнју. 2, во;
■' -"Пак 'пред цпрп клече на колена. 1, юз;

Којн на друм нде пред свптоее

Те отнм.ье кпћене ђевојке. з, 4;

Те га пош.ьу на крајпну пред Турке. В. С. Кара-

циЬъ, дан. 1, 80;

Да доведу преда пъ владыку. С. Милутвн, ист. црн. 33:

Ал не гледа Мнлнца ђевојка

Већ преда се у зе.тену траву. 1, зээ;

Ми дођосмо овде пред Попове дворе. I, 166;

Па изиђи пред кулу бијелу. 1, 89;

Доћ’ Ье сунце и пред наша врата. Поел.;

Кад је дош'о пред Стамболска врата. 2, 66;

II дођн ми довече свекрвама пред очи. 1, 264

Само да ми тај човек пред очи не излази. Л. Лаза-

ревнКъ, владим. 28;
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оно се значенЬ дюже пренети на време, показушћи да

што быва пре нЬга; тада ако се прнмицанЬ и не каже.

опетъ се узима да нетто быва кадь се просто рекавши

дође къ времену, као што се већв могло више пуха

видети да се краемъ примицаня казуе место где што

быва. а и време кадъ што быва да се казуе краемъ траяня;

-•*—Пред зору се мрзне. Поел.:

" Једае дан пред ноА кад бијасмо на врх Чемерна. Прпп. 8;

пред ноА с нетто .ьуди у Пожаревац. В. Г. Ка-

раџнћв, грађа 1 76;

Намјера га пред вече нанесе

На зелено у гори језеро. 2, 98;

време се може казахи нечимъ што е у нЬму:

Овај дан пред сами мрак скупе ее сватови. В. €

КараџнћЂ, ковч. 52;

Кад ко пред смрт много једе. В. С. КарацнКъ, поел. 261;

Да је тако и прије било пред рат. В. С. КарапнКъ,

дан. з, П8;

Пред Немачки рат нетто се завади с Турцима. В. С.

КарациКъ, дан. 4, и;

Дође у Москву на неколико дана пред крунисање
Павла 1. В. С. КарациЬъ, еман. ю:

такое време и овде:

Шећерли му каву изнијела
И пред каву жежену ракију. 2, Ю;

Лер се обично свагда пред јело умнвају. В. С. Кара-

циЬъ. речи, дюлити се.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕЗЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у четвртомъ падежу значи

што и у другомъ съ предлогомъ преко\ у старимъ е, кньи-

гама врло често:

греде н рт у в ; 6тю I|дрсткл мн свободно. Спом. 52;

I|lо воудоу нрЂоууелн у емлю I|дрсткд мн и риуь мег ю.

Спом. s*l;

Иослдтн е (войску) нрн у в нере т к оу оу доумскоу

уемлю. Спом. 119;

НПО ПРЂ у Ь уЛКО II Ь 1111 ЦlO ДЯ I.l o у 66 116 ОууМбТВ.

Душан, зак. 58;

Ннкьдн дл не сьткорнмо мн 410 е пр в 55 ь колю госпо-

ДННЛ влькл. Спои. 94;

данасъ се говори у овакимъ прииерииа;

Снвтакса I. 34
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Кокош носи през дан (т. е. свакш друг!й дан или пре-

скочнвшн едапъ); (*)
На през руну ми је (т. е. за чудо ми је ,

није онако

како сам се надао).

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

СЪ

О нЬму е была речь напредъ кодъ самога четвртогъ

падежа, стр. 415—416.

ЧЕТBРТЫЙ ПЛДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

У

Съ овимъ предлогомъ речь у четвртомъ падежу по-

казуе да е оннмъ што сама знача обколЬно место кое

се примнцанЬмъ заузима; са свимъ овако место показуе

другш падежъ съ предлогомъ изъ\ кодъ нЪга е одмица-

нЬ а овде примицанЬ, по чему примери кое кодъ нЬга

вндесио могу ићи и овамо кадъ се одмицанЪ замени при-

мицанЬмъ; за то ставлямъ овде само неколико примера

У простомъ смислу: »4 У' ЈЧ.

Ну доведи Страхпнића бана

.V дворове н у куће паше. 2, 44;

Трчи иајко у пулу бијелу. 1, 342;

*~Веће иде у чардаке горње. 1, 454;

Унесе га у Вплиндар цркву. 2, 74;

Над сам ишао у школу. В. С. КарациЬъ, поел. 296;

Леей л’ иш’о кад у крчлгу. 1, 446;

Сммеуна бацн у тавпицу. 2, 14;

Оде свакн с .ьубои у ложницу. 2, 26;

Те одшета коњма у ахаре. 2, 62;

Тек се бијаху скупили у суд. В. С. Караџићв, дан. 2, 12т.

Кад с господом у диван изнђем. з, 56;

у село што је према вама. Мар, 11
,

2;

Готов бјеше у град ускочити. 2, 25;

Када море у Удбињу дођеш. з, 21:

Мене бабо за бо.ьега дао

(*) У кньижевника и у другомъ значеню кое нма преко:

Што презъ светца теб’ за новце ради. М, А. Рель-

ковиКъ, сат. 4о;

Гдн може суиашце небо призъ данъ обтећ’ ђ. ДржиЬъ,

у О. ПочнЬа слав. ант. 25.



Ваш у Млетке за Бајова сина. 1, 358;

Благо мјесту отклей иде а тешко ономеу које яде. Поел,;

'■Спустите се у при.норје равно. 2, 89;

Кад дође у свој завичај. Прип. 98;

Иза њега болеет ударила

У Жаб.ъака у постојбину му. 2, 89;

Ми ћемо г' однетн там’ у нашу зелглу. 1, 116;

Повешћу вас у зелглу Инђију. 1, 665;

Продадоше га у Мисир. Д. апост. 1, 9;

Да ја идем у сви Јет бијели. г, 14;

Она иде ноћу у градину. 2, 5;

Пак ти еврнн у шуму, I, *оо;

Отиде у свету гору. В. С. КарациЬъ, дан. 4,9;

ђога пусти у гору зелену. з, 2;

Ти не иди у планину Лазо. 2
,

32;

>■ Оде Дојчнн у поле широко. 2, '8;

Није ласно у Косово поћи. 2, 44;

Султан-царе у Косово снђе. 2, бб;

Пођо с пушком у лиеаду. ), 192;

Пред дворе га води у авлију. 2, 44;

А над Мнтар дође у чаршију. 2, 91;

Да пође у ппзар ова два јаја да прода. Ирин. 136;

Кад галија већ стане у крај. Прип. 88;

ђак меће у уста па опет баца у крај. Прип. 185;

Дође у крајеве Десетоградске. Мар. 5, 31;

Да нијесам патила, не бих се у сриједу спратила. Поел.;

Новак стаде друиу у бусију. з, з;

Од по Марча и пас у хлад бјежи. Поел.;

Пјесме ове ја сам се старао да иамјестнм у ред. В.

С. Караџићт., нар. пес. 1, VII;

Која је (войска) с обје стране била у врсте наије-
штена. В. С. Карацнйъ, дан. з, 21 о;

Једном ногом стао у гроб. Поел.;

Б једпу их раку сараиише. г, з45;

г, Те и баца доле у бездпну. 2, зо;

Бисер се рунн у чашу пада. 1, 95;
~

Наточи јој воде у судове. 1, 545;

Кад му је у кашику скакавац натрапао. В, С. Кара-

циЬъ, поел. 28з;

И у калпак сузе лије. 1, 608;

Стрпа мене у врећу. 1, 695;

Нити се лева вино ново у мјехове старе. Мат. 9, п;

Цар се маши руном у џепове. 2, 62;

Н кочије Тадију метнуше. з, 24;

Паке сједе у лаке хинтове. 2, 91;

Жене и децу потрпа у кола. В. С. Карацийъ, грађа юг;

Већ, госпођо, ушетај у лађу. 2, Ю1;

Побиј зубе па лезн у колијевку. Поел.;

Кад су легли у меку постељу. I, 54з;

ЗТ
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Леже злато у меке душеке. 1, 345;

У сто сједе Црнојевић Иво

Да с’ одмори, да му чизме скину, г, 89;

Посади га
у столове златне. г, 25;

Оне мећеш
у доњу трпезу. 2, бо;

Старца Фочу врглп у зачеље. з, 2б(18гз);
Сву господу за соФру сједао

У заставу војводу Милоша. 2, 50;

Шћера мене за уши Шарину,

Ледва му се у седло повратих. 2, 39:

ђевојка ставп мараму у њедри. Прнп, 156;

Вацају је у криоце мајци. 2
, '4B;

Вњига иде од руке до руке.

На ће доћи у погане руке. \, 557;

У руке их даше војводама. 2, 4о;

Допануће злотвору у руке. 1, 558;

4
—'Узе пушку у десницу руку, з, 2;

У руке му саб.ьу у’Фатно. 2, 4о;

На оруже трлн у наруче. 2, 89;

Руке шире, у грла се грле. 2, 34;

Врата бацн Дору у рамена. 2, 99:

Пјесма иде од уста до уста

Нак ће доћи у погана уста. 1, 557;

~Из твојнх уста у божје угии. Поел.;

—-Лети у очи као зо.ьа. Поел.;

Метнути коме црва у главу. Поел.;

Вог нм зеца у ерце ућера. 11. ПетровиЬъ, шћеп. 87;

Ноге им метну у кладе Д. апост. 16, г'!;

Јер је много пута био метнут у пута и у вериге.

Мат. 5, Л;

У евожђе ме поставите. I, 692;

Роба ухватио у јарам. В. С. Карапнћт., поел. 106;

Уватише коше у кочије 1, 72з;

' Упрегао у ралицу два вола. Прип. 4;

■— У топове запрего конЬ. €. МилутиновиЬъ, ист. срб. 25;

Обје ноге низ вранца опружи

Те у златне врже бакарлије. з, б;

Зраке сунчане у иглу удијева. Прнп, 156;

Увео у танке нити. Поел.;

Ни у ситно брдо увођена. 2, 89;

У капију коње угоните, г, 4о;

Па га завн у лшралгу свилну. 2, 30;

У свилен повој повила. I, 114;

Узевшн тијело зави га
у платно чисто. Мат. 27,59;

Млоге сестре у црно завила, з, 6;

У своје се рухо обукоше, з, 5;

Обукоше га у хаљине његове. Мат. 27, 31;

—Преобучен у калуђерске хаљине. В. С. КарациНъ ,

поел. 175;
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Владета је коња ознојно

И у бјелу пјену обукао. 2, 49;

Запрегох га у прегачу. 1, 7)о;

-"Опасати кога у лико. Поел.;

оР ужје им је било оковато у сребро н у злато В.

С. Караџићт., дан. 2,95:

Па йена ме у гвожђе окује. 2, 65;

Док ј’ облио I,{евердан у злато. 3, 43;

И за појас. двије Даницкиње

Све у чисто за.ьевене злато, з, 18;

—-Па га зали у олово тешко. 2, 15;

Нађе њега у крв умрљана. з, 74:

Совра ће му у крв огрезнути. 2, 68;

Вас му коњиц у крв огрезнуо. 2, 45;

■ Србија је зарасла у шуму. В, С. КарацнКъ, дан. 2, 27;

Дошавши јеж до једне кладе увуче се под њу у буково
лишће. В. С. КарациЬъ, поел. 182;

Нађе чедо у гори зелено]
У виново лишће завијено. 2, зо;

~—Заплео се као пиле у кучине. Поел.;

Па он сједе у зелену траву, з, 21;

Гуња паде у зелену траву

А јабука у воду студену. 1, б4б;

Веће паде у по.ье Крушево
У пшеницу славнога Лазара, г, 43;

Радоичин но|ь с’ измаче

Лепој Мари у босиљак. 1. 262;

Сви сватови у трн побјегоше

ђувегија у просену сламу. !, 718;

Опремио га у сухо арожђе. Поел.;

У своје воће над ко хоће. Поел.;

Оде Али л јели у кичицу. з, 24;

Туђе просо у нашу шеницу меће. Поел.;

—~Оде стрела у прах и у лшелу. г, 61;

Чедо .мене у прах баца. 1, 413;

Све у живи огпњ запретала. 2. 13:

Једну нише, у ватру је баца,

Другу пише, у воду је баца,

Трећу пише, у вјетар је баца. 1, 646;
—— Потегне из пишто.ьа те запали иебану и одлети уее

тар. В. С. КарапнЬъ, грађа 16;

Чини добро па и у воду баци. Поел.;

Ил’ ћу јадна у воду скочпти. 2, 69;

Ла загази у воду Ситниг^у. 2, 47;

Те заплива у воду Неретву. 1, 641;

Вацају мреже у люре. Мар. 1, 16;

Па у сиње торе уронио. 2, 17;

сиње се торе навезоше. 2, 89;

Н вино је воду приенпала. 2, 4;



'

Паиа му сјекнра у мед. Поел.;

Метни у боју па носи као своју. Поел.;

царево благо затомите

И у црпу зем.ьу закопаше. г, 36;

Па Сми.ьану у град зазидаше. 1, 512;

Повадиће то драго камење

Здарат’ га еаб.ьам у балчпке

И кадама у злато прстење. 2, 35;

И колијер уплетена гуја. 2, 89;

3дарио стакла у пенцере. 2, 66;

Цвеће јој се у скут задевало. 1, 758

Те пи винце униђе у лице. I, 724;

Кад повуче пару у се. В. С. КараинЬъ, поел. 228;

Ушао ђаво у њу. Прип. 183;

Уђе страх у све сусједе. Лук. 1. 65;

ДоЬемъ у се. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 372:

Повративши с еусе. А. КачиЬъ, разгов.бз;

Када се дозове и дође у се. 3!. ЗоричиКъ, упр. бо; (*)
И на Дмитра пушке оборише
Све у Дмитра зрна уставите, з, 47;

Ако бих те у књигу писала. 1, 55 7;

Ако бих те у пјес.ну пјевала. 1, 557;

Б какво коло дођеш онако и играј. Поел.;

Ти си залетео у туђе јато. 1, 167;

У ордију Турску угазио. 2, 'l-1:

Па к он оде у цареву војску. 2, 62;

Те весео у дружину дође. 2, 89;

А кад моје сестре у родбину иду. 1, 570;

З'довнце у род оправила, з, 6;

Омах пође, у тазбину дође. 2,

Они жене у челндъ не брое. П. Петровићт., в!ен. то;

што е у последньимъ прнмернма казано колективно, може

се казатн множииомъ исте ствари:

Војно коп.ье сломи на четверо

Па га баци у јеливе гране. 2. 7'l;

Него уђе у люу'е волове

Те нзабра бо.ьег од бо.ьега. з, 6":

П осла зета Мнлош-Обнлића

.4 Латине да купи араче. 2, з7;

Шетале су три девојке таио доле у Буваре, 1, 61 з;

Бећар Мара у Бугаре зашла. I, 206;

3 мешавши се у Србе. В. С. Караџићт., грађа 77;

Ал у гори огрезну у Турке, з, 'l7;

И Турке ће Дмитар угазити. з, 'l7;

Н его да ме предајс у Турке, з, 7;

Па у Турке јуриш учините. 2, 'и;;

Сад идем у незнабошце. Д. апост. 18, 6;

(•') Прншедшн к сд. Супр. ’юо.
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Над удари у катане Марко
Како соко међу голубове. 2, 42;

Стаже јунак у твоје сватове. 2, 66;

Лрапин се у сватове вратн. 2, 66;

Који су са странедошлп_у пријатеље. В.С.Караџ. ковч.эо;

Ни куд мајци ни куд у Девере. Поел.;

Отнш’о је ђетић у тазбпну
И пунице у кршно прнморје, з, п;

Кад хаџија у пунице пође, з, 68;

оа свииъ се просто примицанЬ назуб и у овакимъ при-

мерима, само што се Iошъ числи да се после примицаня

нетто ради съ онимъ чему се овако причине, а то се

може мислити и у пенима између горньихъ примера:

Хайдемо у влатъ (т. е. да купило влаће по стрњици). —

Иде.мо у рибе (т. е. да ихъ хватам о),
Отиде слуга у дрва. Прип. 54:

Веће га посла у дрва. 1
,

394;

такое и ово где се после причиданя числи мешанЬ съ

другииъ сварича. одъ кога опетъ постае едианенЬ, а

одъ едначеня съ ньима долази те нетто може постати

оно што су о не:

Карајући своје дијете рекламу у Цигане да нде. В.

С. КарариКъ, поел. 203;

Нек ти и он у сватове дође. г, 92;

Немој водит’ Срба у сватове. 2, 87;

Дуждевић ме зове у сватове. 1, 20;

Са шта брате оде у хајдуке . з, I;

—-Одметну се одметница Мара

Преко Бајне луке у хајдуке. 1, 656;

С том ли саб.-ьом пдеш у хајдуке з, 6;

Да постоупе оу сок ал ии к е. Спом. ззз:

У Србији су од прије у додоле ишле по селима наше

кућевне дјевојке. В. С. Караџићт., речи, додоле;

у солдате.

Мислим ђога коња уморитй
И у гости ђецо полазити

У тазбину у била Крушевца. 2, 44

Кои су ншлн у калућере истомъ да се туне раане

Г. Зелийъ 19;

место причицаня управлянК:

Кад ко поносито нде дигпувши главу у небо. В. С

КарациКъ, поел. 197;

Ковати кога у звијезде. Поел.;

Расти, јело, небу у висине. 1, 614;

Добар доро на колаче скаче

Упријеко дваиаест аршина
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У дужипу двадест и четирп

--У висину три коп.ъа јуначка. 2, 65;

У висину да вишега нема. 2, 4о;

Вијели се у висину куда. 2, 39;

Не бијаше у дубину зем.ье. Мат. 13, 5;

’'
4
——~ Боспоче, у ширину расти. то;

ПруЩивши руку у земљу. В. С. КарациКъ, носи, во;

Пуне се пушке бојн само онај у когп је обрнута. В,

С. КарациКъ, посд. 266;

-
Што му у очи не смије реЬи. В. С. КарациКъ, посд. 19о;

Лер Кете говорити у вјетар. 1 Кор. 14, 9;

На мах викну у своју дружину, з, 5.

и комшилук довнкЈЈе. 1, 42о:

Погледа кроз брвна у једпу зерпду. В. С. КарацнЬъ,

поел. 229;

може се што овако примицати или бытн обрнуто па се

о и I>му казатн само быванЬ кое. му прилики кадъ е у

томъ станю:

Када будеш у таштине дворе. 1, б; (*)

кадъ е стварь лгира одъ онога што дође на ню
,

она га

и онда обколява; отуда е овай предлогъ у овакимъ при-

мерима, где се примшганЬмъ тике ствари само неко место:

Удари се рукама у прей. Прип. з4;

Вијући се у прей своје. Лук. гз. 4г.;

Ланко скиде коп.ье са рамена

Упусти га у прей Алилу. з, 20;

Удари га у плећи јуначке. з, 26;

Па потрше злаКена кубура
Те да гађа у леђа јунака. з, 26,

Међедовић да бн га (буздованъ) огледао је ли добар,

баци га у небо пак се подан, начетвороно.жи , те га до-

чека у леђа. Прип. 3;

Удари га у чело јуначко. 2, 31;

Погоди га у чело јуначко. 2. 92;

У лице се пером ударила, г, 66;

Ударивши кога зврчкому главу. В. С. Караџ. поел, из;

Те удара себе у ердашце. 2, 16:

ХоКе мене она устрелити
И у грло и у ерце живо. 2, за;

Стреднца те устрелила

Кроз седлашце у ердашце

Кроз уздицу у губицу. 1, 262;

Куцнувши Петра у ребра. Д. апоет. 12, т;

ВеК га удри у десницу руку. 2, 59;

(') У томъ емислу иислииъ да е ново;

Дајој друге у сву земљу ннје. 2, 4о.



537С Ъ ПРЕДЛОГОМЪ У

ТукуЬи једном песницом у другу- В. С. КарацнЬъ.

поел. 266;

Не погоди менека на коььу

Већ удари у ту виту јелу. з, т,

—
4 Гађање у нигиан. В. С. КарарпЬъ, дан. 2, )0б:

Тако су све леЬели
, докле Премудро не удари раж-

њем у небо. Прип. гоо;

,-—Па у врата ногом ударно. 2, 9о;

Кад куцну Петар у врата. Д. апост. 12, 1з;

Удари да:кд и дођоше воде н дунуше вјетрови, и уда-

рнше у кубу о ну. Мат. 7, 27:

А гром пуче из ведрога неба

Па у нате ударно дворе. 2, ю;

Златин топн у град ударнше. 1, Зб

Ил удара море у брегове. 2, );

Дарнуо му у живац. Поел.;

Кад засвира што у ерце дира. I, 755;

У њене јој даре не днрајте. 2,7;

Да се не дира у незнабошце. Д. апост, 15, 19;

Да у небо врсим’ тнчу. И. ГундулнЬъ, осм. 7, 59;

Ннкоми није до сад улагао у живот. В. С. КарацнЬъ,

речи, улагатн;

У оном боју ране Аганли ју у ногу. В. С, Карзц. дан, з, ! 62;

Петао стане к.ьувати у номад■ Прип. 17;

-"Па удара у ситну тамбуру. 3,6;

Слијепци ударају у гусле. В. С. Каранићт., дан. 2, 109;

Јупати у бубњеве и у остале справе. В С. Кара-

циЬъ, нар. пес. 2, стр. 106;

Заповједи да се три пута затруби у трубу. Прип. 197;

Који гуђаху у гусле. Откр. 14, 2;

Али Мнтар у свијару свирн. 2, 99;

Ко рђаво спира у гадље. В. С. НарарнКъ, поел з;

,*•—Звонили су у сва звона. Г. ЗелиЬъ 231;

такое и ово:

Руке шире, у лице се ,ьубе. 2,9;

Целина је у бијело лице. 2, 29;

Па се с кра.-ьеи у образ по.ъуби. 2, 94;

•'Ьуби цара у спут и у руку. I, тез;

Над ме будиш, у очи ме .ьубиш. 1, ззб;

Зазор ми је у те пог.тедати, 2, 32:

Гледаше у њих. Д. апост. з, а;

у црну земљу погледаще. 1, 751;

Гледн као теле у шпреиа врата. Поел.;

Заблену се у огледало. Прип. 156;
Лош загледа Фрцу Ибраииа
Ваш

у прей где пуце спучава. з, 26;

Соломун се кроз кола био загледао у предње точнове.

Прип. 198;
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В што си се јадна загледала

В једноеп роба Дилавера. 1, 741;

Да су се два мошка била загледала у једпу девојку.
С. КарациЬъ, дан. 4, 32;

такое ово:

И уњ се смртно за.ъуби. Прип, 148;

Залюби се у иёеа. А. КачиЬъ. кораб. 4об

У.ъуби се була у некаква Арапа. В. С. КарацнКъ,

речи, у.ьубити се;

Ко е са свншъ улюблКнъ у тъло свое. Д. Обрадо-
виКъ, бас. 187;

Замиловао се у впсъ. Е. ЯнковиКъ, тргов. 73;

Или се у што упознајеш. Пр ип. 35:

Како она да се и они

Упозиали не бы у нЪга. И. ГундулпКъ, оси. ю, 72;

у овоме си нс.7 у иогке овако место быти и за осланянЬ

у овакимъ примерима;

—■ Ко се у коло .хвата, у ноге се узда. Поел.;

Можеш ли се у се поуздатн. 2, 29;

Могу ли се у те поуздати. I. 74з;

В себе се поуздати иемој

Ни у руку ни у братку саб.ьу
Ни у твоје копље отровпно. 2. 44;

Ал је јадно у те поуздање. 2, 29;

Али нма узданнцу у ту твоЈу .пудру главу. 1, 154:

Уфэмъ се у бога и
у .ною правицу. Г. ЗелнКъ 458;

ИмаюКи уФйнЬ у мгслостъ обилну. КаннжлпЬъ,рож. 124;

Стара шајко не надај се у .не. з, 49;

Ма се Секулъ у ункп нада

Да Ье пошоћ' и-Ьшу на Харапа. ПКв. 26;

Ал’ се тврдо у боганадаше. С. Милутииов. троебр. 62;

Нада нема право ни у нога

До у бога и у свое руке. 11. ПетровиЬъ, в!ен. 5;

такое и ово:

Којн ајерују у име његово. Гов. 1, 12;
'

ВКруемо у бога единого. Д. ОбрадовиКъ, жив. 309;

Ты ако в’Ьруешь тврдо у бога. М. СветиКъ 109;

Што су се тако у њега уверовали и желели баш ње

му да се предаду. В. С. КарацнКъ, грађа 113:

СвједочеКи вјсру у Господа нашего. Д. апост. го, 21;('1 )
И цар Петар ак’ ово нс буде

Цнјелом се хватамо народу

В све нате главе и имуће. 11. НетровиКъ, шћеп. 1 6;

Отидоше па се зарекоше

Ванъ у благо а Милошъ у главу. Ш.в. 123;

(*) У старимъ кньигама: Клюют се оу господа г. о г л.

Шзф. хрис. ю,17; Кто се оу ф о оупрн. Душ. зак. 75.
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"

"Ход' Хајкуна да се опкладимо

У твој ђердан и у мое рогата, з, 19;

"-Тако се окладе у своје очи да је бо.ьа правда него

ли кривда. Прип. Ю1;

Но с Милошем они с’ опкладише

У хиљаду жутијех дуката. 2, 37;

такое опиранЬ и овде:

- Ннјесмо ли у име твоје пророковалн. Мат, 7, гг;

А ја идем на бој на Косово

У пресвето име Нсусово. г, 47;

Да Срби плаћају одсекои у име свију дација. В. С.

КараииЬъ,. грађа 4:

У чини то у моЈ одговор. В. С. КарациЬъ, писма 46;

овако опиранЬ кадъ се еднако паставля показуе чега се

држи или преко нега прелази радия вршећи се и станЬ

бываюЬи:

Луда се лисица хвата у једну ногу а мудра у све

четири. Поел.;

Најпот.ве се с Мујом утатио

'Уфзтио у кости јуначке. з, 24:

Ухватити се у коштац. Поел.;

Онда се хватају у гитпп. В. С. КарациЬъ, речи, штап;

Знам ја у коју ногу храм.ъем. Поел.;

Остане сакат у ногу. В. С. Нарацнћт., еман. в;

У ногу саката. Г. ЗелиЬъ ю;

Остао е с.Љпћ у одно оно и сакатъ у едну руку п
у

обадвЬ ноге. Д. МилаковиЬъ, ист. црн. 170;

Па у оба да је с.шјеп ока. ГГ. ПетровиКъ, шћеп 80;

Кои е быо у одно око слиепъ. Ф. ЮкиКъ
, прият,

бос. 1, 114;

Све једнаке коње доратасте

Доратасте и путоногасте

Све једино у ноге лијеве. з, 4т;

У једну - ногу обувен а у другу бос. В. С. Кара-

-IдиЬъ, босоног;

Рвачи се кашто не рву у кости него у појас. В.

С, КарациЬъ, речи, кост;

Ријетко сукно што се тка у једну жицу, Ријетко

сукно у четири нота. Четвории пешкир ,
т. Ј. у чети-

ри жице. В. С. Караџићт., речи, једниица, раша, четворни:

-"Пр ости .ьуди рачуне у ерах и у кукурузе. В. С. Ь'а-

рациЬъ, поел, юз;

Који се за један час могу у прите избројити. В. С.

КарациЪъ, писма 62;

Цио свијет кад’ у прете знадеш. П. Петров, шћеп. юо;

Као да је у боб врачао. Поел.;

Трговаше један човјек у мпгпрад. В. С. Каран, речи, у;
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У образ си сјетно невесело. 2, 89;

У образ се .ьуто намрдйо. 2, 44;

У лагумъ днгне манастиръ и дноръ. С. Милутино-

виЬъ, нет. црн. 2V.

По Сегета у лагумъ дигоше. А. КачиЬъ,разгов, 138;

Сви у једно ерло заплакаше. з, 51:

У глас айкну господа ришћанска. г, гз;

Греде погоћ' у све гласе. И. ГундулиЬъ, ост. 9, 35;

У глас пуче тридесет пушака. з, 38;

Ал се Нво у грот насмејао. з, 26;

Три коња сву вриску дријети се. ГГрип. 122;

Има ли и сад Има, сад у највећи јек. В, С.

НарацнЬъ, речи, ј ек;

Ииа зрела грожђа у велике : раде .ьудн у велике. В.

Г. КарациЬъ, речи, велики;

Нде у раскорак. В. С. Карацийъ, речи, раскорак;

Гони коње све у скокъ. Г. ЗелнЬъ 186;

Он је проси а брат сестре не да

Сестра брату и у силу пошла. 1, тгз; (*)
"У једну руку има право. В. С. КарациЬъ, речи, рука;

У средњу руку добре. Л. Миловановъ 61;

—— Рана ако само у средню руку роди. А. МразовиЬъ,

руков. 93;

Кадъ у средню роди маслина. Грлнца 4, 68;

Ва истину и ти си од њнх. Мат. 16, 73;

Доходите поклнсдрн доуЕровду||н, оу н не ентко

гвуетвйь н кне?ь дннко БепешнЬь. Спом. во;

У овый иачинъ теръ поклнче. И, Гундулнћт., осм, 16, 4о:

отуда е и оно, где се прнмицанћ поиаэуе само подуда-

ра нКиъ као и иапредъ гдешто:

Ја сам с шурам’ био у лијепо, 2, 44;
~ У ситпо се не десило а у крупно

немал. Поел.;

Куће су по селима доста у близу. В. С. КарацнКъ ,

дан. 2, 99;

У ближе га сусретала млада. I, 642;

Да м’ .ьепоте у далеко нема. 2, 89;

У .палу се длаку не нскласмо. ГГ. ГГетровиЬъ, в!ен. 14;

У Л1ало сву зем.ьу не окрене без трага. В. С. Кара-

пнГгь, дан. 4, 24;
Войске е Турске у десеторо више было. Д. Мила-

ковиКъ, ист. црн. 200;

Дубровчанн до године 1050 ннсу ималн свое землЬ

выше него одъ сп. Якова до Дебеле међе, т. е. милю и

по у све. Грлица 5, 43;
Колико васъ е у све браГ.е. А. КачиКъ, кораб. 45;

(*) 3 томъ е смн сиу и о во:

[оште Нсукрс као краль правый
У Гр чигй се езикъ зове. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 99.
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Светац прође у један дан. Поел.:

Да сад узме ове воде иза нас, и даје њоме окуп.ье, у

дан и ноћ остала би здрава. Прип. 108;

Н-Ьга с' у часъ оздравила. П. КнежевнЬъ 184;

Я мах они ђуру долећеше. з, п;

Седам пута у седам година. I. 145;

Он рече, и у пут осетин нетто као густ облай кой

се разснпаше по моим очима. С. ЖивковнКъ, толем. Bl;

Рад.ъиво) ђевојци у брзо сватови. Поел.;

Слава кою бы овай човек у скоро придобш. С.Жив-

ковнћЋ, толем. !П;

Те у вришко саб.ье повадише. з, з;

Што је вранац у три пута скак’о

То кобила у Један пут вата. 2, п; (*)

три скока достигла еленче. I. СуботиКъ, бос. Iза;

Нигдје се у Србијн не једе шеничан х.ьеб тако у се-

бицу као у Мачви.
-

Носи кошулу у себицу. В. С.

КарациКъ, речи. Мачва, себица;

Да ми будет с десна у полицу. з, 20;

Х.ьеб у кисело. Погача и прпганица нијесу у квас

него у пријесно. В, С. КарациЬъ, речи, крњача, пећати;

Ал ти није у вољу вечера, з, 73;

Ле л’ ти у ћуд моја Анђа сека. з, 28:

Н!есу ми свати не у волю. ПЪв. 97;

6л’ ти моя не у волю войска. ПЬв. 82;

Тон Ъе внтн оу в е к н к оу недрдгость и н е оу г о

1) а н кр длекl. сткоу мн. Спом. 197;

у примерима кои ће садъ доћи прииицанД. е или упра-

влянТ. са свимъ у простомъ смислу, само што е радньомъ

и станЬмъ заменено место кон се заузииа по простомъ

значеню овога падеяш и предлога:

Кад ко чпнеЬи другииа добро сам падне у зло. В. С.

КарациЬъ, поел.;

Те сан је волио дати него ли пасти у биједу да сам

је ја убио. В. С. Кара-циЬъ, дан. 2, 140:

Доћератн га у велику сиротињу . В. С. Каран, поел. 24о;
А јако си у ропство запао. з

, 7;

Одведу више одъ 200000 душа у ропство. В. С. Ка-

рацнйъ, дан. 2, 76;

-
Мене побро у дјеверство зове. 1, 544;
А ти зови сине у ђеверство

До два брата два Јакшнћа сина. 2, 92;

О’) У овомъ значеню стой овай предлогъ и предъ ре-
чима кое другога значеня ради вейъ стое у шестомъ падежу:

У једном му одсијече главу, з, 31 (1823).
у томе смислу ыоже быти да е и ово:

Да синовцу будеш у невољу. з, 20.
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И у кмество сиједали криво. 2,4;

Дође у момаштво Милошеву брату. В, С. КарапиЬъ

грађа 49;

Тако стану у царску службу. IГрнп. из стар, и нов

зав. 1 Тз;

Отиду зету у најалl да чувају стоку. В, С. КарациЬъ
грађа 44;

Па нареди мене у аргатлук. з. 1;

Отишао у пударину. В. С. КарациЬъ, речи, пударина
Како се ом увуче у милост код мога оца. Л. Лаза

ревиЬъ, владим. 29;

Над сам уд'Ьга' у шеснаесту годину. Грлица з, 76:

Кадъ у трећШ сахатъ ульготе; Оглед. 4Ю:

Паде у несвиј ест као мртав. Прнп. 193;

Довођаше у чудо народ. Д. апост. з, 9:

Чашу узе, у сан се зацесе. 2, 62:

Дао сам се у мисли. Д. ОбрадовиЬъ, жив, 4т

У млоге се мисли замнслио. з, 54;

Замоли оца да утиша Освалда ако у ватру дође. Д

Поповикъ, осв, 23;

За то ни крух не бн у квас дошао. В. С. КарапнЬъ

речи, пећати;
Отићи ће у штету. I Кор. з, 15;

Удари у смех. Прии. 56;

Свн у смгехъ и
у граю. О. Петровиl,ъ, вlен. 85;

Удари у плач. Прнп. из стар, и нов. зав. 45:

® мирд оутниъногъ опъ у кя уд др д - 1- РаиЬъ, бон зи. з;

Тере lIоV одь негд оу еь у ь оудярпть. Спом. sз;

Око нешта на суду један удар ао у агиу. В. С. Кара-

ннЬъ, поел. 27;

Утјерати кога у лаж. В. С. Караџићт., речи, лаж;

У какоме послу над се слабо нде у напредак. В. С.

КарациЬъ, поел. 08;

Такому све иде у назадак. В. С. КарацнЬъ, поел. 129;

Цар ћ' отићи с Турцима у шетњу. 3, 25;

Веће иде с диком у шишкање. 1, 774;

Кад иду у писанију. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 111;

Која бијаше много мудра
и иђаше свуда у прошњу

па и оца свога учаше како ће просити. Ирин. 132;

Дан превалн, а ја у лов пођох. I, 432;

Скоро је у лов ншао (соко). 1, 299;

Ко у бој не иде тај не гине. Поел.;

Кад ти пођеш Ьери у походе. 2, 94;

Но кад Вуче у повратак дође. 2, 92;

Ма су Турцн у неврат расути. В. РадичевнЬъ 2, 43;

Да ]а идем шурй у сретање. з, 21;

У сусрет му мајка истрчала. 1, 724;

Право оде у потеру брго. з, 26;

Те за њнма иђе у потрагу. 2, 96;
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Да идемо у чету. Прип. 210;

Уравни стану у вправе и оне воде које у планинама

нигда не пресишу. В. С. КарациКъ, речи, вир;

Рим.ъани ће се опет повратити у наш закон. В. С.

Караџнћт., поел. 260;

У свака безакоња упадаше. Прип. 119:

Други се трудише, а вн у посао њихов уђосте. Јов. 4, 38;

У ружан си паса загазио, П. ПетровнКъ, шћеп. гз;

Сврнуше у празне говоре. 1 Тим. 1, 6;

У.гЬгоше у крупне ргечи. И. ПетровнКъ
,

в!ен. 14;

Нити пристај у туђе гријехе. 1 Тим, 5, 22;

Варнава приста у њихоео дволичење. Гал. 2, 13;

Да он
у то пристати не ће В. С. Караџићт,, грађа 59;

Ако то не приставе у посао мени, пристаће по смртн

мојој коме другоме. В. С. Караџићт>, речи, предгов.;

Који се мијеша у туђе послове. 1 Петр. 4, 15;

Упрти се у какав посао В. С. Караџ. речи, упртктн се;

Тебе Кружић у еозбину зове, 1, 152;

То му се није примало у рачун. В. С. Карац. поел. 296,

-Дођу им с војском у помок. В. С. КарациЬъ, дан. 1, пт.

Посласте ми у потребу моју. Филиб. 4, 16;

Не пусти у немар дар у себи. 1 Тим. 4. 14; (*)
се добро узме у палет. Прип. 115;

у р азлог се мало, аманат ти. П. ПетровиЬъ, шћеп. и;

Я послух, .ьуди! В. С. Караџићт., речи, послух:

Дао му у припек. В. С. КаратдиКъ, речи, првчек:

Дяемо оу ил и № всдкоиоу. Спои, гог;

управлянЬ е и у наменьнваню, коимъ се хоће да Iпто буде,

да се съ чимъ изедначи:

Тражи новаца у зајам. В. С. КараџићЂ, дай. з, 21 з;
Кое неон дяше оу % я га м ь. Спом. 92;

У за]ал се и говеда лижу. Поел;

Жену, пушку и коња моа;е чоек показати али у наруч
не давати. Поел.;

Па га (спахклукъ) некаком Турчину дали у залогу.
В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 80;

Сви метнуш чу прилов богу од сувишка својега. Лук. 21, 4;

Предаде себе у прилог и жртеу богу. Вф. 5,2;

Да душу своју у откуп да за многе. Мат. 20, 28;

Продао у безцјење В. С. КарациЬъ. речи, бесцјење;
Ј зели му све у беглук. Штогод стекли, све Тур-

цима у биједу дали! В. С. Караџићт,, речи, беглук, Мачва;
И даћу ти Сремску бановнну
У држаеу за живота твога. 2, 4 3;

кое дя нш. крядекство пн оу в я ф м и оу. Спом. 4о;

Дд ндь мпяю оу Бяцтноу. Душан. зак. 135;

Отрокь оу пр я к ню дя ее не дя ннгдя. Душам, зак. 134;

С“)ТтОИ ЕЛДГЛ ИI, ДЕII Т Ь ПОСТДКНШе. ШЭФ. хрисов. 28,
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Све јој млада у прћију дала. В. С. Каран, речи, прћија
И поклонит’, к’о право е,

Теб’ у хпрачъ срце мое. И. ђорђићт., салт. 6;

Да е
у дпръ ньоп даруе. И. ђорђићт., разл. 287;

Та и ти ли моме брацуг дође

Мойе брацу а у дуговање. 2, 90;
Кога бог мн у среку дадне. 1, 591:

Ш.ьепота Изран.ьу паде у дијел. Рим. 11, 23;

Црногорцима у дио остане ваздашньи с Турцима рат
Грлнца 2, 69;

Гладну свату и див.ьаке у сласт иду. Поел.;

Да бог у гријех не упише! Поел.;

Прими му се у правду. Як. 2, гз;

И у добро госпо прими. И. ђорђнћ-в, разл. 34;
Оне које у цркви не бројн нико ни у тто. 1 Кор. 6,4;

Ко не иде на пазар, иде му пара у динар. Поел.;

За што је до скора ишла цванцнка у 13 пара и 1

аспру. В. С. НарациЬъ, дан. з, м;

овамо иде и ово:

У славу евијех светијех! 1, стр. 78;

Кад се у ста јеу славу. В. С. Караџићт., нар. пес. 1, стр. 96;

Уста Тодор, у славу напнја, 2, 21;

Ко вннце пнје у славу божу. 1, 128;

У славу им песме запеваше. Б. РадичевпЬъ 2, 63:

Ја баш њему напнјам у здравље. 3, 29:

У чије ее здрав.ье вино пије. I, 15 7:

У зло сјелн и вино попили! 2, 97;

Новцн твоји с тобом да буду у погибао. Iов. 8, 20;

падъ одъ кдне ствари постае друга или другшя, она узи-

мазоћн на ее другой обличЬ и давши юй за тело себе,

налази се у ньой; то имамо у саставланю и раставляню:

Тргај ми селе цвијеће

Па ми га нити у ките. 1, 39;

Па савија цв јеће у китице. 1, 66;

Одмах би се младеж ухватила у коло. В. С. КарациКъ,

нар. пес. 1, стр. 188;

Такою (пређу) у свежнб повезати валя. А. Мразо-

внћт>, руков. 98;

■

С ае те свијеће саетавн у једну руновет. В. С. Кара-

инЬъ, речи, задушнице;

Друга Фела коноплЬ, кон ее женена зове, особито

се бере и такоћерву купе се слаже. А. МразовиЬъ, руков. 98;

Младе гранчнде саеећи , у .пале снопике повезати

валя, А. МразовнЬъ, руков. 67;

Сијено се покупн у нави.ьке. В. С. КарациЬъ , речи,

нави.ьак;

Кадъ се (сено) у пластъ садене. А. МразовнЬъ, руков. 64;



Ако ово све данас не опредеш и у кокошку не смо-

таш. Прип. 158;

Русе косе у курюке сплела. I. СуботиКъ, бос. 13 7;

Паре и магле подигну се и по ластару уфате се,кое

кадъ се у каплице сл!ю и отъ хладныхъ вЬтрова замр-

зну се, вшоградъ кваре. А. МразовиЬъ, руков. 41;

Савптн што у гуку. Кад се змија савије у круе. —-

Човјека у квреу везана. s'вија се (купус) у главицу.
В. С. КарациКъ, речи, згучити, круг, кврга, главичнти се;

Кад се скупи кулаш у пругао. В. С. Караџића речи,

пругао;

На Симину брду стане опет .Тадране и своје момке

скуп.ьати у готилу. В. С. КарациЕъ, дан. з, 200;

Л>уди се опет стану купити у чете. В. С. КарациЕъ,

дан. з, 200;

Што сагони Турке у буљуке. 2, 50

И што теби од тога остане

Ти опредн себи у дарове. I, 24з;

Но укоплЪ сврпlуе се бойко. С. МилутиновнЬъ, обил. 55;

Си.товита жита докле Iошъ у класъ не иду, жаню се

съ врха. Што пода се плоди пли у корень иде. Не

ће младо ,свцнЈ.че удебляти , еръ у месо расте. До

три године у снагу расте. I. С. РельковнЬъ
, кућн. 206;

79; 362; 142;

Нлистъ иде и слабо се клади. I. С. РельковиЬъ, кућн. 13.

Па н'Ьга у комаде ис!еку. С. Милутиновикъ, ист. срб. 307;

Сух шараџ исјечен у кашне. В. С. КарациКъ
, речи;

траканац;

Пак тргоше ноже од појаса,
У каблиће бега учинише. з, sз;

Да свилу подереш у крае. В. С. КарациКъ, дан. 2, 1 зО;

Сва 1' преслица у перишпнъ пошла. С. Ми лутиновнЬъ,

троебр. з;

Ово се све стуче у прашакъ. П. Воликъ 2, 228;

Све и Турство у пухоръ сажећи. С. МнлутиновиКъ,

троебр. 53;

Свако т'Ьло на земльи дюже се у маня тЪла разде

лити. Е. ЯнковиЬъ, физ. 5;

Преби му је (саблю) у три половине. 2, 67;

Кнезовн се у три реда могу разделитн. В. С. Кара-

пиКъ, грађа 188;

Ово су продавали и чинили у новац. В. (Ј. КарациКъ,

речи, намастир;

тако и у претвараню:

Године чху ншита учинише. В. С. КарациЬъ, поел. 11;

Ах сатвори ово море у зелено равно поље. 1, 272;

Ја ћу с' створит’ у бела лептира. 1, 485;

Цар се Турски сазда у сокола, г, 86;
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Претворивши је у рибу. Прип. 322:

Дете се претвори у коња. Прип. 41;

Сви ми да се у со прометнемо

Не би Турком ручка осолили, 2, 50;

А ноши се у људе провргоше. Прип. 123;

Она обраћа злобне и крнве

У праведне, чисте, нове,

Слуге у кралЯ, мртве у живе.

Противнике у синоее. И. ђорђнћв, манд. 65;

Све неволЪ и све яде

У ништо сп обратила. 11. Кнежевийъ 120;

Сви у челик да се окренете. П. ПетровиЬъ, шћеп. з1;

Окрену се зм!я опетъ у шипку. А. Качийъ, кораб. ез;

Да и нЪга преобрази у ярца. Д. ОбрадовнКъ, бас. 28*1;

Кадъ се тужна преобрази
Тешкомъ згодомъ у стутгъ сланый. ђ. Палмотићж,

крист. 41;

Преобучена у робиню. С. Живковнћт., телем. 163;

Тако срећа

Пром'Ьннват’ све})ъ ужива

Роба у краля, краля у роба. И. ГундулиЬъ, осм, 1, 50;

Кдкм Ьешъ ты пропдстн ноу п н ш т л доЬн. I. РанЬъ,

бой зм. 15;

навише се места видело да крап примицаню може показати

место где што быва; према томе се на овап начинъ ка

зуе време кадъ што быва:

У који је данпк испросио

У онај се данак разболео. 2, 101;

Да ће је (краву) заклати у тај и у тај дан. Прнп. 159:

Доћн ће господар тога слуге у дан над се не нада.

Лук. 12, йб;

Шест је дана у које треба радити. Лук. 13, 14;

Никон не јавнше ништа у оне дане. Лук, 9, 36;

У /един дан трчећн неко од Лознице на коњу избаци

пушку. В. С. Караџићж, дан. з, 204;

Да бисте се могли бранитн у зли дан. бвр. 6, 13;
Почину бог у седлш дан. бвр. 4,4;

Да сам с вама у сваке дане. Мат. 28, го;

Умри драга доцкан у суботу
Ја ћу јунак рано у недЈељу. 1, 341;

Где ми власи жању у недељу. 246;

У народномъ говору нема овакихъ примера: н воудоу

(ишь в ь о I) я н вы воудсте шгь вь сыны н дь ф е рн. 2

Кор. 6, 18, Шишат.; Нек ми буде у свовга сына. I. Суботићт.,
бос. 138; Србскш преводъ првога примера гласи: И биЬу вам

отац, и ви ћете бити мојн сннови и кћери. Нема у садаш-

нЪмъ говору ни овакихъ примера: вьддеть емоу сестроу свою в ь

IКбНоу. ШаФ. лЪтоп. 62, гэ.
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Дај ти мене танану кошу.ьу

Што је н оснш у педељу младу. 1, 7 36;

Празникъ св!е свет!е пада у прву неђељу по Трои-

чину дне. Цет. букв. 16;

Ово писмо напишемъ у едну неделю по ручку. Д,

Обрадовнћт,, бас. 420;

Оу пинстн иоиеде д и п к Сном. 296;

Тко би радио у данъ свечаный. М. Добрет. богос. 215;

Раде у петак и
у остале њи.тове свеце. В. С. Кара

пиКъ, поел. 268;

А не ид}' у коло играти

И у светацъ тако лудовати. М. А. Релковићт., сат. 25;

Кано госпа нек буде у светац. М. СветиЬъ , <lе. агl.

роек 77;

Ово быва башъ у светковине

И у дневе богу посвећене. М. А. РельковнКъ,сат. 2з;

Раде у светковину. М. ЗоричиКъ, упр. 58;

Да у неделю и
у друге прпзнике радити се не може.

Г. МушкатировиЬъ, праз. 16;

Гръуь кон унни у пр в 3 н н к ь. I. Раићт., поуч. 2, 75;

У ову ноА стаде преда ме анђео. Д. апост. 27, 23;

По уговору у одређену ноА отворе град. В. С. Ка-

рациЬъ, дан. 4, 11;

Кад у зору пјеват’ почнеш. 1, 28о;

Одговор му у свануће дође. Грлица з, 71;

У јутро у просеитање устану слуге. Прип. 165;

У вечер тужна умрије
У јутро млади Миленко. 1, 421;

у вечер сам рано лијегала. 1, 112;

Кад буде опет у вече. Прип. 19;

Пвташе за сахат у који му лакше би. Iов. 4, 52; (*)
Кад би знао који ће час доћи лупеж. Лук. 12, 39;

Мало тренух, чудан санак усних,

Чудан санак а у чудан часак. 2, 62;

Из овога дома нз.ьегла у добри час а у другн дом

у.ьегла у бољи час, 1, стр. ХIИ;

У з'о час те оженила мајка! 1, 289;

Свети синко у час добар било! 1, 95;

Ид’те децо, пошли у добри час! 2, 82;

Та у прво време јесте било. 2, зо;

Као што је било у старо врете. Прип. из стар, и

нов. зав. 148;

У то је вријелlе био у Виограду везир \џи-Мустај-
паша. В. С. Караџићт., дан. з, 1 з8;

Анђео одређено вријеме у бању. Iов. 5,4;

А сада се у невреме растају. 1, 555;

(*) Кад је било у двадесет сата

У двадесет јоште и четнри. з, и.
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Нови је пазар био знатно мјесто у вријеме кра.ьева

и царева Српски. В. С. Карацнйъ, дан 2, 46;

ђувенднје су им у вријеме брја у мушке а.ьине обу-

чена, држале коње. В. С. Караџићт., дан. 2, 95;

Кад се шта догађало у стара времена. Прнп. 157;

У то доба бане пристасао, 2, 44;

У њој су снјезн и мрази

У свака доба годишта. 1, -271;

У тай доба окренуо войску. ПЪв. 91;

У нЪеова доба принципъ Млетачшй дође съ мора да

узима Новый. С. Милутиновийъ, ист. црн. 26;

Пошли једном још у стара доба

Три четирн старца Црногорски. П. Петров, шћеп. 63;

Кад ја бијах у млада доба стари чоек. Прип. 202;

У зимно доба. В. С. Карацийъ, поел. 74;

Војници су у мирно доба као Фуруна у љето. Поел.;

У лијепо доба доходно

По акшаыу баш у глуво доба. 3, 22;

тлн пя р ь вндн се дд \-стд Н'ЕГОед спишь дыши

I. РаиЬъ, поуч. 1, 59;

Ранп мајка два нејака сина

У зло доба у еладне године. 2, 16:

У млађахна твоя лЪта

Потлачно си Турке охоле. И. ГундулиЬъ, осм. 9, 32;

У шести мјесец посла бог анђела. Лук. 1, 26;

Обнја као просу.ьа у бијелу неђељу. Поел.;

Оправио се као липа у прољеће. Поел.;

Н прољеће пребегне опет у Србију. В. С. КарацнКъ,

дан. 4, 14;

Ко
у љето не ради, у зиму гладује. Поел.;

У зиму је свилом завијала
А у љето водом посипала. 1, 761:

Ово бнјаше у јесен. Прип. 7;

Кад у јесен полазе (ждралови) од нас. В. С. Кара-
цийъ, поел. 322;

Да ме у век ерце боли. 1, 4ез;

Богь ДЛ МОу ссуди оу СII «IКl> н су к суд суки.

Шаф. хрис. 1 1
, 29;

И у тај је мах нестане. Прип. 92;

У који ма запита шта је то. у онај .на потегне из

виштоља В. С. Карацийъ, дан. 4, 14;
У та исти трель замути се бочица воде. Прип. 149;

Паде Арап у та хшгъ на землю мртавъ. А. КачиКъ,

кораб. 94;

вреие заменюе друго што своимъ траянКмъ;
Ко у младост стење, у старост сједе. Поел.; (*)

С 4l ) Кьк оу ю врьстоу доушл сидит,ишl >l талесе гесть?

они же реуе: нд схлрость. Жит, св, Коыст. 4, 28.
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Да су у мое дгетинство была три попа у мошй кући.
Г. ЗелнКъ п;

Нсповвддтн гр■кусе н прнтесЪнвдтн се у поыенкте

в е д н к е посте. I. РаиЬъ, кат. Iат;

Я частный постъ наћн Ьешъ ц-Ьле гроздове. А. Мра-

яовиКъ, руков. 135;

И пост месо једу. В. С. КарациЬъ, поел. 314;

Кон е оуднЪень оу ш в оу н рдт ь. Спом. юо;

Я пошљедњи Турски п Њемачки рат грош и Фо-

ринта сребра били су све једно. В. С. Карац. речи, грош;

Обичаяше частити свога створителяу миену м-ћсеца

руина, И. ђорђићв, салт, 141;

Што и сЬверъ у међудневицу. С. МилутнновиКъ,

троебр. зз;

Да е у полъ об'Ьда устао и поб’Ьгао изъ дома. Г. Зе*

лнЬъ 81;

Ноћои бане бјеше ударно

У јпцију кроз Турску Удбињу. з, 58;

У несташицу .ъуди и Станиша суди. Поел.;

Пр нспио као Стојан у пошљедње. Поел.;
У поиетакъ влас тва мила

Землю основа пуну уреса. И. ГундулиКъ, разл. 69;

Како у почетакъ рекохъ. М. Добретикъ, богос. 161;

У прей мој одговор ннко не оста са ином, него ме

сви оставите. % Тим. 16;

радньомъ се казуе време и овде;

Кад су били у найвеке шйке. ПЪв. юв;

А кад’ буду у найвише пиво. ПЬв. 151;

овамо иде и ово где е радня именована стварю коя юн

треба:

Я вино их санак преварио. 2, и;

Па с’
у вино куну четобаше

Своим здравлЪм и своим оруж'Ьм. П. Петров. л!ек. 2;

овамо иде и ово где место раднћ стой оно што е врши

Не знате кад ће доћи господар од куКе или у вече

или у по ноћи или у пијетле или у јутру. Мат. 13, 35.

ЧЕТВРТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

УЗЪ

Съ овимъ предлогомъречь у четвртомъ падежу пока-

зуе да е на ономе што сама знами место по коме се што

мине или е управлЬно съ дон!.га края на горньш;
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Јунак иде уз брдо. 629;

Прими с’ бане уз Голеч-Планину. 2, 44;

ђе с’ ћерају уз гору зелену. 2, 9з;

Пуштих хрте низ ливаде

А огаре уз дубраве. I, 229;

Одь I|рькве дяль Спом. 328;

А он та.јом иде уз Лlердивен. 26;

Како пођи мало уза стубе. П. ПетровиЬъ, в!ен. 66;

Кад се прими уз басалшке. В. С. КарациЬъ, дан. з, 137;

Да може уз дрво пузати као мачка. В. С. КарацнКъ.

поел. 192;

Да се пењу уз опуту. Прнп. 9;

Уз јелике пушке прислоните, з, 39;

А уз ноге ковче и чакшнре. з, 2з;

Па се прими коњу уз колено. 2, 12;

Везаћу га уз то бојно копље

Као жена куђељ’ уз преслицу. 2, sо;

А он оде уз бијелу пулу. 2, 14;

Па погледа горе уз чардаке. 2, 97;

Узраса’ је зелен бор
Из Плагин био двор. 1, 293;

Кад се погача испече и изваде је из ватре па при

слоне уза зид. Прип. 202;

И погледах уз прозор. I, 391;

Пламен му се уз образ запали. 2, 94;

Удари га руком уз образе, з, 19;

Рукав диг’о уз бијелу руку, з, 22;

Штогођ поК7 е уз воду
Не врну се низ воду Поел.;

А одатле уз воду Мораву. 2, 31;

•Да ударе оздо уз поље. В. С. КарациЬъ, дан. 3, 199;

Днгоше се киКенн сватови

Путоватн уз поље Буеарско .
2, 56:

Некн друже уз долину струже. з, 24;

Шетајући уз росне ливоде. 1, 647;

Јес’ ходио уз Херцеговину. 1, 734:

Већ побјегох уз пртно пример] е. 2, 39,

Санак иде уз улицу. 1, 273;

Па он оде тамо уз чартију. г, 78;

Нс пут узмн крваве Ннкшиће. П. ПетровиКъ, кула 27;

Остав'те ми на тавницн пенџер

Да ја гледим уз Млетке низ Млетке. 2, 96;

Л јепо ли је погледати уз высоко ведро небо. 1, 91;

ђе се прибио уз Један крај као и јаре уз други.
В, С. КарацнКъ, поел. 322;

Набра њему страну сми.ьа

Пр нвали му уз леђине. I, 401;

■—ГледаюКи уза ме и низа ме. Г. ЗелнКъ 136;
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Начне га мазати све узь д.гаку и низь длаку. Д. Обра-

довиЬъ, бас. 202;

тако се мицанЬ мисли и овде, где се место нЬга каже

само быванЬ:

Када Марко био уз Урвину. 2, 74:

простиранЬ овакимъ правцемъ прелази у бавлЬиЬ по-

редъ мега, а што е поредъ чега може быти заедно съ

ньимъ (в. стр. 275):

Што л’ буздован уза се привлачиш. 2, 71;

Док нисам стала уз милог кума. 1, 56;

Неки .ъуди присташе узањ. Д. апост. 12, 34;

Огледаше да се прибије уз ученике. Д. апост. 9, 26;

Наија своји управо нијесу нмали, него је Главаш ишао

уз ђорђија а ћурчија изнајприје уз Јакова а послије
сам са својим момцима. В. С. Караџићв, дан. з, 214;

Марко игра колом уз кадуне. 2, 71;

И све су младе поспале

Сестрица свака уз брата
А свака цдћерца уз тајка. 1, 316;

Да ми буДеш ђевер уз девојку. 74з;

Ход' на полЬ и уза се.

Вод’ юнака Коревскога. И, ГундулиНъ, осм. 5, 65;

Свагда би га брала

У пас ушивала

Уза се носила. 1, 223;

А он кньиге уза себе нема, П, ПетровиКъ, в!ен, Эй;
Невјера ти сједи уз колено. г, 50;

И бритку саб.ьу уз бедра. I,

\Ждребе трчи уз кобилу. Прип. 28;

Иду уз плуг. В. С. КарациЬъ, дан, 2, из;

Игуианъ сЬдн узъ огпнь. П. ПетровиЬъ, в!ен.. 9в;

Напео се као свечарски лонац уз ватру. Поел.;

Што с,’ спремио руха уз ђевојку. 2, 66;

Даде н.ему три товара блага.

Снаа када кошу.ву са златом

.Уз ношуљу срмајли мараму. 2, 61;

Оће дати коња испод себе.

Лош уз коњп стотину дуката, з, 19 (1823);
Те извади од злата јабуку
Уз јабупу хн.ъаду дуката. 2, 92;

Па је (киту цвеЬа) ша.ъе Петру вјеренику,
Уз киту му поручује млада. 1, зз4;

Док девојци гуььу дам

И уз гуььу целивам. 1, 629;

Уз крива чоека пропадне кашто и прав. В, С. Кара-
циЬъ, поел. 253;
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Не 6и л' и ми уз њи прежнв.ьели. з, 26 (югз);
Уза ме си се поиогао В, С. КарацнЬъ, поел. 53;

Иза сухо дрво и сирово изгори. Поел.;

такое и ово:

Вз тамбуру танко попијева. 1, з44;

Гад.-ье, уз које се игра, и гусле, уз које се пјевају

јувачке пјесме. В. С. КарацнЬъ, дан, 2, 106;

Што се пјева уз чаше. В. С. Карай, нар. пес. 1
, стр,B4;

—— Онако се уз јело највише пнје ш.ьнвова ракнја. В. С.

КарацнЬъ, дан. г, юз;

Припјеви уз здравице. В. С. Карац. нар. пес. 1, стр. п;

Да се гдјекоји уз ове ријечи и насмије у себи. В. С.

КарацнЬъ,, нар. пес. \, стр. 1;

—-—, Тако се сад уз ријеч говори. В. С. Караџ. поел. Iбз;

тако 6 и ово, где се хоће да буде оно уза што се каже

да се чини;

Нншта не чините уз прнос. Филиб, 2,3;

-Једи му уз пркос. В С КарацнЬъ, поел 331;

И одсЬца понайбол-Ь главе

А узъ инатъ и царуибогу. С. Милутннов. троебр. 66;

овако заедно да што быва мислимъ да се каже иуовомъ

примеру:

И ја вукох дрв.ъе и камење

Све уз лоја кола и волове. з, 1;

на време кадъ се пренесе ово значенЬ, показуе да што

быва докъ време трае; то имамо у овакимъ примерима:

Поблнједио као ш.ъепачка тиква уз бербу. Поел.;
Баба старца звала уз врбопуц ,

а старац јој се ода-

звао уз винобер. Поел.;

Радич уз онај рат постане капетан. В. С. КарацнЬъ,

дан. Ч, 12:

Родио се уз бјежан. В. С. КарацнЬъ, речи, бјежан;
Вз нужно доба обору села. Вз кугу. В. С. Кара-

ЦиЬъ, речи, оборати, уз;

Пјесме које се пјевају уз часни пост. В, С. Кара-

циЬъ, нар, пес. 1, стр. 11 з;

Да с’ не пнје уз рамазан вино, г, 71;

—' Јер се уз бијелу неђељу поједе масло. В. С. Кара

циЬъ, поел. 90;

У Сријему је обнчај да се уз месојеђе свако вече,

скупе дјевојке и младе насред села. В. С. КарацнЬъ

речи, букара. (*)

(*} Овай се предлоги налазн н еъ н у почетку, али вр-
ло редко:

А барјаке нуз двор прислоните, 1, 721.
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ПЕТЫЙ ПАДЕЖЪ

У овомъ падежу речь показуе да се зове оно што

зпачи:

Точи вино, Богосаве слуго\ г, ев;

Мили боже! чуда великога! 1,1;

у песмама често стой место првога:

Маче војску ЕСрцеже Степане, г, 46;

Опреыи се Стахинићу бане. 2, 44;

Те је Буче кшигу проучио. 2, 4з;

Једно бјеше Вукашине нра.ьу. г, 26.

ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

Речь у овомъ падежу показуе да е оно што сама

значи мицаню путь или простираню место:

Он отиде зелглом и свијетом. г, 8;

Што Момчилу таман саб.ьа била

Вукашнну с’ аршин земљолг вуче. г, 25;

Шеве тице небом лете. 1, 364;

Небом сведи сташе војевати. з, 26 (1823);
Оде право низ Косово равно

Од Пазара ломним Влахом старим, г, 59;

Разлећ' ће се Турском плачи, П, ПетровиКъ, шћеп, 43;

Отидоше полем тирокијелг. г, 4о;

Он нагони Косовије.п вранца, з, 30;

И погледа полем Косовијем. з, зо;

Ја не могу ходит' планинама. г, 99;

....
,*Оде Марко горам пјевајуКи, г, 81;

Три девојке цвеће посејале

Брдом сми.ье а долом босиље. 1, 548;

Момчић иде странчицолт 1, 4т4;

Пусте Турке десном странолг Мораве на Дунаво. В.

С. Караџићт., граl ; а 16;

Три путника путем путоваше. 1, 585;

Другијелг путем отидоше у своју земльу. Мат. 11,12;

Неко пјева друлюм широкијем. з, з;

Ја пошета горе доле сонаколг. 1, 4ю;

Туд се дала танка стаза.

Њоме иду три девојке. 1, 448;

Отишао пасјом пртиноль Поел.;

Оде право траеом за Турчином. 2, 71;

Да идем његоаијем траголг. I Петр. 2, 21;

Некаки.п подзелишм јазом уђу ноћу у град. В. С.

Караџнћт., дан. з, 14з;

Ко не зна чапом а он ће врањем (точити). Поел.;

Дунаволl плови лађа лагана. 1, 648;
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Турцима може водам ласно помоћ доћи. В. С. Кара-

цнЬъ, грађа ют:

Пак отиде морем трговатн. 2, 58;

Да не нде суволг него водам. В. С. Карац. дан. з, 1 ео;

Момче нде планином а девојка градинам. 1, 48Т;

Па он оде луеолг певајући. з, 18;

бръ бы могли сви понзгибати путемъ н шумомъ. С

Милутиновийъ ,
ист. срб. з^9;

Сунце ми се крајем вије. зов;

Крајем облак у два дивна реда.

Средам дуга, моја стаза вита. Б. Радичевнйъ I, 10;

Извила се златна жица врхом из мора. 1, 65;

'Селом иду, село страх имаше. 1, 69;

Нек се рахатъ сзмъ стоборомъ вода. ПЪв. 91;

Гледа брду, дворолг шета. Б. РаднчевиЬъ 1, 58;

може се што овако мицати или простиратн па се о нЪ-

му казахи само быванЪ
,

кое се .числи да му приличи у

тоиъ станю:

-~-~Кад су бвли пољем широкијелг. 3, 21;

Кад бјеше горам зеленом. 1, 421;

Није, побро, дажднц Косовијелг. з, зо;

у пренесеномъ смислу;

У ријечн којолг обје бјаху,

Погледала на далеко млада. 1, 642,

такое простиран!, и овде:

Учини границу ,)астрепцелl. В. С. Карацићт., грађа т;

Од Нитке је стране била граница реколl Топоницолх.
В. С. Карацнйъ, грађа 19;

Србија граничп од сјевера Спволг и Дунаволг с Ау

стријском војничком граннцом п Влашком. В. С. КараииЬъ,

дан, 2, 26;

Вока граничи къ с-Ьверу свомъ Новскомъ крпинолгъ

до Риска съ Херцеговнномъ. Грлица 4. 64;

Се мегге фитлрмl|н ? гюргевнкомь: одь рике на црквь

одь I|ркве диль в о 3 инком ь. Спом. зав;

тога су значеня и они примери, где се место узима у

пренесеномъ смислу.

Редолг рђа по дружини хода. Поел.;

Окренуше редолг пяти вино, з, 18; (*)

овако простиран!, кадъ се пренесе на креме локазуе да

што быва докъ време трае:

(*) Передам с,е и у воденици ме.ъе. Поел.;

Передом се и говеда лижу. Поел.;

Она бира передом јунаке. I, 645;

и ту пиано овай падежъ одъ речи редъ, коему е !Ошъ доданъ

предлогъ по у своемъ значеню (в. стр. sгз).
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Она ће је зором окупати. 1, 139;

Сарајево рано затворено

А ујутру зором отворено. 1, 516;

Отале зором дома. С. МилутиновнКъ, ист. орб. 11;

Подранила ютромъ на водицу. ПЬв. 16;

Сутраданъ око деветъ сатш ютромъ пођу на лађу.

Д. МнлаковиКъ, ист. црн. 241:

Ютромъ рано побиже Лотъ. А. КачнЬъ, кораб. 19;

Пјешацн су му се морали ексерцнрати сваки дан ју-

тром и вечером. В. С. КарациКъ, дан. 1, 90;

Друга кука јутром и вечером. 1, 591;

Цвнјет који се ноАу развнја. В. С. КарациКъ, речи.

ноћурак;

Ученици га узеше ноћу и спустите преко зидаукота-

рнци. Д. апост. 9, 25;

Види му се ноћи путовати

У поноћи како у по дана. 2, 94;

Дневи леже а ноћу путују. з, 53;

Бога моле и дневи и ноћи. П-Ьв. бз;

Ну ослушкуј и ноАу и дневи. г, 89; (*)

Угледавши дневомъ изъ главице да е селяна са свимъ

мало. А. КачиКъ, кораб, 419;

Неђељом и о празницима служе лету рђију. В. С. Кара

циКъ, дан. 1, 36;

Недељом и свецем излай«о би с ньима у шетгьу. Д.

ПоповиКъ, осв. зз;

Часом ведро а часом облачно. 1, 538;

како се види, времена се овако казана никаквомъ речю

не одваяю одъ другихъ времена истога имена, за то се

готово у свима горньимъ примерима разуме свако вреие

кое се зове речима кое стое у овоиъ падежу; време

имамо и овде:

Вранацмусе махом помамио. В. С. Караџ, речи, махом;

Махомъ ће ти пок.юнит’ баштану. 39;

Отолен махом побЪгох. Грлнца з, 86;

Чим га виде, ти.п га и познаде. 2, 41;

Чим ти наста на Сријем војвода
Тако иама Турцн додијаше, з, ю;

Чим зиини дани настану, почне Освалд школу, Д, По*

повиЬъ. осв. 26;

Истом они у бесједи бјеху. В. С. Карац. речи истом;

(*) Тога е значеня и шестым над, даню и у другчшй

Форми даньомъ, као и ноАомъ: Даньом сам се старао пока-

зивати лице весело. С. ЖивковнКъ, телем. 202; НоАомъ валя

подъ нихъ (овце) сламе простнрати. А. МразовиКъ,руков. 12;

Утече ноАомъ. С. МилутиновиЬъ, ист. црн. 95.
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Као што је .ъудима одређено једном умријети. ввр.

9, 27; (*)

место времена може быти станБ са своимъ траянКмъ;

алв го имамо само у кньижевника:

Ако нмъ се нсподъ жита и мрачиномъ нокномъ не

измакну. С. МилптнновиКъ, ист. срб, гп;

Па силази јутром н тшаином. Б. РадичевнКъ 1, 122;

кньижевницн имаю и друга времена него што су напредъ:

Еле зилюмъ цвитъ се ианЪ влажи

Него литомъ. I. С. Релковићт,, кућн. эо; (**)
Кому мисли оратн проликем. Т. С. РельковиЬъ, кућн.зб;
Ако СиччЪмъ закаснившн ниси

С воћа обрао гди гусинякъ виси. 1. С. РельковнЬъ

кућн. 8з;

овако радня прелази преко оруђа и свачега што е изме-

ђу онога одъ чега се радня починЬ, кое може быти и

оно што е ради, и онога на што радня излази, кое може

быти и станЬ кое настав кадъ се радня врши:

Повади му клијегптима зубе. 2, 36;

Што по вас дан плугом пиужи. 616;

Оста цине новом копајући. 2, 87;

Грнуо би ватру рукама. Поел.;

Сабљалш јој сандук сатесаше. 1, з43;

Сабљом Шарцу осијече главу. 2, 74;

Једну војску буздованом бије

Другу војску бритколь сабљом сече. I, 234;

Већ се туку дрвљем и намегьел!. з, 24;

Како кога коп.ьем удараше. г, 94;

Удри гролюлг, громовит Илија,

Удри огњем, огњена Марија,
Ја ћу ветром, свети Пантелија, 1, г4б;

Удари се руном по ко.ьену. 2, 41;
По длану се дланом ошинула. 2, 4о;

А јабуку ного.н отурила, 1, 646;

Три је леда главам проломио. 2, 17;

Ударише коње мамузалю. 2, 4т;

Удри граном по зелено ј трави. 1, 53т;

Па закуцај халколl на вратима. з. 26;

Што се смрти не умоли, ал оружјелl не обраяи. 1, 155;

Девојка га иглицолг будила. 1, 574;

Русалом га закусује а дри/ком му очи вади. Поел.;

И лгалом се котиком може чоек најести, В. С. Кара-

циКъ, поел. 9;

Рогом воду мућаше, а очимп бнотраше. 1, 199;

(*)
г

Гако в: нрвоиъ, другоиъ итд.

(**) Летоль има и С. ЖивковнЬъ, телем. зое.
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Жарилом га извијала. х. 480;

Краль га гађа копЪмъ убойтемъ. ПЪв. 68;

Пером пнше како мушка страна, 2, зз;

Саже се до.ье и писаше прстом по зем.ъи. Iов. а, в;

Сна заову папучицом чепа. х, 634;

Потр.ьа је брадом по образу, х, 121;

А Марко их омилова руном. 2, з4;

Ласно је туђи.п руками га врело гвожђе хватати, Поел.;

Па десницом за мач приватно

А леваком вранцу за дизгене. з, 6;

Узме сјекиру једном руном. В. С. Карай, поел. 229;

Десном га је руном загрлила

А лијевом ноже докатила. 1,

Ко лијевом перчин држи, десном снјече кудијер хо-

ће. Поел.;

тако е и обо:

Служи вино Туркнња ђевојка
Златиом чашом и бијелом руном, з, 68;

Бјелом руном и калемом пнше. х, 498;

Другом руном буздованом туче, з, 28 (хзгз);

Брусом се оштри руном. В. С. КарацнЬъ, речи, брус;

Па посекла десном руном леву. 1
, 752;

Окрчио својим рукама. В. С. КарациКъ, дан, х, зо;

Што се цару рука посветила

ЪЬо.п је млога добра учннно. 2, хэ;

Ја ћу развалити ову хфкву која јерукама начињена.

Мар. х4, 58;

Бог чињаше не мала чудеса руками Павловијем. Д.

ап ост. 19, XX;

Устима можеш говорити. В, С. КарариЬъ, поел, ззб;

Камо језик? њим не говорно! 2, 4о;

Видите ме очицама а чујте ме ушицама. х, 2X5;

Марко често оком погледује. 2, 4о;

Да сабљама земљу днјелимо. 2, 50;

Да јуначки мејдан по делимо

И сабљалш зем.-ьу размеримо. з, Х5:

Кој’ се храни мачем по крајини
Као соко крил'ма по облаку, з, 69;

Нек ме Гариб разговори Аиманетом и гиаркијомл, 52а;

Анђео прекрати по.ъе штстоль. Прнп. 101;

Води Златку у бнјелу цркву

Те ј' ришкинскит нретом прекрстио, з, 22;

А нема га (крсно име) чиме прославитн. 2, 21;

Да дам новце да се гейма поправљају цркве. В. С.

КарациКъ , дан. I, 30;

Пак се сад трошколг Рускога цара на каиену изре-

зало. В. С. КарацнКъ ,
писма 2з:

Па свијеком крила запалила. 2, 25;

Све похара и огњем попали, г, 62;
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Дадоше ми лучет свијетлити. 1, 442;

4 свијетли сестра Кандоснја

Са њедара драгијем камењем. 2, 28;

Илија их гро.повима гађа. 2,2;

А с четврте кумбарама пали, з, 8;

Ста градъ битн топомъ буковгелгъ. П. ПетровиЬъ,
вlен. 54;

Сутрадан другим топом запали куЬу у Ужицу. В. С.

КарацнЬъ, дан. 5, з8;

Код нас кривце пушкама гађају. П. Петров. шЬеп. 157;

На што мЬрпшъ цефердаромъ , Драшко. П. Петро-
виЬъ, вlен. 7;

Скида њега стрелам са коњица. 2, 16;

Пуцатн топовима. С. МнлутнновиЬъ, ист. срб. 237;

Ово ми је брајов дудук

Чим дудуче за овцама. 1, 701;

Белим грлом вино пијеш. 1, 190;

А запјева грлом бијелијем. 2, 14;

Гледа паша, па се грлом смије. з, 14;

Стаде јој нагом на ногу. 1, 466;

Једном ногом корачио у гроб. В. С. Карац. поел. 35:

Соко перјем лети а не месом. Поел.;

ВеЬъ му иыа петнаестъ годинахъ

Нити збори нити ногам ходи. П’Ьв. 98;

тако в и ово:

Каком мјеролг мјерите онаколь Ье вам се мјеритн.

Мар. 4, 24;

Стрелу метну, пак мере аршгшом. 2, 61;

Коњи се мјере пеђу а .ьудн памеАу. Поел.;

Благо поделе све калпацима. Прнп. 217;

Пије Турчин вино кондијер ом. 2, 44;

Папучама пију вино ладно. 2, 84;

Нас Ье Турцн лагумам дигнути. 2, 84;

Мајку му је коњем прегазно. 2, 97;

Жоупд ж о унт дд не поплсеть добить конь ннцјо.

Душан. зак, 64;

Знати ми и кокотом оратн. Поел.;

Који се овијем товарилга обогатите од ьье. Откр. 18,15;

Крџалијнке, које су се кундаком и осталом опра-

вам разликовале од остали пушака. В. С Карай, дан 2, 95;

ОпазнЬеш двије танке јеле,

Сву су гору врхом надвисиле, г, 74;

Све је коло главам надвисила. 1, 559;

у пренесеномь смислу иоже овако радня прелазити преко

раднЪ, станя и другога нега умногъ:

Прохесапн и умом премисли. 2, 44;

Кад јој се син опаше снаеом, Прип. 81;
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Кддъ кеЪъ дете мддю юпдше се с и л г о м ъ н скоевод-

с Т к о мъ . С. РаиЬъ, восп. и;

А подвнкни гласом Муставиним. 3, 26

Проговори громовитим гласом, з, з4;

Он повика гласом задављеним. 3, 82;

Рече великијилl гласом. Д. апост. 14, ю;

Ј, Како си га силом оженила. 1, 3^4:

Дл не с н д о м к. Спол. зт; (*)
Што се од простоте не разликује никпквом пауком.

В. С КарациЬъ, ковч. и;

Црногорца веЬъ свакога

Он готово претека' юнагитвотъ. П. ПетровиЬъ, в!ен. ао;

Юнагитволгъ е мени хранити се. С. МнлутиновиЬъ,

троебр. 9;

Запате .ьуди уче да се хране њилш. Прип. 219;

Човјека од бога потврђена силама и чудесилш. Д.

апост. г, 22;

Који бнјаху накажени болестима. Мар. з, ю;

Добромъ га е раппомъ ораншо. НЬв. 48;

Забуњенн овим одговороль. В. С. Карай, дан. 2, 126;

Штоје обречено н побратимством потврђено.Прип.2 l з;

Који су се удадбама н женидбама при]ате.ьи ли. В.

С. Караџнћв, дан. 2, 75;

Орабрившп се његовим речма. В. С. Карарнћт», гра-

ђа ют;

Свешу ми је роду оми.ьела,

Моме брату дворболь и угодбом. 1, 515;

Нијесио ли твојијелг именоль ђаволе изгони.ш и тво-

јијем именам чудеса многа творили. Мат. 7, 22;

..Те га мучн мукам сванојаким. 2, 18;

Немой мене муками мучити. Оглед. 8;

Него сам те путем намучио

И конаколь и глади и жеђу. 2, 29;

Смори мене и дружину моју

А и глађу и Јуначном жеђолг. з, 4г;

Те би је елађу патила. Прнп. ю4;

Коју муку најволиш мучити

Оном ћу ти душу извадити. 2, 52;

Којолl би ме сльрКу уморио. 1, 724;

Злочинце ће злом смрти поморити. Мат. 21, 41;

преко кое ствари радня овако прелази она може оста-

ти у ономъ што се уради као да е одъ нЪга начинЬно;

то смо имали и напредъ, али се особито показуеу ова-

кимъ примерима:

(*) Такое и овде где в реченица крня

Не би бахо.п из Клисуре тврде, з.



Кућа му се коцелх затворала! Поел;
А пута.ь га главам зоклонио. 2, 2^;
Ал се Грче штатом заштитило. 3,6;

Попови су двори борјем ограђени. 1, 166;

Стара је црква била наоколо свуд ограђена ћелијама
В. С. КарациКъ, дан. 1, 29;

Плоче које су нзмеђу себе биочу зима састав.ьене.

В. С. КарациКъ, ковч. 19;

Које је (острво) врло мало водам одвојено од сухе

зем.ье. В. С.КарапиКъ, ковч. 34;

~«.Опко.ъен водам и Турцима. В. С. Карацићт», грађа 39;

И затрпа-њега душецима. з, 19;

Кад Омера землицам посуше. 1, з4з;

Једнога засуше намелем. Мат. 21, 35;

Кожу би ти дерала, пепелом бп солила. 1, 104;

се зеленом доламом. 2, 55;

Покрнћу је жеженијелх златолх. 2, 35;

Огрну га коластолх аздијолх. 2, 89;

Пр остръо је (кулу) свилолх и кадифолх. 2, 66:

Чистилх ћу те сребролх потковати. 2, 38;

Поклона му сребролг оковане пишто.ье. В, С, Кара
инКъ, грађа 56;

Пlто си рано ти завно главу

Завио си свиленолх лхаралхолх'l 1, 723;

Обавнше га платнолх. Тов. 19, 4о;

—— ГГланнне се сниЈегом завише. з, 53;

Рогозом Јој сноп.ье повезао. 1, 253;

И два ћурка куном постав.ьена. 1, 618;

Џиде су нмъ обшивене вуко.пъ. ПЬв. 63;

Три путя је пасом опасао. 1, 420;

Сребрним га седлом оседлао. 2, 90;

Заузда га уздом позлаћеном. 2, 42;

Запреже се кошу.ьом. Iов. 21, т;

Накитн ме цвећем свакојаким. I, 344;

Да те раним медом и шећером

Да облачим свилом и кпдивом. 2, зо;

Чим ћемо се одјенути. Мат. 6, 31;

Те се гора преођене листом

А зем.-ьица травам
и цвијетом. з, 52;

Моји рани внноградн босиоком посађенн. 1, 11;

Уто сте посадили л от, н № м Шэф. хрисов. п, 13;

Насијао сам њиву шемицом. В. С. КараниЬъ , речи,

насијати;

Садих јелу на планину,

Пресадих је жутоль дуњолг. 1, 501;

—”—Осу се небо звездама и равно по.ье овцама. 1,231;

Уточила по коидира једа
Оно друго вино.п доточила. 1, зог;

Наслужи је (чашу) црвенијем вином, г, зг;
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Тако чашу вином преслужује. з, 6;

Гоњаше пред собой бу.ьук волова натоваренн раз-

личным трго.п. В. С. Караџнћт., дан. 2, 139;

Лепшит ћу те дариватн даром, г, 47;

Дарива га злаћеном кошуљом. з, 78;

Дарив’о вас цар небески

И царица небесница
Лепим здравмем

,
добром срећом ,

Добром срећом и напретком. 1, 221;

Угости га вином и ракијом. 2, 25;

Обично е да се сваки чоек који дође на казан поче-

сти ракијом. В. С. КарацнЬъ, поел. 66;

Почастити кога хаљином,Јагњетом.В. С. КарациКъ,

речи, почастити;

Над кога нуде ручном. В. С. КарациЬъ, поел. 6;

Био чоек неожеььен, па га једни нудили ђевоЈком,

други удовицом, трећи пуштеницом. Г/рип. 194;

Кад их задовољише одговором. Д. апост. п, э;

Па га слуге рујним вином служе. \, 752;

И тебе ће потпомоћи благом. 1, з4з;

Я самь васъ помагао брашномъ , житомъ, солю. С.

Милутиновићт., ист. сро. 355;

Чатом здравн Ришььанин Иване

А Михајло кгьигом из њедара. з, з4;

Мезете га (вино) ерозним виноградом. 2, 39;

Гриву ћу ти измешатн златом. 2, 38;

Вара га као днјете шареним јајетом. Поел.;
Не плаши се калила решетом. Поел.;

Каква то ложе бити војска, којом нал цар пријетн.
В. С. КарациЬъ, дан. з, 153;

Не ложеш ми напркосити ничим. В. С. Карац. поел. 118;

Мара Јова водом по.ьевала. 353;

А сузама лозицу залива, з, 25;

Залише је лојем и катраном, г, 31;

Доватила саб.ьу Момчилову

Те је сланом затопила крвљу. 2, 25;

Сузама је воду замутила

А јадима уставила лађу. 1, 729;

•—'-Златом везе све по чистој свили, г, 82;

Не пише је чим се књиге пишу

Већ је пише крви од образа, г, зт;

Црном бјеше булом забулана
А крвавим словма написана, 1, 545;

Штап, на којему пише првавијем славима: не тнчн

ме. Прип. 14в;

Намаза их лојем и катраном. 2, 25;

Да с’ долама крему не упрља. \, тгз;

Боје чивитом, броћем. В. С. КарациЬъ, дан. 2, юз;

Умиј мене студеном водицам

Синтанса I. 36
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А залиј ме црвенијем вином. 2, 45;

Нека проси, нек се левом рани. 2, 65;

Те наран’те рибе прнморкиње

Лијепијем хајдучкијем месом. з, 51;

Кад се нисам вином прнчестио

Ни бијвлилl левом наранио. 2, 31;

Туђа сеја горком водам појн. з, 32;

Напоји их вином црвенијем. 2, з1;

Док се мало вином напојио. з, 52;

Млијеком вас напојих. 1 Кор. 3, 2;

Мајчини.и млеком дојнла. 1, и4;

Оне ће је сисолг надојнти. 1, 739;

Ко ли ће га дојколl одојнтн. 2, 26;

Же.-ьаше да се наснти мрвама. Лук. 16, 21;

Што не чува младу главу?
Што крвника нъомъ наслади? П. ПетровиЬъ, в!ен. 76;

Кад се трнпут обреднше вином. 2, 81;

Преолl су се чатом обреднли. з, 24;

Почну пяти ракију и залагатн којекаким слаткишима.

В. С. Караџићт., ковч. 69;

Залажу га медом и шекером. 1, 307;

Вашгсје. и га духом заданите. 2,9;

Чим се нов суд напуни на оно увијек удара. Поел.;

Црном крвљу напуњене. 1, 262;

Напуни (пушке) домпћиновијем прахом. В. С. Кара-

цнКъ, ковч. 65;

Народ ће напунити куле новом пројом. В. С. Кара-
циЬъ, дан. 4, з;

Ту је моја вјереница свакилс добралl нспуњена. 1, 92;

Него се испуњавајте духом. 6ф. 5, 18;

Пун ећи ерца наша јелолl и весељем. Д. аяост. 15, 1й;

Пнсмо овилl речма завршује. В. С. Карацићт>, грађа 1 1 з;

Која се планнна око Чачка свршује посама и брдељ-

цилш. В. С. Караџнћт., дан. 2, 30;

Каицоль је совру зачелно. 2, 81;

Хоћу тн га премјернти благо.п. 2, 95;

Да ви платим жутијелl дунатолг. 2, о;

Курјак ножом плаћа. Поел.;

~Главолl ће својом платитп.В. С. КарацнЬъ, грађа 1 ог;

Кад сам ти зло злије.н вратно. В. С. КарэцнКъ, поел. 79;

А да богъ да те му добромъ вратимъ. ПЬв. 169;

Вы тьете за нЬга главам отговаратн. С. ЖнвковиКъ,

телем. 61;

Свуд ће Милошъ главо.нъ стаят’ за те. С. Милути-
иовиЬъ, обил. ю4;

Око шта ћу ризикати глаеоль. В. С. Караџнћа речи,

ризикати;

Да не имамъ душольъ за то дуговатн, С. Милутино-

внЬъ, ист, срб. 217;
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Вас четирн душам поднесите. 2, зо;

;ем и п ы м ь I|ярстко певесное. Ша*.

.гЬтоп. 52, 25;

Турске ријечн ласно ћемо ми у писаньу књига зами-

јенити нашими. В. С. КарациКъ, писма 86;

Те се, бабо, меновасмо цвећем. 2, зо;

такое и ово:

Да га ми женимо танком Подунаекот. 1, 163;

Мене бабо не шће оженити

Нн ђевојком ни пак удовицом. з, б;

Да се јунак ожеиити не ћу

Ни Латинком нн Српкигьом младом, з, 18;

Некакав младић учини клетву да се не ће оженити

другом но царевом ђевојком. Прип. 151;

Сиромах ржењен еоспођом. В. С, Караџићт., нар. пес.

1, стр. 514;

ме оженит'Латинком. П. ПетровиЬъ, шћеп. 18;

ОженЪнъ б’Ьше нАеромъ Херцега Степана по имену

Маргомъ. С. МилутнновиЬъ, ист. црн. г;

Ожени се Маргомъ. А. Качићт,, кораб. 414;

Цесаровомъ ако кћери

КралЪвиЬъ се Полякъ вКри. И. ГундулиЬъ, осм. 13,

Закле је три нута именем божијим. Прип. 132;

Па је воду богом заклињао. 1, 64ч;

Закле је небом и земљом. 1, 5 (К);

Јован му се богом куннјаше. 2, п;

Кунем ти се и богом и вјером. 2, 4о;

Тај се њему и заклнње тешко

Којн брацем а који сестрицам- 2, 16;

Па их куми богом великијем. 2, 8;

Но те кумим хлебом цар евиј ем,

Те о јолl сабљом и твојијем хатом. П. ПетровиЬъ,

шћеп. те;

Братишш те богом истинијем

И кум нм те бо голь истиниј ем. 2, 66;

Богом брати тамничаре младе. 2, 90;

Богом еестри млад момак. 1, 611;

Њу ми сестри богом великијем. 1, 151;

Посини га богом истипијем. 2, 66; ('"'З
Какав је, опросио би њиме бијели свијет. Поел.;

Ожени се Владимир кНерю краля угарскога. Дукл. крои.

695 у Арк. 1, гдее издавачъ у свомъ препису додао с предъ

овай падеи:ъ. У староме Словенскомъ: сббђштдстд сл же, нити

I ДИКИ 1(6 НК. Супр. 18; жендн СД ИОТЬБВ ГО 1Ж прЦдюви ткорить.
Мат. 19, 9; Остром.

Такое и ово у кривой речсиици:

Богом теби мила снао моја. 1, з45.
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Јер се посвети муж некрштен женолг кргитеном. 1

Кор. 7, 14;

Лудим се брод куша. Поел.;

Што се мртеьшъ гр!ешишъ хайдукомъ, П. Петро-

вийъ, у ПЪв. 56;

Да освети ньима свое дел!е. С. МилутиновиКъ, ист,

срб. 293;

Да им дадем двнје тнце утве

Нек се ђеца њима забављају. з, 57;

Забавља се свако Јаким беспослицама. В. С. Кара-
цийъ, поел. 12;

Који је био у Русији четири године, и још за то ври-

јеме забав.ьао се Руским Језиколl. В. С. Караџићт., Фруш, 45;

такое и ово:

Што се титра злптним буздованолl. 1, 756;

А титра се златним буздованоль
К'о ђевојка зеленом јабуком. з, зз (1323);
Па се игра јабуком од злата. 2, з;

ђе се муња гролюлг игра

А јаворе јабучицом
Млади Јово ђевојчицом. 1, 91;

Да се главама не нграју. В. С. КарацнЬъ, грађа 59;

Не шали се главам] господару. 2, 44;

Бог се брине сиротама. Поел.;

Моја мајко, не бринн се яшоме. 1, 741;

Не брин'те се на.па даијалга. з, 26 (1823);
"-""Не бринн се лгојолг кабаницо.п. 2, 29;

Не брините се дуюолг својолг шта ћете јести ни

тијелолг у што ћете се обући. Лук. 12, 22; (*)
Некъ се тиелгъ брине. И. ГундулнЬъ, разл. 206;

Нейма тко се свиетолгъ брине. И. ђорђићт,, салт. 122;

Н н V н м ь се не крннн. М. ДивковиЬъ 72;

Да се не брине дитетолгъ нншта. А. Качийъ, кораб. 49;
Не стара] се јелом већ трбухолг. Поел.;

Сад’ се выше ничилг не старайте. С. Милутнновийъ,
обил. 14т;

Изгуби га, па не мисли хранолгъ,

Ты не мисли хранолгъ ни госпоствотъ. Пйв. 5;

Части люлхъ се боимъ тужна, И. Гундулнйъ, оси, 8, П5;

Сватовн се подругују Мирколг. В. С. Карацийа речи.

подругивати се;

Не ћу да се лгнолге ругаю неприятельи. А. Качийъ,

кораб. 128;

Пак се исто тобомъ поруг гује. М. А. Рельковнйа, сат. 27;

Тдд се Нряд й н н м ндркгд. М. Днвковийъ 14;

Пакъ бы се нъилге поели см!ялн. М. А. Рельковнйъ, сат. 6;

(■'■) Пекин се иа и н. СтеФанъ Првовен., жпт. св. Сим.

22, 12; Веће се брнняше нъилги него сам собом. Дукл. крон. 817-
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Ко се може овијем смнјати? П. ПетровнЬъ, шћеп. 182;

Не дай злобниемъ, ахъ, до виека

Неволъомъ се момъ смияти. И. ђорђићж, салт. з9;

ТТТто се старцем једније.н брукате? П. ПетровнЬъ,

шћеп. 94;

Спрдат’ си мномъ дошла. Н. Нал'ЬшковиЬъ у О. ПочиЬа

ант. 85;

Нека знате каква е подруга

Нашомъ майкомъ црквомъ православномъ. П. Пе-

тровиЬъ у П4в. 55;

Обноси ме туђа мајка божјом неправдам. 755;

Да га корн беговицом младом. 754;

Што га не ће ннко прекорити пређашњом вјером.
В, С. Карацнкъ, дан. г, 89;

Како они вазда СрблЪ коре

А несрекомъ боя Косовога. Оглед. 224;

Гр 8 в о Ъ о м не краю корн, М. ДивковиЬъ 132;

Больlй комадъ дае господаромъ,

А нама се увикъ тужи кваромъ. М, А. Рельков. сат. 33;

Чим си ми се тако понесао

Или снахом или сватовима

Ил’ господским даром пријатељским? 2, 89;

Токе носи
,
миоме се поноси. 1, 242;

Нек се дичи руом ујаковим. 1, 7 24;

Дај ме ццјко на далеко,

Нека ти се родом хвалим. Поел.;

Тијем Ьу се хвалити, а собом се не ћу хвалити, већ

ако слабостима својилш. 2 Кор. 12, 5;

Да хвала ваша мноме нзобилује. Филнб. 1, 26;

Iий юнаштвомъ свудъ се слави. И. ГундулиКъ, осм. 5, 3 1;

Оно се (Смедерево) особито слави бијелим грож-

ђелl. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 45;

Соломун се прославн својом мудрости и боеаством

и госпоством. Прип. из стар, и нов. зав. 116;

Чим се коза дичила тим се. овца срамила. Поел.;

Я се не ћу застидити ньоме. П’Ьв. 130;

Да се ми вама вазда фэлимо и подичимо, а ви нама

не похуднте. Ковч. 72;

И бог се именам зове. Поел.;

Дозивље Петра именам. 1, и4;

такое и ово:

Кад је ђорђе Србијом завлад
Ј
о. з, 26 (1823);

Ддрова идшнмћ дядомь оклдддтн снюкь

срьвьсковь. Ша ф. хрисов. з, 28;

Владат’ свиетомъ мы имамо. И. ГундулиЬъ, осм. 17, 175;

Голомъ сабломъ за забаву

Хитро владат’ ню научи. И. ГундулиЬъ, осм. 5, 25;

Жени не допуштам да влада мужем. 1 Тим. 2, 12;
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Паметъ требуе ономъ кои оће млоеима да влада и

управля. Д. ОбрадовиКъ, бас. Чт,

Како Турци Цариградомъ обладаше. Д. ОбрадовиКъ,
бас. 183;

Не Ку да што облада мноме. 1 Кор. в, 12;

Како су Турцч обладали Србијом и Еосном. В. С

КарацнКъ, дан. 2, 91;

Завладају градом. В. С. КарацнКъ, дан. з, Из;

Ово је био први пријепис за владања Кирннова Си-

ријом. Дук. 2, 2;

Управио као хајдук кућом. Поел.;

Те знадосте управити благом. 2, 24;

И мајка нам двора управ.ьаше. 2, юо;

Не умпје управ.ьатп народами. В. С. КарацнКъ, дан. з, 165;

Који добро управљају дјецом и својим домовима.

1 Тим. 3, 12;

Кое се дотнте у прявлепя др н г н мл, I. РаиКъ, поуч. з, 55;

Јербо среКе није у народу

Којим капа руководи црна. П. ПетровиЬъ, шћеп. 25;

Господоуш крлдевство мн оком;« ?еиломь. Спом. 82;

Који Шапцем коменднра градом, з, 31 (1823);
А какав бн био старјешина

Те судитп једном земљом равном. 2, 4о;

Го петлю иски етом кярлнк. М. ДивковнКъ зех;

Стане трговати свигьама .
В. С. грађа 44;

То су были готово едини еепппн коима су у тымъ

земляма трговалн. Грлица 5, Чт,

ТргованЬ златомъ и сребро.пъ прекинуто е. Грлица 5,Чч;

тако и овде станЬ вршећи се прелази преко онога што

одъ н].га постае или одъ нега оно постае:

Који се камен често премеће, не Ке лгаховином обра-

сти. Поел.;

Овим се путем иде до Гроцке преко брде.ьака обра-

ели малом шутом. В. С. КарацнКъ, дан. 2, 52;

Ако бы коя нива травулипомъ обрасла. А. Мразо-

внКъ, руков. 26;

На која тн врата приступали злотворн, она ти врата

драчом зарасла! Ковч. 126;

Када врба грожђем роди

Сувп јавор јабукалга. Поел.;

Полье нам родило виноль и шеницом, наше коло .пуга-

ном ђечггцом, наше зграде и ливаде опсом и пупусом,

наше стране и главнце лгедолг и лгаслолг и сваком жи-

во.п имовинолl од бога блпгословеном! Ковч. и;

УсКвн кунол-Ьлгъ роде. А. МразовиКъ, руков. 61;

Црна гора листолг уродила

Ситпим листолг и зеленолс травам. 1, 369,

Горнца листолг листала. 2, 298;
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И зеленим улистала листом

И бијелим уцватила цветом. 2, зо:

Десница ти цвеАем цвала. 1, 218;

Ру жом лице кому зене. И. ГундулиКъ, осм. 9, Iзт;

Отиде к оноие што му поток Прип. 102;

Поток потече водам као и пр«С Приш. 102;

Ал’ да ј’ камеи винцем потекао. Б. РаднчевиЬъ 1, 94;

Врела крвлю потекоше. 11. ПстровиКъ, слобод. 21;

Оно рече, су зама прогула. 2, 13;

Тад Луцlя сузим проли. 11. КнежевиКъ 121;

Суетном сузом засузило око. В. РадичевиЬъ I, 61;

Тадија је пјенам' запјенпо

Запјенио пјенам бијелијем
А Мујо је пола крвавиј ем. з, 21;

Оба, брате, крвы запКннла. ПЬв. 5;

Она затрудње сином. Лук, 1, 36;

Остаде нза краля носећа првим дитетом. А. КачиКъ,

кораб. 132;
5 "

Рђом кап’о док му је ко.ьена. 2, 11;
Покапала ха.ыша прей. В. С. КарациКъ, речи, покапати;

Чадори нам махом попадоше. 3, 16;

Која се је (сабля) рђом протурила. 2, 52;

Ал одая крвцомъ подаплила. Ш>в. 101;

Крею блкпоћи. А. Качикъ, кораб. 319:

Крвљу точно! В. С. КарациЬъ, речи, точнти;

п се кркдкнен % и о н е ДнвковиКъ гзг,

Пд се к р к н з он М. ДнвковиКъ 8;

Киль миришу недра твоја ?

Или дуњом ил’ перинном

Или смиљем ил’ босиљем?

недра не миришу

Нити дуњом ни перинном
Нити смиљем ни босиљем

ВеЬе дугиом дево]инком. 1, 562;

Ни лук јео ни луком воњао. Поел.;
Тако губом не смрдио! Поел.;

Смрди госпоством. Поел.;

Трагови му снрде иечовЪствомъ. П. ПетровнЬъ, в!ен. 4 4;

Пекршћу се горе усирђеше. П. ПетропиЬъ, в!ен. и;

Ак’ удара ђетељином травам
То је, вуче , од .ье.ъена крвца. В. С. Караџића речи.

љељен;

Задаје месо дивином. В. С. КарациКъ, речи, задајати;

Да ти псином не забазде руке, В. С. Караџнћа речи.

забаздјети;

Дишући пријетњом и смрћу. Д. апост. 9,1;

Нека Осман злобам дише. П. ПетровиКъ, шћеп. 12;

А вншнКга сви дишемо духомъ. С. Милутинов. обил. 32;

Сад сам мало дихиуо воздухолгъ



Пријатнијем, а приђе пијесам. П. ПетровнЬъ, шћеп. 120;

Откуд књнга? огњем изгорела! з, 5;

Двори моји, овњем сагорели! 2, те;

У језеру које гори оетьем и сумпором. Откр. 19, го;

Да имъ сопра сребромъ сяе. В. Дошенъ, ажд. 151;

Али небом да о’ не внје (сунце)
Чим би локне сјале тада? П. ПетровнЬъ, шћеп. 183;

КуЬнште се дьшомъ замаглидо. Оглед 481;

Те су наше горе умучале

Не разлежу ратнгемъклицыма. П. ПетровнЬъ,в!ен. п;

Те одзивомъ брдо узечало. П. ПетровнЬъ, вlен, 105;

Народ ускнпи осветом. В. С. КарациЬъ, грађа 64;

Гладом нате а чисто носе. Поел.;

Ннко не живи онијем што је сувише богат. Лук. 12, 15;

овамо иду и овакп примери:

ГовориЬе новијем језицимп. Мар. 16, п;

Онда га понуди Турскиль језиколl да наквасн мало В,

С. КарациЬъ, поел. 188;

Може ли се съ хуђе згоде

Гинут’ горомъ елгрти коголlЪ?\\. ГундулиЬъ, осм. ',28;

Каквом Ье смрти умријетн. Iов. 18, 32;

Умръо пријеком смрти. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 4о;
Не само кад таковн оборкнез умре својо.п смрти него

и кад га Турцн посијеку.В. С. КарациЬъ, дан. 2,91;

Тихомъ смрти теръ премину, ђ. ПалмотиЬъ, крист, ю2;

Тако ми ев® гшсјојП гладу не помрло! Поел.;

Зачудише се чудом великијем. IМар. 5, 42;

Радогићу радује се гласу женикову. Iов. з, 29;

Обрадоваше се веома великом радости. Мат. 2, ю;

За сваку радост којом се радујемо вас ради. 1 Сол. з, 9;

Мое племе снолсъ лlртвгелlЪ спава. П. Петров. в!ен. 2;

Заспаше они сномъ смртиге.пе. И. I>орl)иЬъ, салт. 128;

тако радня прелазн преко онога што долази у станЬ

кое она изводи, и тада глаголи иначе прелазни постаю

непрелазнн тимъ што имъ радня у овомъ смислу про-

лаза преко онога на што бы имъ прелазнимъ прелазила

меняюГш му станЬ према свомь значеию (в. стр. 379):

Главам наше, зубила шкргуће. з, то;

Махне главам и снагом. Прип. зз;

Шесам мога’ собом маћи. Грлица з, тт;

Не могу соболь шенут’. Грлица з, 83;

Трже собольъ тамо и овамо. НЬв. тт;

Ногам миче, макнут’ не могаше,

А руками ни тало ни амо. 1, Т2 гц

Он га кује, коњ се нагом баца. 1, 2з;

Ну виђ! едва повлачимъ ногами,

О рукама и о штапу с’ вучемъ. С. Милутииов. обил, но;
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Да где не запнеш за камен ногом својом. Мат. 4,6;

На ђакона десном руко.п маше. 2, 14;

Мичући руном као да што нагло испред себе узнма

и трпа у уста. В. С. КарациЬъ, поел. 49;

Он потеже рукам
и ногама. 2, 68;

ДрдкнтскТн лютый млн потресве крн я ы. I. РаиКъ,

бой зм. 1;

Куд му Ружа шеће и плећима креће. \, з4B;

Не узвнјај обрвата. 1, 338;

Ал ће гмизнут ал’ помаћи бркомъ. П. ПетровнЬъ у

Пйв. 56;

Закрвавно очима. Поел.;

Марко на ньу очим преваљује. г, 68;

Очима је зажмурио. 1, 4зо;

Да не чезне очима за мајком. 1, 739;

Вјетритн очима којекуда; вртјетн главам; вијати гла-

вам; кренути главолг; пошенутн памеКу.разулюлг; штук-

нуо ла.чећу. В. С. Карарийъ
, речи, кодъ тихъ глагола;

Него сјекни снагом и животом. В. С. Караџнћа речи,

срекнутн;

Пролази сажимаюйи ра.пени. Е. ЯнковиЬъ, тргов. 46;

Онда раменилш слећн морамо. Н. Шероглићт., репл. з7;

Он мора свуда носом забости. Поел,;

Лав одмах стане махати реполь. Прип. 169;

Праеерепомваздан замеће алинигдаузлане веже,Поел.;
Ии душам нема кад дахнути. Поел.;
Ни се мнче ни душицам дише. з, 51;

Док је Синаи душом издануо. 4, 45 (1833);
(В неволя ткрвяномъ еднъ ш землю тресни. Г. Ра-

иЬъ; бой зм. 22;

Лупа врати:
као врагъ се мучи. М. А. Рельков. сат. 50;

Седлом бије о јаворје

А копитом о мраиорје. 1, зт4;

Та кондиром о камен удари. 2, 84;

Како кога рукам’ доваташе

Те о земљу њиме удараше. з, 21;

Наком боја копљелl у тргье. Поел.;

Земан дође да свјетом пром’јеним. 2, 74;

Сабљом ману одс'јече му главу. 2, 31;

Размахне кијачом те ковача убије. Прип. з;

Ману кротом на четнри стране, з, 12;

Размахне гудалом и запјева. В. С. Карацийъ, поел.324;

Ножелгъ врже Николийъ Томашу
Те посЈече бега Любовийа. o|'лед. 72;

Но му гр'лом бане запињаше

А под грло зубом доваташе. 2, 44;

Марко игра колом уз кадуне. 2, ц; -

Ко што има оним и Клима. Поел.;

Вјетар пуше, пак барјаком њнше. з, 60;
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Лгу.ьну Марко тешком топузином. г, 4г;

Оком трени, колом кренн. 1, гео;

И сунце ће у облаке заћи

А ја верам преврнути не ћу. I, 344;

Ко л' бекрија, нагиње чутуром. 2, 89;

Пак потеже перним буздованом. 2, з т.

у томъ е смислу и обо;

Потеже се буздованом Марко. 2, 38;

Бацнћу се злаћеном јабуком. 2, 15;

Јањичаре ћ’ у топове збијат,

Бацаћу се њимп на Малтнју. з, 16;

Он се меће глогињом а девојка трњином. 1, 48";

Стадоше се огње.и преметати. з, 59;

По једном с е ватром претурисмо. з, 31;

Заврг
Ј

о се дреновом батином, з, 24;

У шетньн се зборомъ зађедоше. Оглед. 381;

овако може прелазитн радня преко онога ко е ради а

станЬ преко онога и'е е, да бы се яче казало:

Собом млада до мркова дође. 3, 4о;

■
—

Кара-ђорђије сам собом отиде да днже војску на-

ново. В. С. КарацпЬъ, дан. 5, 34;

На то изиђе сам собомъ муселимъ. €. МнлутнновнКъ,

ист. срб. 131;

ђ е |е она сама собом пала. 2,5;

Дд ге колглнь «вен днкдтн «г;ети кьде м» »го-

дно в»де СЛМЬ СОВО МВ НАН свонмн ЛНСТЫ.IН. Спои. 165:

Био собом јунак добар

Бнћу стиман у дружину. 1, 266;

Вуди, снахо, собом добра. 1, 111;

Што сам јунак собом заробпо. з, 54;

Сам собом негl>е од Турака барјак отео. В. С. Кара-

11и )гъ, дан. з, 191;

Куваше сам собом своя ела. С. Живковићт-, телом. 158;

Донеси собом па сједи са миом. Поел.:

Собом лги сли Комнен-барјактаре. з, 26;

Пак сама собом промиелн. 1, 316;

Па је собом била говорила, з, 21;

Сам је собом Виде говорпо. з, 18;

такое ново, само што се место целога именуе главный

део нЬговъ:

- ,Га сам главам Кра.ъевиЬу Марко. 2, 66:

.Та сам главам. Лук. 24, 39;

1Д воуде о у до уБроКММ КО V СК О (ОМЬ ГЛ Л КО М В II [ГМ мну в.

Сном. 118;

Дл ДОЙСМО М Л 111 II М II Г Л Л К Л М 11. Сном. 25 1;

Ьоудоуйм 01[ ДО V Еров НМ КО V ВIIII О МВ МОН МВ. Сном. 315;
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у старимъ кньигама прелази овако радия не само преко

онога за кога се каже да е чини него и преко челядета

преко кога се управо чини:

Дд ннь пшедно доудо не оутнню пн сдмь соком ь,

нн с н п о н ь нн, пн п п не мн пнедннемн к л дст ел н

пн слоуг д м н ндшн н н. Спом. 261;

овамо иде и ово где се каже да радна прелази преко

онога ко дае да се чнни:

Дигоше се богом путоватн. 2, 47;

према томе у старимъ кньигама а и у садашньихъ кньи-

жевннка радия у пасивгюй Формн изречена прелази преко

онога ко бы е вршно да 6 у активной Форми:

Дд се тон доупрок л т и и м ь госпоl) т к о н ь не

ноже ;?ДЕрлннтн пнконоурь до уврокуди н и о у. Сном, юз;

Дд е клеть погонь о 1| е н ь. Сном, юе;

11дннсдше се слокесд с в е ты нм ь к V р н п о м ь. Шэф.

л-Ьтоп. об, 1з;

Речи које су или нове или новнм знамеповањем овде

мном употреб.ьене. Л. Пиловановъ VIII;

Стијесњени врагом и ђаволом. П. ПетровиЬъ, шћеп.B9;

Да им покор Турци плате

ћупрелићем учињени. П. ПетровиЬъ, длКсп. юе;

Који су освећенн богом оцем и одржани Йсусом
Христом. Юд. I;

само у томе смислу мислимъ да е и ово:

Али се незгоднијем временам задржасте. Филиб. 4, ю;

радия коя е овде юшъ у глаголской Форми може быти

и у самоставной речи:

По узећу Хераче Турцима, С. МилутнновиЬъ, нет. црн.2B;

напредъ радия прелази преко света онога што е ради

а станй преко снега онога што е у иЬму ; место свега

може се станЬ нЬгово показати особнто на каквомъ делу

нЬгову иди на другоме чему што е у иЬга, и онда пре-

лази преко тога:

Пођох главам по свијету. Прип. 147

Па отиде главам по свијету. 2, ю;

-■Да ти летнем главоль на крило. Прип. 147;

Пануо јо ј главам на криоце. 2, 44;

-Паде ђемо плавом без узглавља. 2, о»;

Ружно си се главам наслонио. 2, 89;

Куд ћу глпаомъ
, куда ли животомъ. С. Милутнпо-

виlть, троебр. 49;

Бн ОЕИшенл г л я в о м 1111:5 Ердо. П. ПосиловиЬъ, наел. 129;
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Тако ме напријед ногама не носили! Поел.; (*)
Јер вис нмо ногама у гробу. П. Петровикъ, шћеп. 4т;

Кад се она два дрвета връом састала. I, 364;

На седло се ерцем наслонио. 2, 61;

Окренуше се ерцем својим у Мисир. Д. апост. 1, 39;

Покланя му се челом до црне земл'Ь. С. Милутино-

виКъ, ист. срб. зт;

,
Но се роду лицель клања. 1, э;

И къ нама га окрените лицемъ. С. Мнлутинов. обил, ш;

Три пут га је лицель целивао. 2, зо;

И плекилlа пао на подницу. з, зо;

Клону дух оль. Гр лица 3, 41;

Јачаше духом. Лук. 1, 80;

у томе смислу може быти и ово:

ЛЬубн Господа бога својега свијем срцем својијем
и свом душам својом и свом мысли својом. Мат. 22, з 7 ;

Један другога за здрав.ье питали добријем срцем а

правом љубави! Ковч. 122;

Срцемъ, душомъ захвалите. П. Петровнйъ. слобод, ео;

Уто рекоу доу ш о и ь скоV о н ь. Душан. зак. юз;

ОвеЪдсмо нл(ио м ь к Ером ь н клеткомь. Спом. юо;

Войска станомъ б-Ьше пала

Влизу града. П. ПетровнЬъ, слобод, 181;

Падни раја плачель око мене. П. Нетровнкъ, шћеп. 5 1;

примери кон ће садъ доћи разлнкую се одъ горньихъ

само тнмъ што станКуньима ние казано глаголомъ него

другомъ речю; и у ныша оно прелази преко нечега и

дознав се да нечему прилнчн гледагоћп преко чегапре-

лазн, као да е то путь коимъ валя проћн докъ се нађе

да нечему прилнчн оно што се о нЬму каже;

Дл соу колпн н оеллспн ними Спом. 171; (**)
Длюонк колешь к св м ь покллдомь скожгл жн-

КОТЛ. Спом. 175;

Не быт' волянъ душольъ свогольъ. И. Гундул. осм. 1, 28;

(\ко ге комоу у и м в длвжвнв. ШаФ. хрисов. 1, 38;

Дужан је и носоль на главн. Поел.;

Конмд ск дкжнн ж н к о г О м в. I. РаиКъ, поуч. 2, зз;

ЛкО 16 нон доуврокуднннв комоу ДЛВЖВНВ НЛН У нм в

нрнкв. Спом. 129;

-Ја сам задово.ьан оним што има. Прнп. ЮЗ;

Будите задовољни својот платом. Лук. з, 14;

• (*) Тако у староме Словенскомъ: |цлЕ2;е мрьткът ськд-

т, л н л м л р љ кл м л и и о г л м л оунрон. Супр. 2зз; у томъ е

смислу у старимъ киьигама: поволить гллкою. Шнф. Iеаек. 129.

С и м ь дл нЕмл протопопл дкорьснн ннкогере сокдл-

стн. Шаф. Iезек. 122.



573БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

Јер се навикох бити дово.ъан онијем у чему сам.

Филиб. 4, и;

Овијем да будемо довољни. 1 Тим. 6,8;

Я божГомъ доволянъ самь судболгъ. С. Милутино-

внЬъ, обил. 121;

Ти си цвитнякъ приугоднын

Свакимъ липитъ цвиКемъ плодный. П. КнежевиЬъ 75;

Ты си добримъ винолгъ родна. П. КатанчиЬъ, Ьгнск та;

ОвдЪ е земля горовита, но доста е родна пшеницомъ,

виномъ и ул'Ьмъ. Грлица 4, 90;

Те је Бачка житом изобилие.

Те је Фрушка вином изобилия. 1, 680;

За то е Црна гора изобилна сиром,
маслом и ско-

рупоЈИ . Грлица 1, 4а;

Изобнлан сам радошћу . 2 Кор. т, 4;
И бијелим рувом богатија. 1, з4г;

Оногъ жена богата е ланомъ. I. С. РельковиЬъ,куЬн. 388;

БудуЬи да се старате за духовпе дарове, гледајте да

будете онгслга богати који су на поправљање цркве. 1

Кор. 14, 12;

Благо вама који сте сиромашни духом. Лук. 6, го;

Овога свачимъ снротнога народа. С. МилутиновиЬъ,

ист. срб. 24б;

А некмоли да е чим' оскудна. С. Милутинов. обил. 1 1 1;

е (войска) оружана, и слаба е фишеколгъ. С.

МилутиновиЬъ, ист. срб. 156; (*)
—? Велики тијелолl а мален ђелолl. Поел.;

Тамо су люди ниски растомъ. Грлица 4, 98;

Израстолгъ е Крунослава

Якно у гори вита ела. И. ГундулиЬъ, оси. 5, тт;

Нъоме (рукомъ) клякавъ остао. С. МилутиновиЬъ,
ист. срб. 56;

Ево —■ главоль голи

Њега у гроб прате. Л. Миловановъ 1оо;

ћу весела лицель бити кад ми је душа болесна.

Л. ЛазаревнЬъ, влад. з5;

И бијах лицелг непознатХристовнјем црквама. Гал. 1,22;
- ПошалЬ породоль и юнаштволг у то вршме найзна-

тшега везнра. Грлица 2, 44;
" Старјешина иије свагда еодинальа најстарији у куЬи.

В. С. КарациЬъ, дан. 2, 101;

Нездрави и тблолlъ и дугиолгъ. Препр. и;
Не будите дјеца улюлг ,

него пакошћу дјетињите, а

улюлг будите савршенн. \ Кор. 14, 20;

(*) У кньижевника:

Пунъ е сытномъ Ястребацъ ми стокомъ. С. Милу-
тиновикъ, обил. из.



Убијен истина бивши тијелом но ожив.ьевшн духом.
1 Петр. 3, 18;

Ако тијелом и нијесам с вамэ
,

али сам духом с

вама. Кол. 2,5;

Отдает, х л е в о м ь н нм л и н е и ь. Душан. зак. 59;

Колнко су год люди различии тЪломъ на овомъ свЪту,
10шъ су различн!н душомъ или управъ разумо.пъ. Препр. 39;

Снагомъ матери онъ лавици

Оцу 1’ рису слнчанъ елавомъ. И. ГундулиЬъ, оси. 19,219;

Прави духом, срце.п вЬрни. ђ. ПалмотиЬъ, крист. 168;

Б'Ьхъ ледъ срцемъ, пламъ очилш. И. Гундул. разл. но;

Само царскилс преетолом хоћу да сам старнји од

тебе. Ирин, из стар, и нов. зав. 41;

Не дллете одь ннуь поутьш. Сном, гзт;

Крлспл я и и е и ь, тил ю м ь срБдшл. ШаФ. IсBек. 129;

На Француза боемъ славна. 11. Петровнкъ, слобод, 211;

Главомъ вивши. А. Качнкъ, кораб. 147;
Впили пасомъ одъ свихъ люди. I). Палмотикъ, крист. 46;

Што се нашијем Језиком онамо зове Влах. В. С.

КарациЬъ, речи, влах;

са свимъ е тако и ово:

'Који је био родом Бугарин. В. С. КарацнКъ, дан. 5,32;

~~ЈЈод OЛlЪ и вдрольъ Србп. С. МнлутиновиЬъ, ист. срб. 4т;

Који је родоль из Рнсна. В, С. Караџ. нар. пес. ьД'ПТ;

Одакле е ЛатиФъ родолтъ и куАомъ. С. Милутнновнкъ,

ист. срб. то;

—Допета сам местом из Будима. 2, 101;

Докле домо.иъ б!яхъ подъ Го.ломъ. П-Ьв. 1зз;

ОтачбиполlЪ Истр!янинъ. А. КачиЬъ, кораб. 382;

Сви су, старче, стариноЛIЪ Бошияци. А. Качнкъ. разг. 2 59;

Они су сви занптомъ витезовн. Грлица 4, 91;

Ком се :sоке подрытом ь лкллокнЬь. Спом. аэо;

Дм КМ О СрЬЕНМОу БНТН родом ь, елл'йюу моуА Р о В Л-

п Т е м б. Шэф. лЬтои. 55, 8;

Будућн да су Турцн в самим имепо.п били госпо-

дари. В. С. КарациЬъ, дай. з, 189;

Нрнслл кь господсткоу моемоу кллстеле свою
,

им е-

и е м ь млрнпд р лет ив га м млркл грлдпьчл. Сном. 125;

О Д 1.1 Б Л О 1Ј Б НИПОСЛЛВЬ. СпОМ.

За то се и родите од једнога . ј.ош готово мртвога,

као звнјезде небеске лшоштвом. ввр. н, 12;

Иређе војске бјесмо окупили

Сто и двадест тевгеролгхи.ьада.П. Петрови Ьъ,шЬеп. 162;

Има броелгъ педесетъ юиакахъ. Оглед. 467;

Лицем на божић. В. С. Карацикъ, речи, лице;

Д|[lе се ЦК) го дб л и || ем ь оудвлтн. Душан. зак. 126;

1.1 нлос т и ю во жиl6 ю вбиVл ин крлль стсфлмь.
ШаФ. хрнсов. 8,7;
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О Турчине, за нево.ьу куме!
А тп влаше, силом побратиме! Поел.;

Богом брате, војвода Дојчине. 2, 18;

Поздрав’те ми богом побратима. 2, 88;

Ој Марија, богом посестрпмо. 1, 206;

Узеше ми ђеца богом мајку. 2, 4;

Од мене ти богом просто било! 2,

Многн чоек није иазадан богом него собом. Поел.;

и у овимъ примерима што быва држи се нечега и тако

прелази преко нЬга:

Идући поштомъ крозъ ИТа'.пю. Г. ЗелиНъ 500;

Бо.ъе се с дужииком нагоднтн него судом потезати.

Поел.;

Дд се Нl|lе с оу д о м ь. Душан. зак. 68;

Дл се с оу д о м ь иенрлклдмо. Спом. зз;

Којн народним послом иду. В. С. КарацнЬъ, грађа2o2;

Који се онђе десио народным послом. В. С. Кара-
џићт>, дан. з, 187;

'-V Не ће ли то среком бити каква кућа. Прип. 168;

Буздован несреком новачевом прсне.’ Прип. з;

Док својом среком виђе јој звијезду златну на дес-

ном ко.ьену. Прип. 128;

У том, среком, ударе некакви .ьуди путем. В. С. Ка-

рациЬъ, поел. 92;

„
Среком његовом онај га дан не затворе. В. €. Кара-

џићЂ, дан. 1, те;

Него се доводило тако зломъ згодомъ М. ЗорнчиЬъ,

управ. 87;

Ако самь я полюбила

Обичаельь то е было. I, СуботнЬъ, бос. 113;

То се учинило нагоном. В. С. КарациЬъ, речи. нагон;

Лко ли се оеръте дкд пдры|д ндмкромЕ ил дкороу

1| лреко у. Душан. зак. П2;

Гријешком. В. С. Караџмћт,, речи, гријешка;
sфе кто попдееть жито грвуомк, тоуг;и пои дню у дд

ИД ДТП ЦlO (»СКОуТК ДОуШllИ|(l|. Д||lС ДИ И Я Д К Д Л Н I) о м ь по-

идсе, дд пллтнть попдшоу и 5. колокь. Душан, зак. 65;

7дмдннl)oгль дд мо у коси слилдьик бдинь. Душан. зак. 58;

фо С К О Ю 1.1 к коло м ь продлю. Спом. зт;

I|lо ми кто
а

дд с к о е к к к о л о к ь. Шэф. хрисов. 2, зз;

Кн приде оV усилью мою иеко л о к ь ШаФ. хрис. 10,21;

Оу теи дин крик и п ом к ИОСЂДОШ е и по силн оу^еше

КОНДКДЛЕСКОу жоуноу. Спом. 99;

Пнслуесию кингоу попело НЕ КЛ НО НЕ, Спом. 1;

Секетоые ксеуе кииудкдетЕ врдтд скоего. ШаФар.
.Љтоп. 60, 7;

Кон коноу коVо» м е ног; м оме кое г;ло оуунин.

Душан. зак. 139;
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Свимъ разлогомъ одъ Скалице
Ты се зовешъ. П. КнежевиЬъ 150;

II и к о нм ре пердэдроушнмо сне кле-

тке- ШаФ. хрисов. 13,и;

Дд немогоу ннедногд тловькд нскдхн ннеднъмь н д-

V Н Н О М Ь. Спом. 189;

Да вас нико непревари никаниЈем начином. 2 Сол. 2, з;

Па му онда лијепијет начино.п-чаме да од тога не

може битв ништа В. С. КарациЬа ,
ковч. 44;

Да е истиномъ онъ нмао ту саблю. С. МнлутиновиЬъ,

ист. срб. 163;

Нстино.пъ рекавши. С. МнлутиновиЬъ, ист. срб. 329;

Они, истиномъ, обявлюю людна да се марва отъ жи-

та чува, алн после овогъ нигда сетитн се не тье да и

онъ самъ кад’ кадъ поля обидье. М. ДамяновиЬъ, домов. 1 з4;

Чlя Ьебыт’, не зна истиномъ. И. ГундулиЬъ, оси. 19, 73;

Сад јуришом ајте на Дозницу. з, 32 (182з);
Да ударе на шанацјуришем. В. С. КарациЬъ, грађа ю4;

Да ми кујеш вересијом дора. 2. 78;

Пуштио си мене вересијом. 2, 44;

Како ћу те чекат’ вересијом

Кад те никад нисам ни видео. 4, 45 (18зз):
Тако ми све црном гатетом не пошло! Поел.;

■И осталу женску челядъ

Войска робствомъ собомъ узе. П. Петров, слобод. 52;

Имамо сад кромпира, воћа, брашна, меса и леба врло

јевтинолl ценам. Д. ПоповиЬъ, осв. 58;

Подајте јој двојином онолнко. Откр. 18, 6;

ихъ више посЬкоше. Оглед. 71;

Дд се дрыкн докле плдтн д в о н и о м ь. Душан. зак. 200;

Вози трупкалицолг. В. С. КарациЬъ, речи, тру пкалица;

Продаје разом а купује увршено. В. С. КарациЬъ ,

речи, раз;

у томъ 6 смислу и ово, где многе речи стое у овомъ

падежу кое другнхъ падежа и немаю:

А шапптом зборн снротиња. 2, 89;

■ Гроотом се смеје. \, 5;>2;

Кад бн знала мушка глава

Што је нииолl воде
с’ напит’,

Нигда не бн ником пила. 1, 223?

- И днгпуће ередомъ Подгорицу. ПЬв. 50;

Тоном тоне, тонући бесједи. 1, 121;

За њ им мајка таком тече. ], 208;

Трком трчи низ бијелу кулу. 4, 42 (юзз);
Одскоком скочи јабука. 1, 68;

Войска газомъ прегазпла. И. ПетровиКъ, слобод. 91:

Како сватн китом сједе. 1, 115;

На граду девојка виком подвикује. 1, 294;
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Вином внче по гори зеленој. з, б;

' Сви јој голуби гуком гукаху. 1, 108;

Соко њему писком одговара. 2, 98:

Ал му коњиц њиском одговара. 2, 25;

КоњОц њојзи ериско.п одговара. 1, То7:

За њом нде ђур ђу кне;ке аниар оиггрећи,
А за ђурђем мушко чедо вриском врнштеЬи. 1, '55

Мучи вило, муком се замукла.

Му ком иду киЬени сватови.

Разболи се болом брез болести. 2, 96;

Све бијаше мамом к омами ла, 1, 410;

Кджнте ни из в ыл Т о м ь I. Раийъ, бой зм. Тт;

Ако осбилго.пъ говорите. Е. ЯнковиЬъ, тргов. 18;

То је он начинно припадо.п. В. С. КардциКъ , речи;

припадом:

Отворена врата широм\ иду .ьуди широм. В. С. Ка-

раииКъ, речи, широм;

Долазно е пукъ ттимомъ. А. ТомиковиКъ зо'l;

Млклръ свн ставок о и ъ пропллн. С. РаиКъ, восп. зб;
'

Пуно дупко.н; каже игреком; оде притом, крпдим. —

иду крозКорита равна, з, 68;

Н шлетн и е к н д о м ъ. I. Раићт., бой зм. 51;

Плаћају одсјеком. В. С. КарациЬъ, речи, спахија;

Стаде ципом. В. С. Карацийъ, речи, цип;

Замукнуше мраморкоме. И. ГундулнКъ, осм. 8, 95; (*)

моте се што нега тако држати да се съ ньимъ изедна-

чи, нЬгово значенЬ на се узие; то е напредь веЬъ было

у пренесеномъ смислу, где радии или станћ држећи се

друге раднУ, или станя узима на се нЬзино облнчЬ
.

кое

е начинъ ; такое и ово у простомъ смислу за ствари

телесне:

Киша пада капљицпма, пак напада локвицама. Поел.;

--
— Сусједи се скупе еомилама пред моју кућу. В. С.

КарациКъ, дан. 2, 132;

* Иоврви народ гомилом. Б. ПетровнКъ, шћеп. 158;

Скакавци што јатима долијећу из Азије. В. С. Кара-

ниКъ, поел. 252;

Грнуше свиње чопором. В. С КарациКъ, речи, грнути;

Продају сиромашнп .ьуди, који тек једну краву имају,

сир центами а масло качицама. Д. ПоповиЬъ, осв. 75;

Врхом је [софру) став.ъао, равиу је дизао. Ковч. 124;

Поведи ми листом Врђанију. 2, 69;
*—

Яћу дићи листомъ Удбиняие. ПЬв. 93;

Сије сачмом. В. С. КарациКъ, речи, сачма:

Или волиш свећолг свијетлити

(*} У томъ е смислу и ово у старихъ киьижевника:

Покрай риеке свимъ студене. И. Гундулиl.ъ, оси. ю, 2.

Сввтанса I. 37
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Ил’ ми волиш саб.ьу целиватн. з, ч;

Мрамором се мраморнла а каменом изменила! В. С

КарациЬъ, речи, мраморитн се:

у овомъ смислу имамо и прирокъ у овомъ падежу, кои

управо едиачи оно о чему се говори съ онимъ шта се

у прироку о нЬму каже; узъ глаголе: быти;

Цар ти бнјах док ђевојком бијах. 1, 409; (*)
Бо.ье је за годину волом него сто годика нравом

(бити). Поел.;

Засно је понрај чаша Јунакол! бити. Поел.;

Збор ни био збором а договор договором! Ковч. 123;

Ал’ самъ манко на Боски везиролгъ. Пћв. 150;

Кыкь к р л л ге о ь поехдкшеть се I) дре м ь, Ша*.

л-Ьтоп. 53—54:

Кои бы провипцlялолlъ. А. КачиКъ, разгов, 169;

Редовниколгъ хоти быти. П. Кнежевнкъ 39:'

Дивицомъ си вазда была. П. КнежевнКъ 44;

А я ћу ти другимъ отцемъ быти. С. МилутиновиКъ,

дика 126;

Пакъ самъ дапасъ сына му рицаломъ. С. Мнлутино-

внЬъ, дика 126;

ВЪрнимъ другомъ и пргякомъ бывай. С. Милутино-

виЬъ, обил. Ю5;

Оиће другим бнти Скендербееом. П. Петров.шћеп. юз;

Постгльомъ имъ б-Ьше слатко

НЬжна трава и цв!еће. П, ПетровнКъ, слобод. 24;

Да е Ментор быо роболг у Хазаёла, С. ЖнвковиЬъ,

телем. 115;
'

Има право гробглномъ быти. М. Светнкъ, утукъ з, 4ч;

—Да ми хоће зетомъ быти. I. СуботиЬъ, бос. 108;

гДок је још солдатами био, Д. Поповикъ, осв. Чб;

Што е еданъ сатъ повише кадголlъ была. Ф. Юкикъ,

у Колу 6, 19;

йе бы и длвдсъ о к ы п ъ уовекомъ кыш. С. РаиКъ,

восп. 4з;

Да самь нъоме
,

я на бабу Мару
Не бы ншла. М. А. РельковиЬъ, сат. 2ч;

Да самь тоболгъ. я быхъ другч!е радио. С**)

постати, настати. остати, стати;

Вукашин постане крилем. В. С. КарациКъ, дан. 2, 45;

У коме се (царству) родпо и официром постао. В.

С. КарациЬъ, еман. 16;

Да бы ТурскилlЪ царемъ постануо. ПЬв. 169;

(*) Изъ примера ће ее видетн какое редко самъ при-

девъ V овомъ падежу прирокъ.

(''У Поляка: Ьуш Ьуl Ьаио\узкl §тат. 295.



Сыпь нгговь после 50 година постао иркнмъ коме«

дантомъ оу веогрлдоу. !• РаиЬъ, бой зм. 42;

Калфом већ постаде. Л. Мидовановъ юо;

Вол 1 о бы гавраномъ постати. С, Милутинов. дика 16';

И чудимъ тн о’ одкада постаде

ГоспођомЂ веЪомъ нет’ си была. €. МилутнновиЬъ,

троебр. 98;

Посташе лэфи ратари.па. П. ПетровиЬъ, в!ен. ю;

Од како саль кнезомь настануо. С. МилутнновнЬъ,

троебр. 63;

Муччи снашо, стале ти ка.пеномъl П"Ьв. 4в;

Да Ъе родкти н 111101.1 г астатн но норовлю I. Ра

ићт., свешт. ист. 25;

Нити ти се, славна диво, валя бонти

Да дивицомъ, како желпшъ, не Ьешъ остатн. П. Кне

жевиЬъ !5 8;

Санцакь-бегъ остаде заповЪдникомъ верху Дон'Ь Зетте.

С МилуТиновиЬъ, ист. црк. 4;

Развисли се ложе ли и како

Црногорац другоячи бити

И остати правим Црногорцем. П. Петров, шћеп. 89;

чинити се. творити се, проврћи се, прометнути се, про-

турити се:

-- Ко се овцам учини, курјаци га изједу. Поел.;

Учини се црпимъ Арапипомъ. ТРћв. Iзз;

Човикъ ирвлЬ него ихъ (грехе) аочме чинати, учини

се дглвломъ. М. ДобретиЬъ, богосл. 201;

Створнћу се змијом шестакрилом. 2, 85;

Бога ушли ломче нежењено

Да се створи крај мора бисером. 1, воо:

.
Па се створит’ белом рибом. 1, 602;

Створ’ се душо у граднни ружот. 1, 485;

Птицомъ быхъ се сатворила. И. Гундулииъ, осм. 6, 1 5;

Силне бубе како се затворе.

Данъ деветый лгптиромъ се створе. 1. С. Релько-

виЬъ, кућн. 318;

Да ли ми се лиухом претворит«. 1, бое;

Да се свакш утвори султаиомъ. С. Милутинов, дика 91;

-"-—■Да се не би и он јагњетом провргао. Прип. 127:

Проврже ее човјеко.н какав је н био. Прип. 121;

Проврже се црнијем јпгњетом. 2, о;

Цроврћ’ Ьу се препелицом. 1, воз;

ПроврЬ’ ћу се ружичицом. X, 603;

Ал’ да ми се бувом прометнути. х
,

во 7;

Да бог да, прометнула ми се летурђија жабам кор-

њачом! Поел.;

Да бысмо се солю прометнули
Не бысмо иыъ ручакъ осодили, Оглед. зч;
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Живиномъ се свикомъ промећемо. П. Петров. в!ен, 88;

Да се Турци говеђу прометну. И, Петров шћеп. 81;

* И она се протурила степо.п, з,

авати се, казати се;

Кућа му се кукерином звала! Поел.;

Те се звати Србгшом не хоће. П. Петров, шћеп. 132:

Којијех се домовина прозвала Хрватском, В. С. Кара-
ковч. 1;

Тешко се кадијом назвати, а онда доста меда. Поел.;

Назову се царем С'рпским. В. С. КарациЬъ, дан. 15:

И назва се Шћепаном малијем. И Петров, шћеп. 95;

Земља се управо може назвати родном. В. С. Кара-

пикъ, дан. 2, 28;

Да се кажем царем Русинскиј ем- П. Петров, шћеп. 38;

Не кти се казати нъиовимъ братомъ. А. КачиЬъ,

кораб. 44;

Указвваше се врло веселим и задовољним. Д, Попо-

виЬъ, осв. 20;

тако ииамо прпрокъ и онда кадъ му е подметь у четвр-

томъ падежу (стр. 408) узь глаголе: чииити, творитн,

гради'ги . правитй ?
поставити

, ставити, оставити
,

мет-

нути. оъ различнимъ начннима поставланя:

Учини га дружба старешином. 2, 16:

Да Милоша зетом учнннмо. 2, 39;

Учини је младом пашиницом. 1, 734;

Чинићу те мухурли везиром. 3, 11;

Да га учине царем. Iов. 6, 15;

Чините га синбЩ паклепијем. Мат. 28, 15;

Учини га оборкнезом. В, €. КарациКъ, грађа 49;

-Учини га елавиимъ кнезомъ. С. Милутинов. ист.црн. 51:

Лава робом да учини. П. Петровићљ, шћеп. 108;

Којн нас је све ајдуцима начинно. В. С. КарациКъ,

грађа 130;

Начннио га је лажом. 1 Iов. 4, ю;

Начини себе сином божијим. Iов. 19, 7;

Да одијело народ као ни човјека не чини ни бо.ьи .

јем ни горијем. В. С. КараинКъ, одгов. улаку 19;

ДЬпу да твори онъ

Прекрабномъ
, ружну лкппмь. сваку

Аюбезномъ. М. СветиКъ 29;

[ошь крвь ничю водомъ не претвзран. С. Милутино-
виЬъ у ПЬв. стр. 331;

Што ти Турке градиш каурима. з, 26;

Градимо га лажом. 1 !ов. 1, 10;

Сваки који себе царе.п гради противи се ћвсару.

Iов. 19, 12;

-— Оћете да ие направите свть'аром. Д. Поповнћт., осв. 19;
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Душан поставн Српскога митрополита патријпром-
В. С. КарациЬъ, дан. 2, из;

Њега поставн војвпдом Поцерским. В. С. КарациЬъ,

дан. 4, 28;

Ко је мене поставно судијом или кметом над вама?

Лук. 12, 14;

У коме вас дух свети поставн владикама. Д. апост. го, 28;

Ког’ ћу ође владикомъ ставити. С. Мнлутинов. дика 20,з;

Него га и старЪшинолlЪ оставш. С. МилутиновиЬъ,

нет. орб. 401;

„
—. Остави наслЪдником сина своега. Грлнца I, 58;

МетнуЬу те до себе везиром. г, п;

Кога Ьемо врћн серашћером . з, 16;

Цар је тури над војском везиром. з, 4о:

Ова два мдадиЬа у Русији представи цару, којн одма

Павла, као старнјега, одреди у ону нету царску реге-

менту јункером. В. С. КарациЬъ, еман. 12;

Ког’ владикомъ оберете овда, С. Милутинов. дика

Кадъ Сербльи окрунише Лазара ГребляновиЬа вели-

ким кнезом. С. МилутиновиЬъ, ист.
црн. 2;

Кога кралёмъ богъ помаза. И. салт. г;

звати, и.меновати, гласит®. казати
,

рећи, судйти, нахо-

дити, познавати. држати:

Туђу мајку ЛIСIЈКОЛI зовеш,

Туђег оца оцем зовеш. 1, 2 17;

И Турчина зовеш каурином, 2, 44;

Реци мајцн да ме зетом зове. 1, 575;

Да нијесн тако учинио

.Та те не бих внше сином звао. 2, то;

Дјевојке ме врагдль зову. 1, вэз;

Зову Влахом свакога се.ьака. В. Г. КарациЬъ , нар.

пес. 1, стр. з;

Зовете мене учптеле.н и Господпль. Гов. 13, 13;

Зваше га восподаром. 1 Петр, з, б;

ВеЬъ га пашольъ звати шћаше. П. ПетровиКъ, шЬеп

слобод. 69;

Да туђу мајку мајком позове. 1, 12з:

А брат сестру сестроль не дозива. 2, 1;

Прозову је пепељуг ом. Прип. 160;

Девет пута мајно.н те називам. з, 81;

Кад су Турци сеоске старјешине назвали кнезовимп.

В. С. КарациЬъ, дай. г, 96;

Које и апостолилlа назва. Лук. 6, 13:

Оцем својијем називаше бога. [ов. 5, 18;

Внше вас не називам слувалш. Iов. 15, 15;

Називаху Варнаву Јупитером а Павла Мсрнуријел!.
Д. апост. 14, 12;

Што ме зовеш блаеијем. Мат. 19, 17;



Од гад Ье ме звати блаженом. ,Iук. 1. 48;

Онога лудымъ нязива. М. Светићт,, утукъ з, 28;

~.«*Даду му отворено лисмо, у коме га нанменују буљу
башом В. С. КараинЬъ, дан. 1, тз;

Сви войводомъ а4га гласе

Воеводам’ нада свима. И. ГундулиЬъ, осм. 4, бз;

Гласећ’ цпрскимъ добитникомъ

КралЂвића Владислава. И. ГундулиЬъ, оси. 1, 20;

Онде ћете га прогласитн крпл'Ьмъ. А. КачиКъ, кораб. 2l 8;

ј о V н н 1| е ы га скн рекоше. М. ДивковнЬъ 9;

У вину га кпвеагпомъ кажу. А. КачиЬъ, разгов. 119;

бръ кргпкапкомъ тебе кажу. П. Кнежевийъ 125;

А госпођомг свиемъ богатомъ

Тебе кажу надъ све кие. И. ГундумиЬъ, осм. 6, 61; (*)

Пупиетъ злоћг сзиехъ суди га. И, духов. 129:

Я приликомъ не паходнмъ

Да ће име одъ победе

Оастъ у нашу малу войску. П. ПетровиЬъ, слобод. 128;

Прнпознаје Мустафу султана

НајЈачијем царем у свијету. П. ПетровиЬъ, шћеп. 49:

Кадъ те* такимъ познаемо. П. КнежевиЬъ 14:

Ко га (злато) држи

Спрамъ слободе зетлъомъ мртвомъ. П. ПетровнЬъ,

слоб. 206;

Ал’ извЪстнимъ држат’ га не могла. С. МилутиновпЬъ,
обил. 49;

како прирочни додатци стое ирема оноие чему се до-

даю као прирокъ према своме подмету, имамо и ньихъ у

овомъ падежу, и то кадъ ииъ е оно чему се додаю или

у прномъ падежу:

Свака је добра девам но да је видимо невом. Поел.;

Девам вила а невом гњила. Поел.;

Робом и кад а гробом ннкад. Поел.;

Поткуј и мене, младп јуначе.
Нека бих коњем у гору текла. 1, 148;

Да ти у ови дом новратка внше не буде, већ ако

гостом кад дођеш. В. €. КарацпЬъ, нар. пес. 1, XIII;

Уђе кадетом у регементу. В. С. КараииЬъ, еман. 6;

Одредн Арсенија 3 кадетски корпус, одакле и он изи

ђе офтЩиром ууланску регементу. В. С. ЬарацнЬъ, еман. 12;

Жене које су ђевојкпма биле у краљицама. В. С.

КарапиЬъ, речи, кра.ьице;

бдна жижка што е излетнула

И звкздицомъ къ небу прјонула. С. МилутнновиЬъ,

троебр. 20;

(*) Тебе сама по свс приеме

Господиномъ сповпсдамо. И. ђорђнћЂ, духов. 140.
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Да је у Кочину краину Ытетомъ заробл'Ьнъ. С. Ми-

лутиновиЬъ, ист. ерб. 56;

Волнмъ мр!ет’ него робомъ жнв'Ьтъ, С. МнлутиновяКъ,

дика 178;

Скендербегъ е срца Обилића,

Ал’ уирје ту жнимъ изгнаникомъ. ТТ. Петров. в!ен. 2;

ђе в зрно клицу заметнуло

Онде нека и плодомъ почине. П. ПетровиЬъ, в!ен. 23;

ДЪтетомъ кад сами Новкове чувагоћ' пасао свинЪ. М

Светикъ Ю9;

Владала е три годишта дивойкомъ. А. КачиЬъ, кораб. 428;

Четвртый му робомъ служи. П. Петров, слобод. 210; (*)
У коега е Аполлон служш чобаниномъ. С., Живко-

виЬъ, телем. 543;

Проданъ робомъ. И. ђорђнћт», салт. 179;

Нити море быт’ ређенљ бискутгомъ тко ние прво

ређенЂ мисникомъ. М. ДобретиЬъ, богосл. 279;

или у четвртомъ:

Клети Турцн витезови

ДЪтетомъ га заплнекише. И. ГундулиКъ, оси. 12, 132:

Добитникомъ да те видимъ. И. ГундулиЬъ, оси. 1,27;

Кою данасъ снаомъ ми видите. I. СуботиКъ, дабр. зо;

ВеЬ га робомъ доведите! П, ПетровиЬъ, слобод. 97;

Отца , стрыца, сына ли убsо или робо.ш> одвео. С.

МилутиновиЬъ, ист. срб. 386;

Одправи нас Нбрахим-паша своему оцу Мехцед-алш

робима. Грлица з, 95.

ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ЗА

Съ овииъ предлогомь речь у шестоиъ падежу пока-

зуе да 6 оно што сама значи стражньомъ страпомъ сво-

-Iомъ обрнуто месту на ко.ме што быва:

Ал за горам оган, гори. 1, 541;

За Дунавом скела догоди се. 2, 42;

Тодор чека за водам Трутино.п. 2, 94;

Да бијеио нишан за облаком. 2, 81;

Да их (кости) за пуком под тијем и тијем каченом

закопаш у зем.ьу Прип. 159;

Пезвану госту мјесто за вратима. Поел.;

За агом је трвдест јањнчара,
А за Марком не ииа никога. г, 61;

(*) У томъ смислу ииаю кньижевници:

Планине служе томе предЬлу заклоном протнву пе-

трова. С. Живковићт., телем. 53.
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Па за собо.п затвори капг.ју. 2,

За соболь се Туре обрну.ю. 2, и;

Завуче руку за собо.п у бисаге. В. С. Карац. дан. 5, 89;

Да не остају за леђима. В. С. Карацикъ, дан. ,5, 44;

стражньп могу
бытн

краеви према среди у кою се гледа;

т».Па девојка за ђерђееом везе, 2, 82:

У којој је за јаслима стајао бијел кон,. Прип. ю:

којој Је био један вран коњ за јаслима привезан

с цијелијем такумом. Прип. 10;

суд седи сам за готовом софром на вечера, Прип. 94:

Кад сјеђаше за трпезом. Пат. 26,

Кога често за трпезом нуде. В. С. Карацнкъ, поел, 22т;

Само сједи за столом златнијем. 2, 14:

трпезу заменюе што е на ньон;

5Г
то време човек и жена били су за вечером. Прип. ш;

Застасмо те за вечером. 1, 190;

За вечером рече му старац. Прип. 11 з;

изь простогъ се значеня разумею и оваки примери

За појасом од бисера ножеви. 1, 382;

—-И за капом крнло од лабуда. з, 6;

■За калпаколl од сребра челенка. 2, 81;

Цвати ли му ружа за калпакози. 1, 5 1з;

Л>ети носе за калпако.п. 1, 256;

За косом јој сунца донесите. 1, 26:

За главам јој два румена ђула. I, 345;

Откуд ми лале за главам. 1, 315;

обе
ствари предня и стражня могу се и мицати еднимъ

правцемъ;

—За њим иду млади Котарани. з, 2о;

—Да за тобом назорице уђем. з, 22;

■— Век ајде за мипм у моју зем.ьу. I, 329;

—Дођу за мајиом у Добрињу. В. С. Карацнкъ, грађа 44;

За њилl Лнмун јадан прнстајаше. з, 68;

Којн су за ЧарапиАима били пристали. В. С. Кара-

цнкъ, грађа 188;

Онда окрене путем а бјежан нагрне за њим. В. ( .
Карацнкъ, дан. з, 200;

Жњели су пшеницу од јутра до мрака,

За девојком веже девет миле браке. 1, 252;

За њо.н братац папучице носи. 1, зп;

За њиме се
зулум-чалма суче. I, 234:

Опремих га за кОза.на. 1, но;

Који би могли народ за собо.п повести. В. С. Кара

цикъ, дан. з, 154;

Како му је жао што ме не може да обрне за собо.п

В. С. Карацнкъ, одгов. улану 32;
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Тако не ходио за туђи.п очима. Поел.;

Тешко томе ко за туђом намети иде. Поел.:

у пренесеномъ смислу:

Дошао х.ьеб за руном. В. С. КарациЬъ, речи, доћи;

Не иде му посао за руном. В. С. КарацмЬъ, поел. 205;

Све ми 6 сретше и болГ за рукомъ ишао свакlй пос'о.

{'. МилутиновнКъ, ист. срб. 369;

Њему је ишло све за руном. Д. ПоповиКъ, осв. "9:

што е пре на реду стой овако према ономе што е после,

а редъ коичъ што быва показуе и време кадъ што быва:

Како која (песма) за којом иде. В. С. Карац, нар.

пес. 1, VII;

I—Помоли се низ по.ьице Марко
А за Марком Ре.ьа од Пазара

А за Рељом војвода Милошу. 2, 79;

Говори, за попом говорио! Поел.;

Ко за чорбом вино пије од онога не ва.ьа савјета
и скати. Поел.:

Јер ће за мном обратити суша, з, 15;

У Гроцкој најприје поснјеку кнеза Стефана Палалију,

за њим Марка Чарапнћа. В. С. Карапийъ, дан. з, 154;

Онамо је први старјешина сердар, за сердарима иду

војводе, за војводама кнезови. В. С. КарациКъ, речи, главар;

За тим прође годиница дана. 2, 94;

Мало време за тим постајало. 2, 12;

Показаћу ти шта ће битн за овијем. Откр. 6, 1;

Пуче пушка, пуче за њом друга. 1, 19;

такш редъ ложе быти кадъ ствари учестаю:

Да је ко што зло једно за другијем радио. В. С. Кара

циКъ, поел. 202;

Честе књигс иду за књигама. 2, 84;

Клетва за клетвом; штета за щтетом. В.С. Кара-

циКъ, нар. пес. 1, стр. ззо, 521;

Сви узесмо благодат за благодаКу . Iов. 1, 16;

редъ е и овде где се гледа стварииа какове су:

бръ за богомъ прва еси. П. КнежевиЬъ 63;

мицати се може стражня стварь да докучн преднш:

За хпјдуком у гору не иди. Поел.;
За гьилг трчи, стнћи га не море. 2, 93;

*sй њилlе се натурно Марко. 2, Об;

Срби се наклоне за гьима. В. С. КарациЬъ, 88;

Наклони се за свекром. I, тоз;

Отиште се за њим преко по.ъа. 2, 76;

Ноји су за девојкама скакали у воду да би ји пови-

тали. В. С. Карапийъ, грађа оз;

Ко затуђом вуном пође, сам острижен куКн дође. Поел.;
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С трбухом за крухом. Поел.;

у пренесеноиъ смыслу:

Свагда идите за добром. 1 Сол. 5, 16;

Вндимъ що е болЬ и припознаемъ а за горимъ идемъ.

Д. ОбрадовиКъ, бас. 85;

■Да је отишао за поело.пъ. С. Милутипов, ист. срб. 405;

Па за послом свакн отидемо. М, А. РельковиКъ, сат. 55;

Треба штогод о ве.ьему послу

За каји./г не девлет оправио

Позборити. П. ПетровнКъ, шћеп. 114;

Дао се за пауком: В. €. КарапиКъ, речи, дати се:

Да тн аташ за там, то би ти научно. В, С. Кара-

цнКъ, речи, атати;

у овомъ смыслу место мицаня имаио управлянК у ова-

кимъ прнмерима:

Остане гледајући за њим. Прнп, 205;

Мотраху за њим. Мар. з, 2;

Замичу му очи за дјевој ком. В. С. КарацнКъ, речи,

замвцати;

Како виче за нами. Мат. 15, 23;

Тешко вуку за киме не дају
И јунаку за ним не говоре. Поел.;

Кад стану свя добро говорити за валы. Лук. 6, 26:

За злолг ђевојком реци добро а за добром како тн

драго. Поел.;

За Освалдом рђаво говоре. Д. ПоповпКъ, осв. 36;

овако се могу управляти осебаня различно казана, коя

бываю кадъ се што губи или кадъ чега нема а жели се

ииати и кадъ е чему зло а желело бы му се добро; а

осећанК се може заиенити нечимъ што одъ н!.га быва;

Једнако је жалила за змијом. Прип. 64

Ннје мене гаКа жао

Већ ја жалим за учкуррм. 1, 714;

Господару се сажали за тијем слугом Мат. 18, 27;

Ко за свијетом плаче, без очију остаје. Поел.;

Плакала девојка за Будумском лађо.п. 1, 561;

Не плачнте за мном него плачите за собом и за

дјеиом својом. Лук. гз, 28;

Сви плакаху и јаукаху за /ком. Лук. 8, 52;

—-Да се нарпче или тужи за мртвима. В. С. КарацнКъ,

нар. пес. 1, стр. 89;

Како се нарпче за мртвима. В. С. КарацнКъ, ковч. 98;

Пит је мојој матери мило мријети нит се мене за

/ком дријети. Поел.;

Л рла као курјак за скело.и. Поел.;
«—Тешко оном ко за ним узднше.

Како ,душо и ја за тобоме. I, 486;
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Ови твпова оставнти не ћу; знате како смо ји ови

желели и за њима уздвсали. В. С. КарациЬъ, грађа 96;

Да не чезне очима за .пајком, 1, 139;

Да чезну за вала. 2 Кор. 9. 19;

Зар тн за тојо м крви жедниш.,l. ЛазаревиКъ, в ладим. 121;

Како .он за чистотомъ тежн. М. СветиКъ, утукъ з, 51:

Залюбн се за ньомъ. А. КачиЬь, кораб. 29;

Умрети хоЬу за тобом душо. 1, 581;

Пијанице за гьим (виномъ) гнну. В. С. КарациЬъ,

дан. 5, 93;

Која ми је танка и висока,

За оном ме боли глаза, мајко 1, 39о:

Разболе се царевпћу Мујо .

За падуном Мпмут-пашиницом. 1, "зт;

Како с’ топи она груда снијега

Нако с' тонн срце моје за тобом. 1, 539

’Нако вене срце моје за тобом. 1, 355:

Трне моје срце за твојијем. 1, 631;

-За Ђурђем је косу одре зала,

За Севером лице изгрдила,

А за братом очн пзвадила. 1, ЗОТ,

Дли очи не могу нарасти

Нити срце за братом рођеним. 1, ЗОД;

Зг ним ћемо оставити мајку

И лкјепо царство дјевојачко. 1, SП;

Да их тјеше за братом њиховијем. Iов. и, 19;

такое и ово:

Жалост за драгим; плач за Вудамском лађом; брига

за драгим .
В, С. КарациЬъ, нар. пес. 1

, стр. Чоз, *loб, 22Т.

То су јади и твоји и иоји

Твоји за миом а моји за тобом, 1, б9о:

То су сузе и твоје и моје

Твоје за мном а иоје за тобом. 1, б9о:

Обузела те же.ьа за твојима. I, стр. эо;

По мо!ой изъ малена жельи за тгемъ. Г. ЗелнЬъ 25;

Жеђк за осветомъ. \l, СветиКъ 200;

Гладни за повцима. Е. ЯнковнЬч., тргов. прол,;

докучиванГ, се као у последньнмъ примерима мисли и у

овакимъ съ простимь бавлЬнЬмъ;

Ако ли сад баш за гим стой. В. С. КарациЬъ, грађа 89;

За новцима стати не ће. С. Милутннов. ист. орб. 205;

Да му је иного нише стало за својом «ујетом него

ли за части и планом народа спојега. В. С. КарациКъ,

одгов. на
утукъ 29;

Све за тобомъ, за изборомъ стой. С, МилутиноввЬъ,
обил. 192:

Вама је најпрво за тим било. В. С. Карац, дан. 5, 68;
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Пакъ е л’ за мномъ, я ћу мрјет' радо. С. Милутино-

вийъ, обил. 133;

Да гледа сваи свой посао за чпмъ е ко. ('. Милути

новийъ, нет. срб. 369;

Звоно ко за чим, ко за чим. Пос.ь;

овако се самимъ быванЕмъ за жену говори ко Iой 6 мужъ:

'Ти с’ се до сад трипут удавала,

Најприје си била .за Милошем,

А сад- за мном од Будима краљем. 1, 615;

Ја сам била за јунаком. В. С. ЕарациКъ, дан. 1, 94;

Нога ће битн жена? |ер је за сейма била. Мат 22. 28;

"Он се врло обрадује кад види своју кћер за царснилг

саном. Прнп. П2;

овако се налази и сама радня одъ кое настае овако бы-

ванЕ, али се узима кадъ е евршена и по томе безъ при-

мицаня ко*; се мисли у настаяню:

Која је удата за суђом Антпнијелl ФилогнАе.п. Са-

<ва'ПетровиКъ у Арк. 3, 1 з7;

Да се скоро мислим удомити

За некаквгин БееиА-Асанаеом 1, 545.

ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

МЕђУ

Сь овимъ предлогомъ резв у шестомъ падежу пока-

зуе да су ствари кое сама значи са сваке или баремъ са

две стране месту на коме што быва:

Међу ватром и водом битв. Поел.:

Којега убисте Лlеђу црквом и олтаролг. Мат. 23, 35;

Стон (Дубровникъ)
Међу лавомъ и драпунолгъ. И. Гундуликъ, оси. 8, 142;

СЬкаше (сЕђаше) лгећу (међу) мномъ и гувернато-

ролсъ. Г, ЗелиЕъ 597;

Носе два мойка лсеђу соболсъ стою. П. ПетровиКъ,
вlс н. 109;

Спаваше Петар међу двојицом војннка. Д. апост. 12,6;

Опазићеш двије танке јеле,

Међу њима бунар вода има. 2, 74;

Л’јепо ти је низ поље гледати

Жуту дуњу међу ластовима

Кано Мару лгеђу ђеверилlа. 1, 85;

1)е јунаци рујно вино пију

Међу њима постндан Стојане. I, 646;

Протре је (люску) мало лгеђу претилиI. Прнп. 29;

Тешко је мудрому лсвђу будалама. Посл.;
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тако в и ово:

Еда би нам образ ответлао

На језеру льеЬу господари. 2, те;

Да не буде .пеђу гостила ко старијн од тебе. Лук. 14, 8;

Који хоће први међу вала да буде. Мар. го, 44;

Јер сам ја најмлађи леђу апостолильа. \ Кор. 15, 9;

Међу људла нише болести има кад је зима слаба. В,

С. КарациЬъ, поел. 22;

Пофэлн се леђу ђевојкала. 2, 29;

Пак се Лова куне леђ трговци. 2, Ю1;

Те казује међу сужњевила. 2, 21;

Покарај га леђу собол и њи л салил. Мат. 18, 15;

Тако расло клење н камење

Међу нала здрав.ье и весе.ье! з, 24;

Нема разлнке леђу Чивутинол и Гркол. Рим. ю, 12;

такое бавлЪнК и овде где се бавп оно што двое или

неколицина чине едно другоме или што одъ еднога бы-

ва другоме:

Гором језде, леђ соболь говоре. 1, 14о;

Турци Турскн лье!) собол бесједе. 2, 12;
~

Сами Турцй међу собом зборе. 2, 58;

Међу собом младе вијећале. 1, 549:

Рекоше међу собом. Мат. 21, 38;

За то ли се запитујете међу собом. Той. 16, 19;

Шта се препнрасте путем лье!)у соболь. Мат, 9, 33;

Да се и ви .ьубите лье!)у соболь. Тов. 13, з4;

Ако се лгеђу соболь ко.ьете и једете. Гал. 5, 15;

Окда се ученицн згледаху лье!)у соболь. Тов, 13, 22;

Разднјелише ха.ыше моје лье!)у соболь. Лук. п, п;

Какав јето разговор који имат& теђу соболь. Лук. 24,11;

Имајте непрестану .ьубав лье!)у соболь. 1 Петр. 4,8;

Док ја гледам мој реп ,
а ти твога сина гроб, нема

правог пријатељства лье!)у нальа. Поел.;

Да воудетв ме г ю кр а аде квст в о м ь мн и ме г ю

гр а д сй и ь дкврокпнкга м в страд лювовв. Спом. ез;

От) мнрв м с Ъ ю м ной) м в и к л а с те л и. Спом. 181;

Лко се оу Vнин ко!а прд негю доувровуднн и

с р в в л н. Спом. 24о;

~Да лье!) нальа после није кавге. 2, 61;

Бој Лlвђу соболь. В. С. Караџићт», нар. пес. з, стр. во;

иножина се ствари овде потребна може казати колек-

тивно, као што е веКъ и было напредт.;

Црн ти образ од Барата Мујо

Међу браћол сјутра на
дивану, з, 18;

Тко ви се годъ нашло ие к ю реуе и о м в госпо-

день. Спом. 262;
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Луде знамените међу браћо.п. Д. апост. 15, га;

Кад си тако страш.ьив међу друштвом. 3, 21:

Он има међу народом поена. В. С. Карай, грађа 128;
Међу народом позната трговца. В. С. КараинКъ ,

дан. з, 156;

Нека тн је међу браком Фала. 1, 243;

Напиј ми се брате Божо, нека ти је сласт.

Међу браком и дружинам зазда поштен глас. 1, 158;

Нек се јунак међу друштвом фяли. 1, 151;

Ја се бојн.м кавге међу браком. 2, 89;

време почеткомъ и свршеткО!мъ своимъ може стаяти ова-

ко са две стране ономе што бу де докъ време трае; то

ииамо само у овакимъ примерииа:

Ученнцн његови мо.ьаху га међу тијем Iов. 4, 31;

Да не би он међу тим, док војска Српска отиде пред

Афнс-пашу, нзишао да паля. В. С. КарацнЬъ, дан, 5, 42;

бавлБнћ еиу овакимъ прпмерима, у коимау глаголу' са-

момъ иоже быти примицанЬ или одмнцанЬ. али се опетъ

у ньима казуе само место где то быва а не место кое

се примнцанБмъ докучуе нити кое се одмицанЬмъ оставля:

Да га оставн међу њима. В. €. Карапић®, грађа 131;

—'Кад они ово говораху, и сам Исус. стадв међу њима.

Лук. 24, 36;

Непостави ннкакве разливе мвђу нами и њима. Д.

апост. 15, 9;

Велики пророк изнђе Лlеђу нама. Јук. 7, 16.

ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

НАДЪ

Съ овимъ предлогом® речь у шестомъ падежу пока-

зуе да е ономе што сама значи съ горнЪ стране место

на коме што быва:

Кумим небо над тоболь које је. г, 94;

Лад њилга се три облака внју. 1, г4б;

Те над Марколl шатор оборише. 2, 63;

Нестаде им лада
над ђерђефоль. 1, 261;

А то под црешьом правя хлеб
, нарастао ,

ништа тн

.шише, и днгао црепњу над соболь. Прнп. юз;

Наднесе се над бунар над воду.

Над водоль је лице огледао. г, "4

такое и ово;

Нека читају молитву над п>им. Як. Ь, 14;

Велики плач учннише над њим, Д. апост. 8, г;
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Па над њиме грозне сузе рони. 2, 33;
" Три је јада над њим нзјадила. 1, з45;

Над мим стао војвода Драгнја
Над њ им стао, те сузе пролива. 2, 16;

у пренесеномъ смислу овако место показуе власть:

Вндећн Мнлоја над собом. В. С. Карацнйъ, дан. 4, 83;

—
~

Нико до сад није био нада мном господар. В, Г. Кара-

пнЬъ, поел. 215;

Да су Турци поглаварн над овим чети.па. В. С. Кара-

пиЬъ, дан. з, 1 в8;

Који је био управите.ь над том војском. В. С. Кара-

ннћт>, дан. з, 14о;

Турско господарство над Србима. В. С. Караџићт.,

дан. 2, 18;

Нада мном немаш никакве власти. В. С. Карай, поел. 8;

Цар 6 у свему властан над народом а закони су

иластни у свему над царем. С. /Бнвковийъ, телем. 92;

Да он царује над нама. Лук. 19, 14;

Да ја будем цар над њима. Лук. 19, 21;

Свака тнца има над соболь копца. Поел.;

Настојник над соли. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 116;

Бјеше над сейм њезипијем ризницама. Д. апост. 8, 2";

Поставиће га над свијем имањем својијем. Мат. 24, 41;

Закон влада над чов/еком. Рим. 1,1; (*)
тако и врсиоћомљ може што быти на овакомъ месту:

“Та од Шарца бо.ьег коња нема

Нпт’ нада мном бо.ъега јунака. 2, 14;

Нейма милостивЈега рода надъ Србскимь. Д. Обра-

довнКъ, жив. 19;

Да си цвијет над цвијетов ма. 1, 321;

Која се зове езетиньа над светигьама. бвр. 9, з;

Ој соколе над сейм соколовим. Б. РадичевиКъ 1 , 126.

ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПОДЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у шестомъ падежу пока-

зуе да е ономе што сама знача съ дон!-, стране место

на коме што быва:

Златна круно под небом на зем.ьи. 2, 81;

Ноћивали сно подъ ведргем7, небомъ. Г. ЗелиКъ 229:

(■'■) У томъ е смислу и ово у кньижевника; Освета дје-

војке над момком. В. С. КарацнЬъ, нар. пес. 1, стр. 385; За

побједу над Турцима. П. ПетровиНъ, шћеп. 83: Да се освети

надъ свои злотвори. Д. ОбрадовнКъ, бас. юб.
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Баш кан'да сн под земљицом био. 2,9;

Оно су тн под паленом гује. з, 24; •

Гди ће бити лагум под Моравом? 2, 84;

Под чадором лежи рањен јунак. 2, 58;

Синоћ но.ъу легох под чадором. 2, 89;

Засп’о Ранко под јабланом. X, 44т.

Изведе га и остави под јелом виl и е врела, Прип. ют

Кадъ под мостом жубер стоп. 1, и:

Пода мном се црна зем.ва тресе. 1, ззх;

Вранн се коњи играју, под собом јаме копају. 1,414

Под њиме је добар коњиц нејахан. 1, 227;

Коњ под злшјем иовнче коњу под царевијем сыном

При п, 32;

Под њима се добрн коњи љубе. 2, хо;

Под царем је коња прнватила. 2, зо;

Те под собом коња уставила. 2, 39;

И пронеше под крилима благо, з, з;

На путу ти добра срећа била

А под ногам' евп дугаманн твоји. 2, 96;

Под главам јој снопак ђетелине. I,4зг:

Сапнн пуце под ерлом. 1, 571:

ти чело како тн је
И под челом очи обадвије. 2, 44;

такое ново:

Тешко ногама под лудом главам. Поел.:

Но су лаке ноге под хајдуком. з, 6;

Под Богданом ноге обумреше. 2, зэ;

Оно бјеше јунак под крилимп. П. ПетровиКъ, в!ен. "9;

-—Под оружјем за совре сједајте. г, 79;

~~Под ору жјем и санак бораве. 2, 79;

Све коњици под бојним копљима. 2, 45;

Готовн нм когь и под седлима. з, 21;

Исус нзнђе на по.ье под вијенцем од трхьа и у скер

летној ха.ьини. [ов. 19, 5;

О тако тн под вјенцем ђевојко. 1, бо;

И код коња под перјем јунаци. 1, 588;

Већ устрели под прстеном ђевојку. 1, 48 1

Мы ли смо люди подъ сЬдимавласима ?М. СветиКъ 111;

Живо ми је чедо под појасом. 2, 101;

Роди мајка девет ђевојака
И десету поен под појасом. 1, 132;

Робовн који су под јармом. I Тим. 6,1;

Војводе не буде кадар под уздот држати. В. С. Ка-

рациКъ, дан. 2, 75;

Имађаше пет јутара под ливадом и башчо.н. Д. По-

повиКъ, осв. 3;

тако 6 н ово:

/''7Тод оном горолг зелено.н



593СЪ ПРЕДЛОГомъ подъ

И под највитом планином

Брани се коњи нграј.у. 1, 414;

Тебе ј’ наш’о старац игумане

У сандуку води под овалом. 2, 14;

Свеза вранца под бијелом пулом. 2, 94;

Сиђели су до три побратима

Под Оридоль градом бијелијем. 1, 558;

Под Будимом овце пландовале. 1, 557;

Под Будимом падоше сватови. г, 62;

Дође глас да је Наполеон нзгубио битку под Липи-

сколь. В. С. КарациКъ, грађа 42;

у пренесеномъ смислу:

Ти си под кривицом. В. С. КарациКъ, грађа 47;

Под сралютом теб’ оставит’ не ћу. з, 55;

Да су Срби под овим именам позиати у Европи. В

С. КарациКъ, дан. 2, 74;

Како се некака лаж.ьнва књига уватила под тего-

вым именам. В. €. КарациКъ, дан. з, 150;

Дјевојка стајала под вјером три године. В. С. Кара.

циКъ, ковч. 43;

По смрти Лазареве] постане Српско деспотство под

Турскиль кесимом. В. С. КарациКъ, дан. 2, 76;

Код коса су новци подъ интересольъ. Е. ЯнковиКъ,

тргов. 37;

у пренесеноиъ смислу овако место показуе покорность:

Бимбаше су имале под собом по неколико бу.ьубаша

В. С. КарациКъ, дан. 2, 96

Као што је било под Пџи-АЈустајпашом. В. С. Кара-

циКъ, дан. з, 2X9;

\
Ништа под јакилl боеолl не зна. В. С. Карац. речи, бог;
Његово се подручје раздели различнин војводама

тако да њему не остане под руко.п више од Једне тре-

Кине нанје Рудничке. В. С. КарациКъ, грађа 46;

Да остану опет раја под владањем доброта царева

везира. В. С. КарациК'ь, дай. з, 219;

И ја сам човјек под власти и имам под соболь вод-

нике. Мат. 8> 8;

Да је (девојку) ваља држати под заптом. В. С. Кара-

циКъ, поел. 190;

Милоја под стрижом поша.ье у Митровицу. В. С.

КарациКъ, дан. 4, 25;

како у горньииъ примерима стой млађе поема старЈему,
тако може у погодбп оно што се погађа стаяти према

ономе до чега по погодбп стон да буде; то нмамоу кньи

жевника у овакииъ примерима;

Подъ кякк о м ’ь е кя шт и го м ь то у'окорено? I,

РанКъ, свешт. ист. 16;

Свнтанса I. 38
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6р Млечићи бЪху забранили
Под жестоком од смртп кастигом

Да ни нико ништа не продае. Грлйца 2, 90;

6р су МлётчиЬн по прниорю сваком били запрјетили
под смртном педепсом ко би дао или продао Црно-

горцима џебане. Грлйца 2, 54;

погодба ложе заменит« начпнъ:

Већ под си.ьем окумнла кума

И под сиљем нагна свештеннка

Те венчала браца н снашицу. 2, 82, (*)

ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕДЪ

Съ овимъ предлогомъ речь у шестомъ падежу пока-

зуе да е оно шло знача сама предньомъ страноиъ обр-

нуто месту на коме што быва:

Она седи пред своји дворови. 1, 234;

Пред кућпма стојећн пјевају. В. С. ЕарациЬъ , нар.

пес. 1, стр. 12 7;

> И пред црквом звона ударите. 2, з4

Стаде пошта пред бијелом црквом

Докле Марко нзпђе из цркпе. 2, 42;

Пред градом је осједао дора. 2, зе;

I>е погибох јутрос пред механом. 2, 59;

ЈУlаксимија пред шатором везе. з, т,

Остави ондје дар свој пред олтаром. Мат. 5, 24; (**)
Метнуше круне своје пред прпјесголо.п. Откр. 4, ю;

Пред врптима коп.ье ударно. 2, 66:

Стадоше пред вратНМа. Д. апост. 10, п;

Пред њоме је ђерђвФ од мерџана. 1, 628;

Пред њима је кондвр вина и оглодало. 1, 364;

Пред нала је горнца. 601;

''Рече пред матером својом. Прпп. 198;

Ко пред sегето.-«споменежабу.В.С.КарацнКъ, поел. 167;

(') Гдекон кнышевипци казую овако И време траянЬмъ
какое радн’Ь, али се народнимъ говоромъ не може потврднтп:

На приднкп н подъ мпсом'ъ спавашТћ. М. А. Релько-

виЬъ, сат. 31;

Подъ ручкомъ указа имъ свое мнш.гЬнЬ. М. А. Рель-

ковиКъ, свашта 23;

Како су подъ литурЬГомъ увађади псе у цркву. А.

ТомиковнКъ 202.

('"'■} Овде ако се у глаголу и ноже мислитн примицанЬ,

опетъ се не каже место кое се примицан'Ьмъ докучуе него

место где быва што глаголъ звачн. То смо видели на више места.
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Осрамоти га пред свијетом. В. С. КарациЬъ, поел, 97;

Једна палица ни пред царем не гори. Поел.;

Два човјека сташе пред њима. Лук. 24, 4;

Дође и клече пред њим. Мар. 5, зз;

Пр иступи дркЬуЬи и паде пред њим. Лук. 8, 4ч;

Но пред царем паде на диване, г, 95;

Клекни, рано, пред њим на колена. 1, 7вз;

И пред њим се поклони. \, 202;

Не труби пред собом. Мат. о, 2;

Види страшну уру предъ очима. П. Петров. в!ен. 115;

Удари на њн и пред очима њиови коњика млого ји
живи повата. В. С. КарациЬъ, еман. 41;

Нек је вала подела.

Мен' пред богом молитва. 1, 207;

Црн им био образ на дивану

Пред самијем богом истинијем. 2,1;

могу ее обе отвари предня и страшна иицати еднимъ

правцемъ:

Којн шеЬе пред овцами

Као месец пред звездами. 1, 4бо;

Веће језди напред пред сватови. г, 41

Тако су пред нами измакли Енглезн и Французн и

млоги други народи. В. С. КарациЬъ, дан. 2, з;

Кад се што тешко ва.ьа или тура пред собом, В. С.

КарациЬъ, поел. 24з;

што е на реду пре вега оно е предъ иьииъ, а у реду

се показуе и старешинство:

Ла пред собом имам старнјега. з, 23;

Пред четом је јунак арамбаша. 2, 16;

Пред тьима Ьу бити делибаша. 2, 44;

редъ е и овде, где показуе и време

Које би требало да сваки спнсатељ читакадгод сједа

да пише и кад устаје од писања вао молитву пред јелом

и послије јела. В. С. КарациЬъ, писиа 60;

Барјам, пред појим се пости. В. С. КарациЬъ, речи,

барјам;

, Недјеља пред материцама. В. С. КарациЬъ, речи,

ђетинци;

према томъ е и ово, где се станЬмъ показуе време кое

е пре нКга:

Кад он готово пред евршетком владе своје кнезове

назове капетанима. В. С. КарациЬъ, речи, кнежина. ( 4;

)

(*) Речима кое управо значе креме ако се узъ време не

може мислнти редъ рогобатно Ье се на овай начинъ казати

кадъ што быва:

Придъ врименомъ у гробъ леже. В, Дошенъ, ажд. 8;
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ШЕСТЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

СЪ

Сь овимъ предлогоиъ речь у шестомъ падежу пока-

зуе да е заедно оно што сама значи и Iоште того:

С ним сн онаки си. Поел.;
гГе не бисте са мном на Косову. 2, 44;

Са Јанком су четирн сердара, з. зо;

Еда ли могу сватовн плакати док је с ьъильа женин

Мат. 9, 15;

О мој зете, бог ми с тобом био! 2, 44

Буди бог с нама. Поел.;

С богом зем.ьо, с богом завичају!
С богом остај, мој мили ујаче. 2, 29;

Хвала тебе, сив соколе, био са срећом! 1, 13;

С богом пошао! Поел.;

Пођ’те с богом кнћени сватови. 1, 26;

•—■Ето ти брата, иди с гьим. 1, 265;

Оде мајка Фатн са сватови. 1, 345;

С сама дошла свака срећа! 1, зо;

Стиже с војском до Ружнце цркве, з, 8;

Кад су се са мном враћали. 1, 415;

А јунака са соболь не има. 2, 29;

Уз му са соболь Јована. Д. апост. 15, 37;

Ти са соболь воднш хорјатине. 2, 56;

Ал’ не носи са соболь сокола. 1, 530;

Даде Керку за Отмановнћа

И с њом даде зем.ьу и градове. 2, во;

По ша.ьи нас с хаџијам' на ћабу. 3, 16;

4ко му дођем, не ће му ни кост с кошћу остати, Ирин,

Вог му дао са животом здрав.ье. 2, 31;

Једно с другиль шесет и шест ока. 2, 72;

Ту је мало починуо с вој сколь. з, в;

Идем сејо у Косово равно

За крст часни крвцу про.ьеватн

И за вјеру с браАоль умријети. 2, 4,5;

Волим с тоболг часно погинутн
Пег .ьубнти на срамоту Турке. 2, 84;
Па то твоја жена! и ти могао с гьоль жив.ьетн! Прип. IВЗ;

Млоги бн Турцн тада са Србильа пристали. В. С. Ка-

рапиКъ, дан. з, 189;

Јер се бројаше с нальа. Д. апост. 1, п:

И придъ рокольъ у гробъ свали. В Дошенъ, ажд. 174;

Поднгни се изъ бЬла Прокупля,

Вуди мени предъ Нваньильъ данольъ

Буди менн у бЪла В])дника. 1. СуботнКъ, бос. 131.
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Што ми је са свијетот то ми је и с цвијетом. Поел.;

Срећа јој се веселила с Станком заједно. 1, 241;

заедно будући ствари могу быти у едномъ станю или

едно радити, као што се у последньимъ прнмеримапоказуе:

■'Вино пије Краљевићу Марко

Са старицам Јевр осимом мајком. 2, 7з;

А грожђе сам с тобом изобала. 1, 539;

Ти ни немој ш њомс вечерати. 1, 7 53;

Још се нисам добро почастио

С иумовима и с пријатељима. 2, 62;

Двај дуге ноћи с маЈком спавајући. 1, 294;

Ко са псима лијеже пун буха уставе. Поел.;

Младн момци с девојкама играју. х, 48 1;

Благо дружини, с којом војује. 1, 130;

Са Турцима бнје и сијече. 2. 40;

Гди се годе градови узим.ъу

Узим.ье и Алил-ага с Марком. 2, 61;

Подиже се војвода Драгија
Са господом итар лов ловити. 2, 76;

Лов Марков с Турцима. В. €. КарацнЬъ, нар. пес.

г, стр. 426;

Ласно је ћерки с мајком пређу сновати, Поел.;

Кад је брала с д евојкама цвеће. 2, зо;

Бо.ье је с мудрим плакати него с лудим пјеватн. Поел.;

Што сам стекла с Џафер-бегом Буком. 1, 753;

Лијеп пород изродио ш гьоме. з, 22;

Роди с ь и ш ю двд сынд. ШаФ, л-Ьтон. 57, 36;

Са недрагим и чедо родила. 1;

С нојим је родила два сина. В. С. КарациЬъ грађа 43;
С којом је изродио п синова и 4 кћери. В. С. Кара-

цнЬъ, еман. 4;

Да ш њим нема од ерца порода. 2, 4;

С другом женом није нмао ђетета. В. С. КарацнЬъ,

дан. 1, 93;

Како ти са змијом остаде трудна. Прнп. 66;

Да с Момиром целива ванђеље. 2, зо;
А не гледаш с нами у облаке. 1, 599;

Као да ће сав род .ьудски с гейме пропасти. В. С.

КарациЬъ, поел. 21;

Коња јаше с кумом упоредо. 1, 756;

Како дође, с њима у ред стаде. 2, 29:

Под њии до три коња поцркаше,

На четвртом испореди с Јовом. 2, 101;

Пејаке су йоге у Стевана

Већ не могу с когьма путовати. з, 7;

Петрибора с земљом поравните. з, 15;

И градъ Бесацъ съ земльомъ нзрав’ии сио, П. Петро-
виЬъ, в!ен. 112;
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Пакъ похара
и ЯкшиЬа дворе

И еве пхъ е съ тлима поравшо. П-Ьв. 95;

тако су заодно ствари по томе пето сууедномъ станю

Коња с магарцем не вала пореднти. Носа.;

Да се нспореди с богом. Филнб. 2, 6;

Кад’ се съ дапомъ испореди тама

И копрнва съ кедролгъ Ливанскгелгъ

Тад’ сп Велъкомъ пређашнвн юнацы. С. Милутино-

внКъ, троебр. 31;

Изедначи ихъ с налш. Мат, 20, 12;

Одъ Мисира, кои се нма

Съ иралЯвствима истакйити. И. ГундулнКъ, оси. 4, 1 10;

Покрој на ме све ново одело

Све зелено од чое зелене

И ократко с горицоль једнако. г, 1б;

Кад смо једнакн с њим једнаком смрЬу. Рим. 6,5:

Који су с нами, једнога закона н племена. В. С. Ка-

рацнЬъ, дан. 2, з;

С својим раброЈП једнолнка. 1, 83;

'

С младожењоЈП равно расла. 1, 86;

бднога си ш нъилга ята

Нзъ едногъ си ш ньимп блата. В. Дошенъ, ажд. 241;

ствари будући заедно могу една у друге
быта ала едва

амати другу:

Ал ето ти лисице с водо.п и са травам. Прип. 224;

Ето ти ђевојке с ручком. Прип. 4;

Кон годи доукрокудннпь НДС С ТрћГОМћ сконмь нлн

с тоугнмь по по земли пдшоп. Спом. 121;

Створио се змијом шестокрилом

И доиео цара чествтога

У зубнма како и сокола,

Ш гейме паде .Танку на шатора. г, 85;
~

■ С мртвилl Марком сједе на галију. 2, 14;

Опазивши ььега са житом. В. С. КараЦиКъ, поел. 15;

Књигоноша дође с овом кн,игом у Лозницу. В. С.

КарацнЬъ, дан. з, 194;

Што се с ним родило од оиога ее не одучн. Поел.;

С том давијом у цара пођоше. з, 13;

такое и оно;

Кио чоека су двнје главе. В С. Караџн!ть, поел, зоз;

Да ми добавит коња једиога неокоћсна бијела без

бн.ьеге, другога нејахана цр.ъена с црном елавом, а тре-

ћвга непоткипана црна о бџјелом главам н бијелим пи-

гама. Прнп. 51;

Ког’ су љубе доело сјетовале
С дугам косом а пшпеку кратком. 2, 89;

Глава је скуп.ьа с језгшолс него без језика. Поел.,
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Бијаше у зборннцп човјек с духом нечистијелг.
Мар. 1, аз;

Веће бјежи с главам без обзира. з, 31 (182.з);
Одна с елаволгъ живъ утече. И. Гундуликъ, оси. 6, 87;

Див.ьег чоека с једнијем оком наврх главе. Прип. 186;

Боље ти је с једнијем оком у живот ући него едва

ока да те баце у пакао. Мат. 18, 9;

Будале су съ очпма с.иепе. П. Петровнћт., глеи. 97;

Ко не внди с једнијелг испала му оба. Поел.;

Човјек бијаше ту с руном сухолl. Мат. 12, ю;

С празном руном никуд чоек ннје прнстао. Поел.;

Ја ћу овако с прекрштенилг рунами причекатя, Л.

Лазаревићт., владнм. 11;

Да ја с голим животолг бежим у Немачку. В. С. Кара

циЬъ, грађа 53;

У гвожђе ме поставите

С једном ноголг уз дјевојку
С другом ноголг уз снашицу, I, 692;

С голим ерлолг у јагоде. Поел.;

Кудгођ ходили, ходалн путем широкијем и с образом

свијетлијелг. Ковч. 120;

Родићути сина са сјајнолг зеијездом на челу. Прип. 139;

Изиђе предан, ован са златном вуиолг. Ирин. 81;

Били су обучени у стајаће ха.ьине а осим тога момци

и дјевојке с вијенцима на глави. В. С. Карацпкъ, пар.

пес. 1, стр. 188;

Што су с Милошем били .ьуди с реда па и то вишс

с батинама него с пушиама. В. С. Караџнћт,, грађа з;

Съ вднилгъ ттаполгъ само у руцн

Го толико чов'Ьг.ъ мбже. И. ГундулиКъ, осм. 19, 115;

Цар с голом сабљолг у рукама отвори собу и пође

к Премудроме Соломуяу да му оснјече главу. Прип. 197;

Који оно добар јунак беше

-—На алату коњу великоме

Са крсташелг у руци барјаколг. 2, зо;

Пак те молимъ са каполгъ у руцы. С. МилутиновиЬъ,

дика 104;

Притрчи к њему с гололг сабљолг. Ирин. 192;

С толг ли сабљолг идет у хајдуке. з, 6;

Види где људи с оружием улазе у цркву. Прип. 216;

Свакога мрзи с празполг кесолг нов мјесец угледати.
В. С. КарациЬъ, поел. 89;

Велико буре са гвозденилг обручилга. Прип. 24;
У Момчила саб.ьа са очилга. 2, 25;

Црква је с кубетолг. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, 26;

Он извади од злата прстеюе

Са бисеролг и драгилг камегьелг. 2, 29;

Х.ьеб са шупљикама а сир без шуп.ьика ва.ьа Поел.;
Отвори саидук с повцилга. Прип. 94;
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Пак доватн ону купу с вином. 2, 71;

Метке гвоздењак с куваним јпгњетом вреда се. В.

С. КарациЬъ, дан. 5, 37;

Три пута се лађа са тном разбијала. 2 Кор. и, 25;

Што ће тебе стадо с премл огим овцама. аог;

Во.ье је знано с маном него незнано с фалом. Поел.;

са свимъ е тако и о во;

Узех будак с ним сам аргатов’о. з, 1;

Као да га је с евозденим штапом тражно. Поел.;

Луд се са свијећом не тражи. Поел.;

Наврх главе алел камен драги

Са којим се види путовати. з, 48;

С добогнем се зец не лови. Поел.;

Над просе с ву чином. В. С. КарациЬъ, нар. пес. 1, стр. 501;

Удари сва сила Турска с топовима и сасвольопра-

волl. В. С. КарациЬъ, дан. 1, 84;

Сјутра дођи с колима. В. С. КарациЬъ, поел, ео;

Од Голупца до Пореча мора ее ђешто преко таки

стрмени иЬи да је тешко коња превести а Кайоли ска-

лима проЬи. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 52;

Чудим се тебе што ореш сједнијем волом. Прип. 21 1;

Тако с КОКОТОЯI не орао. Поел,;

Гдн се .гЬтина съ кони верше. А. МразовнЬъ, руков. юо;

ВеЬ залази с коњем испрнјека. з, 26;

Па вас може с коњсјп прегазити. 2, 4о;

Ста|lа мајка с коњма прегажена. 2, 62;

Град градили три године дана,

Три године са триста мајстора. 2, 26;

С јиднијем се колачем може сто ми.ьа проЬи, а су

сто колача један ми.ь. Поел.;
4 Ишла бп баба у Рим али нема су чи.п. Поел.;

Нема с чит отићи да.ье. В. С. КарацпЬъ, дан. 2,115;

Иредао сп ми пет таланта
,

ево још пет таланта ја

сам добчо с пилю. Мат. 25, 20;

Онај је новац најбо.не потрошен с којим се четири

заштеде. Поел.;

Те живи с отилг благом. Прип. 15;

Али сте се вн научили съ тукольъ мукомъ живнти

Д. ОбрадовиЬъ, бас. 208;

Сва три манастира у Далмацјн више жпве съ проше-

виномъ и люлостипъомъ него съ малимъ ариходолlъ

лшнастирскгелlЪ. Г. ЗелиЬъ 38 1;

Ни трговац да тргује с благом. 'l5 (183з);
Остало ми е шшъ петнаест кеса; съ овимъ Ьу трго-

вати. Ф. ЮкиЬъ у Колу 6, 15;

Онај што прими пет таланта отиде те рад и с пилю.

Мат. 25, 16;

Шта Ьу чинити с оволикилс новцима? В. С. Кара-

циЬъ, дан. 1, зо;



Не трпаше на гомнле благо

Но градише с њиме задужбине. г, 35;

Дасно је с туђи.п добром добар бнти. Поел.;

Ондје их дочекају на ново с ракијом и са слатки-

шимп. В. С. КарациКъ, ковч. 9 т,

Угости га госпођа баница

Са шекерли кавом и ракијом. 2, з1;

ђекоје су (куКе) још тако здраве да би се с малим

трошком могле поправнтп. В. С. КарациКъ, дан. 2, 44;

Нојеће му с трошком поиагати. В. С. Караџ. пнема 21;

Над се какав намастир прекрива, онда околни народ

помаже ко с чим може. В. С. КарациКъ, дан. 2, 111;

ЏеФердаре мој по богу брате,

Неиој иене с ватром преварити.

За око те ни молити не Ку. Поел.;

Ја сам са житијелс Ајдук-Вељка ПетровиКа почео из-

давати житија знатнн Срба.ьа В. С. КарациКъ, дан, 4, 1;

Други дан навале Мачваии с брашном. В.. С. Кара-

цнКъ, дан. з, 203;

Навали на мене с укором и са псовком. В. С. Кара

ЦнЬъ, дан. 2, 131;

На то се раерди Март, па навали са снијееолс и с

мразо.п. В. С. КарациКъ, поел. 15;

Кад се одоцни с ручном. В. С. КарациКъ, поел. 63;

у томъ се смислу и овде каже само да се у радньп има

оно на што радия управо прелази меняюби му станЬ

(в. стр. 379);

Узе руку Југовића мајка

Окретала, превртала с њолlе. 2, 48;
Но с’ обрни с десполг странам

десном странам пут истока 1, 92;

Учившие, с њнме шта хтјеше. Мат. п, 12;

Шта хоћете да чинны с тијем што га зовете царем.

Мар. 15, 12;

Шта Кеен раднти са сјекиром. В. С. КарациКъ, поел.229;

Шта је њима с пашом учинно. з, 5;

Те он гледа што се чини с номе. 2, 4'!;

Па чините шта хоћете са миом. П. Петров. в!ен. 90;

Него га водите Аганлији, па што му драго с ним.

В. С. КарациКъ, дан. 4, ю;

С Милошем би му лапше било. В. С. КарациКъ, грађа 13 т;

Што К у боже с проклетом девојколl? I, 9) в;

Л асы о Кемо
с проклетоин девојколг. 1, 'ив;

Шта Кеш ти овђс с там вратима. В. С. КарациКъ,

дан. з, 24о;

Нуд сердаре хоКешъ съ томъ пасиномъ? П. Петро-
виКъ, в!ен. 47;

Куда знам с њима (децомъ)? Ирин, п з;
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Баба седне, а они за лопату те с њом у пећ и баба

се испече. Прип. 1 75;

А они съ нимъ (Тосифомъ) у бунарь. Д. ОбрадовнКъ,
бас. 304;

Опрживши се потрчи брже бо.ье са сурлом у сни-

јег. В. С. КарациКъ, поел. 159;

Узе Ајку по свилену пасу

Удри ш гьоме у зелену траву. 1, 537

ВеК г’ уватн за врат до рамена

Па ударн ш њиме о калдрму. з, 35;

Доватн га зуби за ождреље

Удри ш њиме о зем.ьицу чарну. 2, 76;

место раднЪ у овомъ смислу имамо и само бывай],, и га-

да се каЈке да се има оно што бвзвашћи долази у друго

станК, као што се у горньимъ примерима има оно чему

радня дае неко станЬ:

Кад чуј.е шта је са женином нћерју било. Прип. 1 72;

Макаръ што было тамо са множь. С. МилутнновиКъ,

ист. срб. 261;

тако се и у овилъ применима само каже да се што чи-

ни имаюЬи оно што значи речь коя стоп у овомъ па-

дежу съ предлогомъ:

Те се с гьиме по ордији дичи, 2, 95; (*)
Већ се ш гьиме младим изругаете. 1, 748;

Да се с тобом ђеца подругују. з, 37;

Да се грдна брука не набија
С лијепијем нпгаијем законом. П. Петров. шКеп. 14о;

Поснлио се као шогав с Капицам. Поел.;

Не играј се с ђаволским послом. Поел.;
—— А титра се сила с буздоеаном. з, 42;

Не тнтрдшъ се ты с а м и о м ъ

Негъ се съ гл а к омъ нгряшъ. !. РаиКъ, бой зм. 37;

Којн се и онако с књигата забав.ъа и од њих живи.

В. С. КарациКъ, писма 75;

Који немају млого во.ье ни времена с оваким ствар-

ма разбијати главу. В. С. КарациКъ, дан. 1, 98;

Ла не мого с крилма полетнти. 2, 55;

О војводе, моја десна крила,

Крила иоја, с вама Ку летити. 2, 84;

(’■) Не ће рећи као саиииъ шестимъ над. да му долази

дика преко нйа (в. стр. 565 ), него само да му е дика отуда

што га има. Разлика е доста знатна.

(**) Узъ оваке се примере ласно могао у иесмама овай

предлогъ увуЬн и у ове место сам ога шестогъ над.:

Ко ће ш ььимп управ.ьати. 1, 150;

Мјерите јој косу с мачем. 1, '1 6):
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у овомъ смяслу може и сама радия быти съ нечнмъ кадъ

се врши или станћ кадъ быва:

Сву господу зове на светога

Са кгьигама и са здравицами. 2, 35;

Кллстеле келн 11Тн дд се с кннгомь соу-

д Т н и о м ь. Душан. зак. 50; (*)
• *

И до сад су књиге долазнле

Ал се нису са сузим училе, 2, 29;

Повивавши са сузама говораше. Мар. 9, 24;

Одрече се с клетвом. Мат. 26, 72;

Није ми га с волом поклонно

Није с волом него за нево.ъу. 1, 724;

Пак му стаде завијати крило

И с лутитим говорите гласом. 2, 70;

Ударе на Србе сп свом силом. В, С. КарарнЬъ, грађа 35;

Она вериге испусти, те све са превеликом тежоль

својолl притисну Премудро га у ковчегу на дну мора.

Прнп. 199;

Они га са свијелl ерцем приме. Прип. юз;

Примите рнјеч са свијет срцем. Д. апост, 17, II:

А шта је .ьепше од славе божје
И од вечере с правдоль стечене. I, 15б;

Да ми ннје умрвјети с лтроль. 2, 78;

У Попове шћерце бисер ми зубе кажу,
Жива ми, рано, била! угризни ме ш њилш .

.
.

У Попове шћерце дуге ми руке кажу.

Жива ми, рано, била! загрли ме ш њилт. I, 494;

Нек су наша ђеца ођевена

Са онијелl рухолг господсиијсм. 2, 89;

И он води Цареве једеке
Покривеяе са сувијел! златолl. 2, 45;
Са сувијелl окићену златом, з, 20;

Су чилг си ми лице уминала. 1, 112;

С крви њему књигу запечати. 2, 42;

Он удари Дуку зулумћара

Си својијем перчит буздовином. 2, 31;

Са сабљама сандук отесаше. 2, 81;

Гору с ногам кршиле. 1, 283;

И с тоб оЛ1 се море осоли ло. 2, 90;

Није ми се господар вјерио
Ни вјерио нити оженио

Него мисли с тоболь, ако бог да. 1, 408;
као шта овде стой шестым пад, съ предлогомъ место самога пад.

тако се и алази безъ предлога где бы трсбало да в съ пред-
логомъ;

А на посте.ьи млада спи

Малахним чедом на руци. '156.

(*] Кто коудеть сь и р и ст л и о м ь. Душан. зак. 4э.
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Да се с миром понапијем вина. 2, 62;

Сједи с миром, ни у кога. В. С. Караџ. поел. 250;

С тиром јаше дебела пута.ъа. з, 72;

Један с тиром прође, други не кте с тиром. 1, 252;

ђе им није с тиром пролазити

И по Босни тимар облазити. з, 4б;

Сад се није ни шалити с тиром, г, 56;

Све ће доћи пред бога,

Са страом Ье стајати
И с опрезом гледати. 1, 209;

С великим страхом узме повјесмо. Прип. 133;

Онда ћеш са стидом сјестн на ниже. Лук. 1 ’l, 9;

Дома га .ъуби с поштењем чека. 1, 1 з8;

Још те молим с јадовима 1, 152;

ђеио су се браћа састанула,

ђено ће се с јадом растанути. 2, 89;

Чоек евога енна с највећом жалости закона. В. С

КарациЬъ, поел, бз;

Дигну га с. великом жалости његовом из Бање. В

С. КарациЬъ, дан. 1, 81;

Са великом својом штётом уступе натраг В. С.

КарациЬъ , дан. з, 168;

Многи народ слушаше га с радошћу. Мар. 12, 37;

С великом слободам радимо. 2 Кор. з, 12;

С неисказанолг раброшку тукао се с Турцима. В. С

КарациЬъ, дан. 1, 85;

Ве.ько је с обични.п својилг Јунаттвом 15 дана бра-

нно Неготин. В. С- КарациЬъ, грађа 37;

Кад се као с поделю/ехом хоЬе за коса да каже да

нема новаца. Б. С. КарациЬъ, поел. 272;

С опроштењелг!

Но том се колач с опакијелl ријечи.на даде матери

В. С- КарациЬъ, нар. пес. 1, XI;

С отилl она отиде. Ирин. г г
l,

Цар послуша вилу и с полюбу њезинолl начини град,

В. С. КарациЬъ, ковч. 31;

Да Ье тек с полюбу овога пријевода моЬи управо

разумјети многа мјеста. В. С. КарациЬъ, нов. зав. III;

тако в и ово;

Стефянь клдднедкь с и о м о к и ю бо :к н о к ь краль,

Шзф. хрнсов. Iз, 23;

Он с Милицом остане среЬан. Ирин. 99;

Свака вода с поточићи јака. Поел.;

Лесу ли с јело.п и пиАелг задово.ьни В. С Кара-

циЬъ, ковч. 8Ч;

Задоволянъ съ оните што нмамъ. М. А. Рельков. сат. 'л\

овамо иде и Ово:
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Дошао си с добријем часом да с тобой проговорим

нешто на само. Ковч. 44;

Ево с добријем часом испросио сам кћер брата на-

шега за свога сина. Ковч. 46;

Него сам чуо да се мисо и ш с добријем часом уда-

вати. Прип. 128;

Имам сина кога са срећом мислим вјеритн. Ковч. 44;

тако може што быти заедно и съ вреиеномъ у кое быва:

Турци са зором изиђу из Лозиице. В. С. КараииЬъ,

дан. з, 200;

С временам и са сламом и мушмуле зрену. Поел.;

Тако са евргаетком ове јесенн еврши се прва година

овога војевања. В. С. КарацнКъ, дан. з, 220;

С дјевовањем прође и весе.ье. В. С. КарациКъ, нар,

пес. 1, стр. 301;

могу стварй и салю по толю быти заодно што позай-

мице чине што една другой или другой чини да буде

едкой што и другой:

Помијешавши с брашном подоста сичана. В. С. Ка-

раџићт., поел. 354;

Не пише и самим мурећепон
Веће меша с крвцом од образа. 2, эо;

Оцат помијешан са жучи. Мат. 27, з4;

Јер се Чивути не мнјешају сп Самарјанима. Iов. 4,9;

Само се чувај да се не помешаш с којим крпљем.

В. С. Караџићт., грађа 117;

Кад се ђурађ нзмеша са вином. 2, 9о;

Ништа се с образом измијешало није. Поел.;
Нити ћу оно што сам за правплно иа’шао, с непра-

вилним промијенити. Л. Миловановъ V;

Гора се с гором не састаје а чоек с чоеком вазда. Поел,;

__

Ту се бане с царелг састануо. 2, 31;

Растаћеш се и са мном али не ћеш са својом на-

мети. Поел.;

Не мислим се са Шарцем растати. 2, 74;
Али се опет не могу растати с овим послом. В, С

Караџићт., поел. 45;

Нити ћеш се с тим дететом што ти је под ерцем

пре растати докле руку преко тебе не пребацим. Прип. 70;

То изрече па се раста с душам4
. 1, 756;

Једва крај с крајем с а стакл.а. Поел.;
Колико је лако ударно

Са црном је земљолг саставио. 2, аз;

Чеда одојиле, с оружјем их саставнле! Ковч. 71;

Ко.ји би ме с брацель саставио. 2, 16;

(*) Кои улокикь оутеуе соужаньства, се уКнме прТн-

деть ия дкорь ||ярекь, с дя е сдоеодне. Душан. зак. 98
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Да се саставе с Црноеорцима, В, С. Каран, грађа 14;

Која им је очи извадила

И Локицу с стрти саставила. Ковч. 104;

А како и лако удараше

Из бојни и седал’ изметаше

Са добријем ноњма растав.ьаше 2, 82;

Ако си ме с коњем раставно,

Са сабљом ме раставно ннси. 3, 56;

Док сам њега с душам раставно. з, 1;

Да ли ми те раставити с мајком. 1, 44о;

Тебе съ плугомъ и съ коли раставн,

А сам себе ш нъима не састави. М. А. Рельков. сат. 66;

Од давна бн витезъ младый
Съ животомъ се раставно. И. ГундулиКъ, осм. 12, 87;

Јастребац је свезан с овом граном. В. С. Караџићт,,

дан. з, 32;

А надежда веже душу съ небомъ. П. Петров. в!ен. 95;

Он се изнајприје држао са Стпнојем Глпвпшем. В.

С. Караџићт., дан. 1, 71;

Твоје благо и моје и твоје,

Друста нема да га с тьиме делим, з, 26;

Да подијели са мном достојање. Лук. 12, 1з;

Него је с њим делио и зло и добро. В. С Каранийъ,

грађа 49;

Срби поделе владу и господство с Турцима. В. С.

Караџнћт., грађа 132;

Да не д’јели .ьубав с Млеткињама. 1, 361:

Кад дијелих мегдан са Турчином. 2, 44;

А с малахним у бешнцн сипом

Одјелит' се никако не могла, з, 80;

Да се млада подијелим с душам, з, 79;

Немаш днјела са мном. Iоп. 13, 8;

Еда бн га с атом раздвојно. з, 42;

Ал докле га с дутом не раздвоји. П. Петров, шћеп. 161;

—Девојка се са родом опрашта. 2, 7;

Да се опростим с домашњима својима. Лук. 11, 61;

Кад се момцн с вином разабрали. з, 41;

Срете се с једним човеком. Прип. 45;

Не бн ли се с Парном удесио. 2, 93;

Па нас гријех и несрећа наша

Сгьим удеси, те га ухватнсмо. П. ПетровиКъ, шЬеп. 13 8;

Ко се с килге уватио, да се .ьубимо. 1, 254;

Најпотље се с Мујом уфатио

У*атио у кости јуначке. з, 24;

Да се ко с ним не слаже. )8. С. КарацнЬъ, поел. 132;

С Мулом ми ее мало намет згађа

Али с тобот не може никако. П. ПетровиЬъ, шћеп. 1 61;

Како се удара црква божија с идолима? 2 Кор. 6, 16;

Ни с ним Иво рнјеч не бесједи. 2, 89;
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Са лгном младом не говори. 1, 667;

Два човјека говораху с њим. Лук. 9, зо;

Договори се са свекрвом.
В. С. КарациЬъ, нар. пес.

2, стр. 60;

А он с’ онда с другом разговара. I, иг;

За здрав.ье се ш њима упитала. 1, 7 60;

Не питајте се с њим. 2 Iов. хо;

Поздрави се с црквом. Д. апоет. 18, 22;

Што ја с тобом гучем, а ти са мном не ћеш? 1, 167;

Да внјећу чини с Удбињани. з, 21 ;

Искаже све по реду што Милан у договору с Милен-

ком против њега ради н мисли. В. С. КарациЬъ, грађа 20;

Шут с роеатим не тоже се битн. Поел.;

Можемо ли с Турци бојак бити. 2, 50;

Оно боја ни виђело није

А камо ли с киме учинило. 2, 78;

Па се бите и секоше с Турци. 2, 4б;

Има доста војске у Турака,
Ал с’ можемо с њима ударити. 2, 50;

Бори се као ала с берићетом. Поел.;
То говори а с душоль се бори. 2, 25;

Съ ко нм ъ се онъ уркдо. I. РаиЬъ, свешт. ист. ю;

Сачувао те бог с рогатијем се бости а с ћелавијелг

чупати. Поел.;

Жута хрта за уши подбила

Те се ш њиме ко.ье низ плаиину. 2, 45;

Који би се у бога поуздао и с Филистилще.п се огле-

дао. Прип. из стар, и нов. зав. 96;

Каква в-Ьра да се с оволь мЬри. П. ПетровиКъ, в!ен. 35;

.Та сам ги њилге трипут војевао
Сва три пута пред њим сам бјежао. з, 8;

Тешко шуши с вуколь ратујући. Поел.;

връ е мука съ богомъ ратовати. П. Петров. в!ен. 98;

Съ Турцма ратишъ а Турке своякашъ. П. ГТетро-

виКъ, в!ен. 21;

У то вр!еме зарати се Француска са АустрГолгъ. Г.

ЗелиЬъ 610;

Па с налш место има рат. Прип. 42;
Ако би над Турски цар имао рат с паком државом.

В. С. КарациКъ, грађа 31;

Сад се отвори прави рат с Турцилм. В. С. Кара-

циКъ, грађа 7;

Онъ съ Турцима раты заметнуо. ПЬв. 29;

Да се мало поиграи с Маџари. 2, 81;

Па се игра с царевићи испод шатора. 1,-470;

Већ сам с децом игру заметнуо. 2, 81;

Тешко Турком тргујући с Марком. 2, 58;
Не тргуј с онилг с килl ћеш се гологлав есапитн. Поел.;

Онда с аголг хесап учинио. з, 22;
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Ко ш гьим пазари тај не пјева на божиК. Поел.;

Завади се бего Радул-бего
Са Мирчетом братом рођенијем. 2, -у

Завади ове бимбаше с Гушанцем. В. С. КараниНъ;
дан. 5, 26;

Лера сам ти мајко у завади

С проклетијем Мином од Костура. 2, 62.

С комшијом се мразила. 1, 209;

Са снахомЪу брата омразнти. 7 33;

Тако ми се душа с њим не прела! Поел.;

Који хоће да се суди с тобом. Мат. 5, 4о;

Да се хоће са миом поиирнтн. I, Зlз;

Пошто се Немци умире с Турцима. В. С. КарациКъ,

Дан. 4, 12;

Веће сам те с братом помирила. 2, 98:

Та с Латины ја у миру нисам. 2, 90;

Съ Турцы мира нигда не нмате. Оглед. 25;

У чине с Турцима оваки мир. В. С. Каран, дан, з, 215;

Погодивши се с њоме. Прнп. 7;

Нијеси ли погодио са мном по грош? Мат. 20, 13;

Бо.ье се с дуж/шком нагодитн него судом поте-

зати. Поел ;

И с баном сам свадбу угодно, 2, 92:

Па ви с њима како начините. 2, 42;

Па ми с њима како разгрнемо. В. С.КараниКъ, дан. з. 1 72;

Стаде се рачунати с гьима. Мат. 25, 19:

Дјевојка се с пагиом окладила. 1, 658;

Дјевојка се надмеће с момчетом. В, С. КараниКъ, нар.

пес. ), стр. 179;
И са мном се у лице по.ьуби. 2, 4о;
Пег’ да с другом драгом ашикује. I, 359;

Толи си се еяранила съ Маркомъ. ГГЬв. 08;

И ш њпм вазда у љубави била. 1, 489:

Ла сам с шурам био у лијепо. 2, 44;

Њново поступање с рајом. В. С. КараниКъ, дан. 2, 90;

Да се онда нијесам с гьиме ни познаиао. В. С- Кара-

циКъ, одгов. улаку 14;

Отуда се позна с оцем оних девојака. Прнп. из стар

н нов. зав. 54;

Упознати Европу с нпшијем народом. В, €. Кара-

циКъ, одгов. улаку 26;

Упозна га съ неволъомъ Србске Фукаре С. Милути-

новиКъ, ист. срб. 348;

Те се јунак венча са девојком. 2, 82;

Кад се млада вјенчаваше VI гьиме. 2,4;

Те венчаше ђурђа са Латинком. 2, 90;

Ва.ш да се в'Ьнчашъ съ манастиромъ. Г. ЗелиКъ 19;

Он се вјерио с њом или она с њим, В. С. Кара-

ииКъ, ковч. 4з;
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Она се заручи съ баномъ. А. МарковиЪъ у И. Гун-

дудића осм. кн. г, стр. 165;

Бlяше се заручно съ ЦецилГомъ. А. МарковиКъ у И.

Гундулића оси. кн. 2, стр. Т9;

Ко се с злијем дружи он се вазда тужи. Поел.;

Да се млада с тобом здружим. И. Гундул. осм. 19, 169;

Он се удружи с ђаволскијем царем. Прпп. 115;

Кад се мањи удружи с већијем од себе. В. С. Кара-

џнћт>, поел. 245;

Придружите у лювезни

Съ нашиемъ ваше складне гласе. И. Гундул. осм. 8, 68;

Кога смо сада с нама прндруж'или в у своју руку

узели. Ковч. тз;

Нек нас з браком Русилга удружи. П. Петров, шћеп. 132

- Што имъ хоће друштво са Турцйма. П. Петров. в!ен, то

Сумнямъ, Угаръ с 1 Турчиномъ е другаръ. С. Милу;

тнновнћт>, обил. 120;

С такијем се Вилнп не братими. 2, 59;

Тешко ономе код кога се мачке с мишима окуме. Поел.;

Којн хоће силом да се свој и с ким. В. С. Кара џ. поел. 164;

Кад ко каже да је с ким род. В. С. КарацнКъ, поел. 291;

С језиком овога рода ђекоји су други сродни врло

у близу. В. С. Караџићт., дан. 2, 122;

Он је с Хајком богом побратиме, з, 28;

С тобом да смо красни пријатељи. 2, 4о;

Кад с лукавим чоеном посла имаш, пази на себе. Поел.;

Лкш нмдшъ што с ъ и н ма. I. РаиЪъ' бон зм. Ю;

Што има правда с безакоњем? или какву заједницу
нма видјело с тамом? 2 Кор. 6, 14:

Какав дијел има вјернн с певјерним. 2 Кор. 6, 15;

Каже му како је прошао с Крему дријем. Прпп. 195;

Ја не ћу да сте ви заједничари с ђаволима. I Кор. 10, зо;

у томъ 6 сиислу и ово;

Србија граннчн од сјевера Савом и Дунавом с Ау-

стријском војничком границам и Влашном. В. С. Кара

пиЬъ, дан. 2, 26;

Бока граничи къ скверу свомъ Новскомъ краиномъ

до Рисна съ Херцееовиномъ. Грлица 4, 64;

Који је (царъ) био комшија с овиЈем. Прип. 185.

СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ БЕЗЪ ПРЕДЛОГА

Старый седмый падежъ имамо безъ предлогаунеко-

лико речи кое су садъ прилози (абу.): лети (л*т*), зими

(јјнми), ономадне (ономь дне), такое и лане, опо.плане;

Сннтавса 1. 39
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таковихъ речи има !ошъ. кое су садъ и предлози: врху ,

међу, среди, меште итд. Предлоге кои долазе съ овимъ

пад. вейъ нмасмо напредъ готово све съ 4-тнмъ. Съ то-

га ће овде за просто знаменК быти доста по мало при-

мера, а више се ложе видети напредъ . где треба само

примицанЬ заменити бавлЬнЬмъ иакъ ће одмахъ и овай

пад. доћи место 4-тога.

СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

НА

У седмомъ падежу речь съ овимъ предлогомъ пока-

зу е да е горня страна онога што сама знача место где

што быва:

--Бог на небу а ц&р на земли. Поел.;

Као што су мајстори на оном свету. Прип. 4б:

Нека стане на истоку сунце

Нек заигра мјесец на западу. 3, 22;

Када коло на трави пграше. 1, .599;

А па постели млада спи. 1, 456;

Раздвоји га на седлу бојноме. 2, 59:

И начинн на Драви мостове. 3,8;

——» Ко се на туђи.н колима вози не ће далеко отићи. Поел.;

На ватри га јадна сагореше. з, '18:

Јер су стреле пусте отроване

На змијину једу нака.ьене. 2, 81;

А моја је драга на дплеку. 1, 612;

Дд нд нд д д л ек 8 ЕBден ® теве. Н. Поси.ювйЬъ, наел. 68;

Резак везла Мерима дјевојка
На чардаку на дебелом ладу. з г ls; (*)
Тебе ј’ мајка иама поклонила

.Тош малену куму пи рукама. 1, '3 2;

Прстен на руци, венац на глава. 1, 56;

Док цар Степан на ногу стајаше. 2, 20;

Ром сам на ногу. 1, 268;

Здрав сам на ногу. 268;

Скачу на једној нози. При». 203;

Не ће онани једноме однас па ногама одбјеки. Прнп 1 31;
Слаб на ерцу. В. С. КарациЬъ, речи, слаб;

Те си тако у образу бледа
А на ерцу врло жалостива. 1, 159:

"

На Еалачну јесу до три главе, г, 29;

На њелсу је чудно одијело. 2, 87;
—На сабли су три балчака златна. з, 21:

С') Овде е место казано само станЬмъ своимъ.
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На соколу је мало меса. Поел

Има бн.ьег на десној мишици. з, 22;

На њему је рана седамнаест. 2, 'l5;

На образу рану отворио. 2, 9о:

Јама на дасци. В. С. Караџићф, речи, бушотина;
Ј
”Па на сабљи главу дохитио. 2, 7в;

II на ножу ерце изваднла. I, 743;

На копљу му шатор претурио. 2, 78;

Свег Ивана на сабља разнеше, т, 721;

На плочалт по.ье разнијеше. з, ю;

Бријаћа се бритва оштрн на гладилици. В. С. Кара-

цнКъ, речи, брус;

свака страна ложе быти горня према средини кою со -

боиъ закланя као што се и напредъ у гдекоимъ при-

мерима могло видети:

Као да нијеси врата на куки имао. Поел.

~ Нек на кули не затвори врата. 2, 43;

На граду се отворите врата. 2, 92;

'-Кажите ми врата на тавници. 2, 88;

Само један прозор па кући. Ирин но;

Иану главой и остаЛом сватом

Из главе је косе ишчупада

Оставила косе на диреку. 2, 25;

Пусти ььёму на чекрк узнцу

На узици Куке од челнка. з, 21;

Води два брава на узлици. Прип. 21 о;

Те је растргну крњма на репоелш. Прип. 20;

Нн што кдмь е ил с и с н жнко кыти не ће. I. Раићт.,

бой зм. 37;

-Ја се онде деси на вратильа. 2, 51;

Али Шарац свезан на вратима. 2, 66;

Па он куца халком на вратима. з, 34;

Ал Мерима седи на пенџеру. 2, 14;

'Два ата на једним Јаслима не могу' бити. Поел

На трпези вино пије. л, 189;

Двије ће м.ъети па жрвњевимп. Мат. 24, 41;

у томъ 6 смислу и ово
, где се мисли она страна кою

показуе 2-пй пад. съ предлогоиъ край;

Град градили Скадар на Впјани. 2, 26;

|| рькокь ид ртрк кыст р и ц и. Шзф -гЬтоп. 61, б;

Код Лознице на р јеци Троноши. 2, 37;

Прво добро па мору солило. 2, 9о;

•1а сам била на Дунаву. 1, 4а4;

Драг се драгој на водици Фали. ), 35 7;

Мила коња на Босни поткива. I, 23;
- Платно бели Варадинка Мара

Ни Дунаву према Београду. 1, 750;
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Појиш коња на води Ситници. 2, 44;

——Да завати воде на Дунаву. 2, 14;

Зло си сео и вино попио

На језеру међу господари. 2, 76;

Ено је на бу'нару. Прнп. 172;

такое и ово:

Оста као ћуприја на Вишеграду. Поел.;

На Ковину Дунав пребродио. 2, 81;

Преко Мораве се на Буприји прелази преко моста.

В. С. КарациКъ, дан. 2, 38;

Прокопсао као Турски цар на Сенти. Поел.;

Разбије Турке на Буковчи. В. С. Карацпкъ,дан. 1
, 94;

-—•—Тако се страшно био ранио на Нжицу. В. С. Кара-

џнћт., грађа 45;

--Бој на Лозници. В. С. Караџ. нар.пес. з (182з), стр. з4б;

овака се страна узима бавлЬню за место и онда кадъ

оно што се бави стон само према ньой у овакимъ при-

мерима;

Гурабије на сунцу печене 1, 388;

Кад је што на очима добро а само у себи рђаво.В.
С. Карацикъ, поел. 266;

Сија се као тигань на мјесечини. Поел.;

у томъ е смнслу и ово, где е у бавлЪню и неприятельство:

Бошњаци наМо скову. В. С. Караџићт., нар. пес. з, стр. 88;

Ја сам бно на IНоскову и на Нијемцу ■
В. С. Кара-

цпЬъ, дан. 3; пз;

страна се кою овап предлогъ показуе узима место сре-

дине у овакимъ примерима (*):

Они на куАи жпве као и осталн се.ьацн. В. С. Кара-
цикъ, дан. 2, 102;

Нека сједе сваки на својој кући и гледају еваки свој
посао. В. С. КарацнЬъ, дан, з, 199;

Ја на дому имам љубу верну. 2, 61;

Но пека нас башъ на дому чека. С. Милутинов. обил. 52;

Како сте на дому? В. С. КарациЬъ, речи, дом;

Лц|е лн гл окръте и л 1| др е коу д к о р оу. Ду-
шан. зак. 56;

Кон сз оу ||др л н л порт ь. Спом. 190;

СЬдильке све скушо бише

Старацъ Любдрагъ на свомъ стану. И. Гу иду ли къ,

осм. 8, 55;

П|ю вино аге одъ Никшића

На бгвломъ хару Мушовића. Оглед. 241;

(*) Средина се заменюе страиомъ и узъ предлогъ кодь

(кодъ куке) ,
съ конмъ в на у последньниъ примерима врло

у близу.
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На оџаку нико не остао. 2, 44;

Тек да нмъ е на нонану. Г№в. 9ч;
Упыта ме ће самь на квартиру. Г. ЗелиКъ 191

Усредъ войска и юнака

На шаториехъ цара иска. И. ГундулиЬъ, оси. 5, бз;

Све што се продаје на месарници. 1 Кор. ю, 25;

Већ пијаше вино на механи. 3,4;

Мислн Јово на дуАану своме. з, 19;

Видје човјека гдје сједи на царини. Мат. 9,9;

Пнју внно до два побратима
У Удбнни на ћемерли-лонџи. з, 24;

Да јатак хајдука 71а зимовнику нзда или убнје В. С.

КарациЬъ, речи, хајдук;

такое и ово:

бднон 1| рьк в н н а ер оу с о л нм оу. Сном, зп;

Ослlан-ага оста на Ндбини. з, 24;

И високе дворе на Прилипу. П-Ьв. 81;

Ноћила самь нойасъ на Цстиню. Оглед. 2;

На бијелом граду Дмитровици

Онђе бјеше старац КузунЈањо,
На оно.пе Биограду стојну
Онђе бјеху два Јакшића млада.

На бијелу граду Смедереву

Онђе бјеше стари Деспот-ђурђе. 3, 1о;

Врћи ћу те велика везпра

А везира на нову Назару, -г, 95;

Остали су на својој очееини. В. С. Караџићт., грађа 4з;

на цвојој постојбини нема части. Iов, 4, 44;

Он није само на свом завичају .ьудма стоку чувао
В. С. Караџнћа, грађа 44;

има на свом вилаету

Она има дна рођена брата. ПЪв. 7;

Да један паша дуто сједи наједном пашалуку. В. С

Карацикъ, дан. 2, 84;

Живи као бег на Херцеговини. Поел.;

Дао бих му на Босни везирство. 2, 61;

На Поцерју покрај воде Саве

Онђе бјеше Милош Обнлићу. з, 1о;

Док начини цркву код Требиња

Милешевку на Херцеговини. 2, 24;

места се заменюю челядма коя у ньима зкиве;

Оукн медпеть вегь вллдя воеводоу и д вляседь. Ша<*>

л'Ьтоп. 02;

ВеНъ се начиню болестанъ у манастиру на СтанЯ-

вићима. Д. Милаковийъ, ист. 167;

према томъ е и ово:

На јатаку као најаиник чувајући овце. В. С. Кара-
циКъ, дан. 1, 71;
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у пренесеномъ смислу:

Кана болесть на овом јунану
Така болеет на том брату била. 1, 73 7;

Човјек на коме бјеше дебела болеет. Лук. 14, 2:

На вама ће останутн клетка. 2, 32;

Чинн
на Нлил-аеиници. В, С. КарацнКъ, нар. пес 1.

стр. 618;

И ја ћу ти ашлук поклонити

И благослов на теб' оставитн. з, 14;

Каке муке јесу на тем јарцу. 3, 26;

Какова је мука на хајвану. з, 39;

.Та на теби не налазим мане. з, 75;

Једна је мана на теби што си мн малеп премален. 1,54о;

Изреди све мане које на шеници могу бити. В. С.

КарациЬъ, поел. 254;

Ако има каква крпвица на том човјеку. Д. апост. 25, 5;

Шта с видно, шта си смилрвао

А на томе војводи Милошу. 2, 4о:

На двоје му саб.ьу саломио

На штату се ништа не позиаде. з, 6;

Вндећи да се на куђељи не познаје што је опрела.

Прип. 15 8;

благу се ни познало није. 2, 89;

Наквајето променанам,ему! Л. ЛазаревнКъ, владим. 109;

Збива се на њима пророштво. Мат. 13, 14:

,Iош и ово треба на мени да се изврши. Лук. 22, 37:

Да је Господ показао велику Цалост на њоЈ. Лук. 1, 58;

Да се јаве дјела божија на њему. Iов. 9, з;

Она учини добро дјело на тени. Мат. 26, ю;

Чудеса која чињаше па болесницита. Тов. 6, 2;

Да покаје брата барем на Му саги Фочићу. В. С. Кара
циКъ, дан. з, 168;

Наум и искал ити свое ерце на Цр но в орцита. Грлица 2,42;

Да огледамо сад на жени. В. С. КарациЬъ, дан. 2, 1 36;

Хоти се осветити на ядноту Драгги. А. КачнЬъ,

разгов. 35;

—Не ћерајте освете на раји. 3, 26 (182 3);
Успе соли на комад леба

,
па га по.ьуби и поша.ье

Лому да се на оно.ие лебу закуне да му не ће невере

учннитн. В. С. Караџића, грађа 76:

се мд с в е т о м ь еклмгелью вожьемь н н л

Vд с н о м ь к р ь с т оу. Спом. 239;

Iошъ е више у пренесеномъ смисиу ово:

На њему ће останутн царство. 2, 32;

Да им каже на коме је царство. 2. з4;

Мило ван је давао за опога коња сто гроша а Радо

ван је надметнуо нет, па остао на њету. В. С. КарациКъ,

речи, надметнути;
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Да то кнештво остане вечно на њиовом потомству.

В. С. КарациЬъ, грађа 174;

На млађима свпјет остаје. Поен.;

Ја на коме држи (земля) капетанство

На манатом Леки капетану 2, 4о;

Остав.ьал све своје добро на вами и на богу. И[)ип. 90;

На ком мене младу остав.ьаш. 1, 295;

Он на љуби чедо наручује. 1, 739;

Девет стада оста на једноме. 2, 89;

Тешко кући на младој старјешини. Поел.;

по осланяню, кое е у последньнмъ примерима. имамо на

нечему бавлЬнЬ и овде:

На једном се волу не може орати. Поел.;

Да бих знаа-п на коза орати. Поел.;

Бо.ье је на мекињама добнтн него на злату штето-

вати. Поел.;

Кад се изгуби на канвоЈ траовини. В. С. КарациЬъ,

поел. Юб;

Што на игры изгубите. В. Дошенъ, ажд. 214; (*)

такое осланянЬ и у иеняню кое имамо у овакимъ при-

мерима:

Мили боже на свему ти Фала, 2, 93;

Вала теби на тиојоЈ здравица
На здравица и на дару твоме

Ал невала на такој бесједи 2, 50;

Девојка им лепо заФалила

На љубави и на пријатељству. 2,7; (**)

такое и ово. где се значенЬ овога предлога преносн

на радню, на станБ и на друге ствари уине:

И једем и пијем а Пестиш ми је на уму. Поел.;

Ево и на Српскоме језику Новога завјета, В. С. Ка-

рацнкъ, нов. зав. I;

(*) Према томе има у старииъ квьигама: дд не оу?нидю

н д сно и д ь люд ед ь мнта пн ил ко мк. Душан. зак. хэе;

дл оу?ме царь ил т*де еоудГддк крля»до у но тнсоуфл пер-

перь. Душан. зак. 156; дл се ингдхрк не «?ме ингеднл цдринл

ил д к в р о в я к к о и I, ни ил у ем ь р е. Спом. во; ни ил ии д ь

тр*ЕОКДти уесл. Спом. зз; дл ил и и о м ь Д оу к р о в у л и и и оу

И* КОЛИЬ ИИТЛТИ. Спом. 101.

Овако менянЬ имаио у прост!емъ смислу у старииъ
кньигама: ил дзкдтидь пропей си со. Спом. 242; Умрлогачо-
вЪка на пеумрломе богу промиенп. И. Гундуликъ, разл. 12о;

На нЪму те промненићу. И. ГундулиКъ ,
оси, 5, 61. Тако у

староме Словенскомъ: длит ге ил сели скжд*льннун.

Мат. 21, ю, Остр.; мождлшё;се муро продано ештн ид 1,1x110?*.
Мат. 26, о. Остр.; по уто се муро не еистт. продано ил тредх

сьтидт. диилрндъ. Супр.3lB.
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Да су на туђијем језицима науке учили. В. С. Кара-
циВъ, писма б'!;

Ако ви встанете на мојој бесједи запета ћете бити уче-

ници моји. Iов. 8, 31;

Доклд стон н д свонуь доврнеуь ©вжтиеуь н

Сном, 272;

фо соудн коунсопЕ н тегоке соудТе, нд томе дд стою;

лко ли не вы дтвле доуЕрокуднннь стоатн нд оно м г, н

соудоу, ДД Њ ВОЛИНЕ
....

Спом. 128;

Не стой ли, на вашой волъи да вас ове поколЪмо. С.

ЖивковиВъ, телем. 206;

Дд ННЕ № II Д ВОЛН. Спом. 128;

Прокушавши га едда ли е онъ на онойргечи. С. Мнлу-

тиновиЬъ, нет. срб. 2^45;

Он једнако остане на своме. Прип. 32;

Једнако остане на томе да он за тај посао не зна

нншта. В. С. Караџићт,, грађа 181;

На милости царе господине. 2, 67;

На томе се може прекпнЈти, П. ПетровнКъ, шћеп. 66;

На томе се разминало было. 138;

На томе се они раздвоили. ПВв, юв;

Не за буди на појој си. Поел.;

Во.ъан буди царе на бесједи. 2, зб;

Могу л’ бити во.ъан на бесједи, 2, 28;

Какав је ко на јелу онаки је и на ђелу. Поел.;

Јер сте постали слаби на слушању, ввр. 5, 11;

Ил сам од стра побегао да му се тек с очнју ски-

нем, тако в стращан био на поеледу. Л. ЛазаревнКъ,

владим. 71:

Вољи ћаше бити на јунаштву

Од јунака Краљевића Марка, з, 23 (гB2з);
Чисто држим да на правда страда. П. ПетровиЬъ,

шћеп. 15 3;

Пак смо опет на добитку. В. С. Караџнћт», поел. 5;

Ришњанн су на гласу јунацн. 1, 749;

Не могу бити и вуци сити и овце на броју. Поел.;

Кад се Момчил виђе на невољи. 2, 25;

Три пут си ми био на неволи, з, 7;

Да се мене на неволи нађеш. з, 6;

А умрије йена на мукама. з, 4о;

Али су млогн во.ъелп на најв ећи.п мука.па душу испу-

отити. Прип. из стар, и нов. зав. 151;

Нити је на лгиру поп ни калуђер ни црква нн нама-

стир. В С КарациЬъ, дан. з, 152;

У суботу осташе на миру. Лук. 23, 56;

После ћете дуго путовати на лшру. Прип. 87;

Цар се на чуду нађе шта ће како ли ће. Прип. 144:

Кад' се Турцы видли на белаю. ПЬв. 35;

На опрезу као зец. Поел.;
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Србп су били на опазу да ји Ту~рци откуд нс поробе.

В. С. КарациЬъ, дан. 5, зз;

Кад су били Млетку на помолку. 1, 720;

Откуда је с пута на погледу. 2, аг;

Те су онде онај готов читав дан стајали (мртви) на

угледу. В. С. КарациЬъ, дан. 'л, 16;

Удара га саб.ьом на довату. 2, 92;

Богъ ће вама битн на помоћи. П/Ьв. 8;

Којн си ми био на помоКи. 2, 8;

СреКа је за њега што му је нетто од оца остало,

другачије бн био општпнп на терету. Д. ГГоповнЬъ, осв. з;

Ја сам нека писмена изоставио, јер су ми на смет-

ки. Л. Миловановъ VII;

Толике .ьуде на вери поби. В. С. Караџнћт», грађа 67;

На невјери да ће погинути. з, то;

Да Ье на првом боју или погинути или Турчина жива

уватити. В. С. КарациКъ, дан. 4, 18;

Оружје сам на боју добио. з, 61;

Погибе на бою противу Туракахъ. С. МилутнновнКъ,

нет. црн. з;

Лер су сине на боју јунаци. г, 92;

Нек погнием јунак на јунаштву. 2, 52;

Те је данас добих на Јунаштву. з, 33;

Бих на воЈсци девет годин’ дана. х, 499;

Стара нам је мајка на утору. 2, 29;

Кћи је моја на стрти. Мар. 5, 2з;

На самрти царство наручио

Баш на кума Вукашина кра.ьа. 2, зз;

Кад су били свати на походу. 74з;

Сунце нам је на заходу , брзо ће нам заЬ'. I, 59;

Сватовн су на доходу, брзо ће нам доћ’. 1, тз;

Кад су они на растанку били, х, 7 25;

Једно другом на растанку говори. 1, 555;

Говори се на састанку. В. С. КарациКъ, поел. з4з;

На сергиетку посла учинити штету. В. С. КарациЬъ,
поел. 2 26;

'Каж’ ујаку јутрос на уранку. 2, 89;

Но ти с’ молим јутрос на подранку. 2, 89;

ђе јој на сну чоек говорио. 2, 66;

Кад сам те на сну побратио. В. С. КарациЬъ, дан, з, 1 s о;

Да су сва три у манастиру на пауцы. Г. ЗелиКъ 6;

На дојиљу три године била. 3, 22;

На чешљању седам годин’ била, з, 22;

Гдјеио синоћ на конаку бјесмо. 1, 4от;

такое и оно:

Договоре се на тој скупгитини да и ове три наије

присвоје к себи. В. С. КарациЬъ, дан. 5, 34;

Који сјеђаху на саборима, Д. апост. 6, 15;
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.Та стојим па суду Кесареву. Д. апост. 25. ю;

Ово се па судовыми често чује. В. С. Карац. пос.l, 273;

Ал бнјаше у бпјелој црквн

На јутрењп и на летурђији. 2, 65;

Ва.ьа да је господар на ручку. 2, 91:

Пије вино Л>утица Богдане

С остарилом 7Ш вечери мајком. 1, "7

На обЪду ми каже Г. ЗелнКъ 292;

Да је некакав гост на јелу запитао домаКина ниа ли

паприке. В. С. КарациКъ, поел. 352;

—-Може Јада бити на весе.ьу. 2, 89;

Јел' слободно на весељу твоме

Поигратп снтно калуђерски. %, 62;

Траже зачеља па гозбпма. Мат, 23, 6;

Вино се пнје највише на чпстимп. В. С. КарациКъ,

дан. 2, юз;

Мор-доламо, па свадби сам био, 1, 624;

Чауш кад на свадби дијелп дарове. В. С. КарациКъ,
поел. 161;

Да би за попом говорила на вјенчању. В. С. Кара-

цнКъ, поел. 4з;

На прстену евадбу уговара. з, зз;

На вјеридби напнјају овако. В. С. КарациКъ, поел. 74;

А ја браћо јесам говорио

На просидби кад снаху испроснх. 2, 89;

А када је било на крштењу. 1, 732;

Нијесам му био на бабинама. Поел.;

Рад бпх био огледати дора

Огледатн па твојој кошији. з, зз;
Турцн у Марка на слпви. В. С. Караџићт>, нар. пес.

2, стр. 1133;

Весели као на даћи. Поел.;

Пјесме које се пјевају на прелу. В. С. КарациКъ, нар.

пес. 1, стр. 164;

Кад оно смо на заклетви били

Како нас је заклнњао кнеже. 2, 47;

Крвницима духовници на исппвијести занози једају да

посте понедельник. В. А'. КарациКъ, поел. 38;

Која су (господа) у вече код њега била на разго-

вору. В. С. КарациКъ, поел, зео;

сам био с друштвом на деоби 2, 16;

Нога нема па дијелу нема му дијела. Пос.. ;

Примакли ти коњн на ауту .

а воловн над били на

тегу. Ковч. 126;

место ради!, или ставя знакъ ньнховъ:

Примакли ти коњп на путу ,
а полови над били на

тегу, овцо и кравмце па млијеку. Ковч. 126;

Сад ј е на белом хлебу.
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ово < е значенЬ преноси и на време показуюЬи надъ што

быва, ала су у томе врио редке речи кое управо значе

време, примере нмамъ само оваке:

Нп јутру му назва добро јутро. г, 31;

Не Кеш Маро ни ноћу спавати

А камо ли на беломе дану. 1, 727;

На умрломъ часу. Наукъ кр. 192;

А када је на голь доба било

Роди мајка деоету ђевојку. 1, 732;

Жена нп том доба. Б. С. КарапиКъ, речи, доба;

него е много обнчнЈе станК, кое свонмъ траянЬм7> заме-

нюе време, а уза отанЬ моаш стаяти и оно што е у

нЬму, кое опетъ имаюЬи уза се и свое станЬ могке и

свонмъ траянКмъ у нЬму заиенити време:

И он се ту ноћ измакне к Лебави, где се на расвит-

ку састане с графом Милорадовићем. В. С. Караџ. еман. 25;

Срби на свршетку 1806 године уђу у Београдску

варош. В. С. КарациКъ, дан. 4, 13;

Тако ће бита на пошљетпу овога вијека. Мат. Iз, 4о;

На пошљетку огладње. Мат. 4, г;

-Да у мору има некаква тица, која на ружну време-

ну пјева а на лијепу плаче. В. С. КарапиКъ, поел. 97;

Бе (ђе) си ноћ!о и како си на оваколгъ врельену пошао

съ конака. Г. ЗелиКъ 36;

Моа;е (кукурузъ) на добргелга годиналш за сву Црну

гору родити, Грлица 1, 44;

Кад на великој зилт пропада снијег. В. С. КарациКъ,
поел. 172;

Негде на великолг Лlразу пође у Нрму. В. С. Кара
циКъ у Л. Милов, езичн. г;

Нословаше на највећој врућини. Д. НоповиКъ, осв 4о;

На ов ој запари сваки угрејан тражи лада. М. Све-

тиКъ у В. С. Караџ. дан. 2, 1 4з;

Кад па суши престане (вода] тећи. В. С. КарациКъ,

речи, вир;

Ако се на киши или на влпжполгъ времену у

стогове сложе. А. МразовиЬъ, руков. 77;

Највећа је мает на мрску; л>ети печено јагње, а на

ггетку риба. В. С. Караџићт., дан. 2, 104;

ђувеидије гу им у' вријеме рата у мушке алшне обу-

чене држале коње а на беспослпци играле уз тамбуре.
В С. КарацпКъ, дан. 2, 95;

Отићи ћу гдјегод на доколици В С. КарацнКъ,речи,

доколица;

(Д) Киша мислимъ да е станК као што е и суша.

(**) Овде стой етварь место свога станя, кое Iой се зна.
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Бразди бразду, воду мами

Да намами на младини. 1, 45^;

Кад има доста воде, већн се ту.ьцн ударају у каблвну,
а на мањој води мањи. В. С. КарациЬъ, речи, бадањ.

СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

О

Съ овимъ предлогомъ речь у седмомъ падежу пока-

зуе да е оно што сама значи место на коме се што

тако бави да се обузнмаюбн га горньимъ деломъ сво-

имъ држн да не падне:

—Ново сито о клину виси. Поел.;

-''Виси као кап.ьа о листу. Поел;

У свакога о зиду внеи дуга пушка. В. €■ Карац. ковч. 4 2;

Но тн глава сад о концу внен. П. НетровнЬъ, шћеп. 35;

О бедри му саб.ъа окована. 2, 51;

За ка.шаком од сребра челенка

О њој златни триста трепет.ьнка. 2, 81;

Што не носе по много оружа

До по једну о појасу саб.ьу. 2, 4*l;

ситне тнтренке

Што ђевојке носе о гръоцу. з, 21;

Торбу, коју је о врату носпо. В. С. Караџићт., поел. 354;

Ништа од оружя немаше до саблю о врату. С. Ми-

лутиновнЬъ, нет. срб. 327;

Н оси о оном коњу кога јаше с једне стране саб.ьу
а с друге буздован. В. С. Караџнћв дан. 2, 117;

Дружина му кон/ довела . . .
И на коњу бојно седло

И о седлу бритву саб.ьу
И о сабли рукавице. 262;

такое и ово:

Ну пиђ! едва повлачимъ ногама,

О рука.иа н оттапу с’вучемъ. С. Милутмнов. обил. II о;

бавлЬнЬ е и овде , премда се у глаголу може мислити

прииицанЬ: не каже се куда е управлКна радня глагол-

ена него само где быва;

Објеси се о жутој неранчи. 1, 735;

Водите га, те га обесите

У граднни о сувој давини. 2, зо;

Обојицу хоћу објесити

О вратима града Вучитрна. 2, 29;

О врату му бисер објесила. з, 'l9;
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Бо.ье бн било да му се воденични камеи објеси о

врату. Лук. П, 2;

Об'Ьсlо пушку о рамену. П. ПетровиКъ, в!ен. 15;

Кад сретоше ђурђеву војводу

-—-О скуту му обискоше младе. 2, 83;

у пренесеномъ сиислу:

Не живи човјек о самом хлебу но о свакој ријечи

која излазн из уста божијих. Мат. 4,4;

Врана о буњишту а соко о месу (живи) ,
па обоје

на ђурђев дан излете. Поел.;

О свомъ труду и муци живи. Д. ОбрадовиЬъ, жив. 26;

Саградно себи задужбнну
О свом лебу и о своме благу. 2, 53;

Послије су му беглучилн о својој храни. В. С. Кара-

цнЬъ, речи, чнтлук;

Павле остаде пуне двије године о своме трошку. Д.
апост. 28, 30;

Да се начини црква о нЪзиномъ трошку. Г. ЗелиЬъ 500;

Како Му!о добро дукатъ штеди

На данъ пару вина и духана.

О томъ, брате, до Стамбола дође. Грлнца 4, из;

ПоарчнЬешь све што имашь, пакъ о чемъ ћешЋ по-

сле натрать поћн. Д, ОбрадовнЬъ, бас. 339;

Како би се овај бела) мога’

О мањојзи трсит' влавобољи. П. Петров, шћеп. ю;

Сва нзгорје о његовој души, г, в; (*)
Онъ е (Дубровникъ) у почетку быо о себи

,
но мо-

рао е плаћатн данакъ. Грлнца 5, 63;

Србннъ мысли п о себи ради, М. СветнКъ 14г;

Ради о своЈоЈ глави. Поел.;

Нити би онъ овако народъ узмутити см-Ьо самъ о

свогой главы. С. МилутиновиЬъ, ист. срб. 242;

Овеседносе о Ъпеговв. П. ПосиловиКъ, наел. юэ;

само обузиманТ. кое е у значеню овога предлога имамо

у примерима где се мисли да е радпьомъ обузето оно

што одъ ради!, постае. што се ради или чему се према

радньи меня станћ:

Један другом о части и добру радили! Ковч. 122:

ђевер снаси о срамоти ради. 2, 1;

•Таков му је одмах почео о глави радити. В. С. Кара-
циЬъ, дан. з, 204;

Који ми рађаху о глави. Д. апост. 20, 19; (**)

(■"') Такое и у старНхъ кн7,ижевнпка : о малу не оста

убиенъ. И. ђорђнћт., салт. 69.

р'") У старнмъ кньигама:

Дд не сьтворимо никое лоукдвстко иди о

господи ноу кль к оу И ГОСПОГН 1.1 Др 'Е. Спои 94.
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Трудно се о њелгу (еванђелио). В. С. Карай, дан. 1, 25;

Н занпту некъ се о свомъ бане. Л!. А. Рельков. сат. 81;

Да се о злу своме забавите. ГГ. ПетровиЬъ, в!ен. 90;

Враг који вазда о злу настоји. Прип. 164;

Ви о лгојоЈ главы идете. Л. ЛазаревиЬъ, владим. 18;

О себ' имъ е и о вину стало. С. Милутиновићт», обил. 78;

Војводе .да се само о војсци ст-а\пц\. В. С. КарацнЬъ,

грађа 12;

Тешко томе ко о вплга брижи. 11. ПетровиЬъ, шЬеи. 96;

О свачелгу сташе бесједнтн. г, 32;

Добри .ъуди о злу говорите. 2, 71;

О свачелгу говоре, понајвише о налш. 1, 264;

Договарају се о свачелгу. В. С. КарациЬъ, дан. 2, юэ;

Тако се отворе разговори о предаји. В. С. КарациЬъ,

грађа 111;

Народ о гьилга у шали свашта приповнједа. В. С. Кара

циЬъ, дан. 2, 111;

О овоме ће јамачно бити некаква при повијетка. В.

С. КарациЬъ, поел, б;

Пуесма о оволге догађају. В. С. КарациЬъ, нар. пес,

з, сто. 45;

ЧуЬете ратове и гласове о ратовылга. Мат. 24, 6;

Више о год да не спомиње. В. С. КарациЬъ, грађа 1 35;

Да ииате добар спомен о нала свагда. 1 Сол. з, 6;

Мука се срећну родити, а иијему о храпи миелмтн, Поел.;

Престане мислити зло о жени својој. В. С. Кара-
пнКъ. поел. 87;

Оно њему о животу мисли. 1, 743;

-—-Саак по себи суди и о друволге. Поел.;

Ко о челгу мисли, о онолгу и сања. Поел.:

А кад спавам, све о теби сажал. 1, 790;

ђе се о његову царству
ништа не чује. Прип. 218;

Она о љелгу и гвеговој кући ништа ннје знала. Прип. 1 70,

О даггу толге и о часу нико не зна. Мат. 24, 36;

Ко ме смије о толге питати, 11. ПетровиЬъ, шЬеп. 60:

Све што радио и о челгу се богу модно свети уза-

луд и наопако обршило. Прип. 144;

овако быванКмъ ложе быти обузето време ,
коимъ се

онда казус да што быва или одъ прилике кадъ е оно

или докле е оно у кои годъ часъ нЬговъ:

О сваколг прпзггику пушташе нм по једнога сужња.

Мар. 15, с:

УчиниЬёш крицу о празггику. 2, 68;

Свагда је о великилг празницилга народ поучанао у

цркви. В. С. КарациКъ, дан. 'l, 5;

Што се слама о божићу простире по кућн. В. С.

КарациЬъ. поел, 74;

Дај ми рухо Буче џенерала
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Што га носи о васкрсенију. 2, 42;

Дође о велико] госпожи у манастир. В, С. Карапикъ,

д—, 5, 49;

О новом лету оазове у Веоград све војводе на ску п

штнну. В. С. Карапикъ, града зо;

На овадбама и о крснијем имени.пу В. С. Карапикъ,

нар. пес. 1, стр. "IV,

Ад даю о в с д к о и ь Дмитрове дне. Спом. 82;

- Сиијег паде о Ђурђеву дану. 1, зи;

Да буде о Тројичину дне у Јерусалиму. Д. апост. 20, 1 о;

Над је било о петку друеоме . з, 12;

Кад је било вече о вечери. 1, з4з:

Над је нојца о вечери била. 2, тз;

Кад у вече о вечери било. 1, 245;

Ал’ кад јутро о зорици било. 1, 636;

Кад’ е было о зори бгелой. ПЪв. 38;

Замнслио се као јемин о Марту. Поел,

Да тн менн о Јесени дођеш
О јесени о Дмитрову данку
А о моме крсноме имену. г, 60

Ннје ми се господар женио

Него миели тобом о јесени. 1, 407;

овамо иде и ово
,

где радия или станЬ заменюе време

своимь траянЬмъ;

О васкрсенију нити ће се женити ни удавати. Мат. 22, зо;

Да се пе осрамотимо пред н>им о његову доласку.
1 Тов, 2, 28;

Да су се о потопу брда нагомилала. Е. ЯнковиЬъ, физ, 1 5;

О лшјени бјеснн. Мат. 17, 15;

То бијаше око поноћн о уштапу. Прип. 226;

Који не купује капе кад му треба, него чека о вашару

да је купи. В. С. Карацикъ, поел. 14 V,

Код дјевојачке је куће о свадби доста весело. В. С.

Карацикъ, ковч. 64;

О прохино] жетви. Поел.

СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПО

Съ овимъ иредлогомъ речь у седмомъ падежу показуе

1. да што быва онда кадь прође време кое она сама

значи; а време може показати радня или станЬ своимь

траянЬмъ:

Дуни јуже по божићу пете,

Нехвала тн кад буде девете. Поел.;
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Они га по новом лету одведу у Биоград. В. С. Ка-

раџићт., дан. 1, 80;

ТреЬи дан по Петрову дне запали у вече Алн-бегове

дворе. В. С., Караџнћт», дан. з, 19з;

По неђељи изгубила гласа. 2, 26;

По вечеру суботном на освитак првога дана недјеље
дође Марија. Мат. 28, 1;

А када је по вечери било, з, 2;

Кола по ручку одмах не дођу. В. С. Карацийъ, поел. 187;

По акшаму стиже у Грахово. з, 5;

По дугам времену дође господа)). Мат. 25, 19

Над нам се по времену придруже и она браћа. В. С.

НарациЬъ, пнема 20;

По к р е м е и к не р еl)н

Дл а тевн лдженъ. I. РаиКъ, бой зм. 16;

Кад’ се браћа родна састадосмо

На мейдану по дугу земану. ПЪв. 5;

По смрти нема кајања. Поел.;

По штети се заман кая. И. ГундулиЬъ, оси. И, 144;

Другш данъ по нЪеову одлазку. С. МилутиновиКъ,
нет, срб. 342;

По добићу ђуро кньигу паше, Оглед. е;

II о Ождкокл пролетите Рвссы поБеслрлкТн.
1. Раийъ, бой зм. 52;

По љубљењу ти бч преболио. 1, 635;

По том прође три године дана. 2, 101;

По чем виде по том и познаде. 2, 15;

тако и челядь могу показатп време своими траяиЬмъ:

Траг по трагу меии погинуо! П. Петровнйъ, в!ен. ю;

М илош остане сиротаи по оцу. К. С. Карат,l. грађа 44;

Когд ВО ГЬ НАВОДИ ГОСПОДОКДТМ ПО II Д С В. Спом. -111;

2. да се што бави заузимаюйи садъ едно садъ друго

место на ономе што значи речь сама или у нЬму:(**)
Па пођите по свету као чела по цвету. 1, 207;

Ком се соу дв д 1)1 ииII л и м о пишись грлдокедь

Слом. 128:

Нек глас носе свуда по свијету 1, 724;

- Отиде глас по свој земли оној Мат. 9, 28;

Што имају по земљи тнмаре. 2, 44;

Јован деспот ходи по Сријему . 2, 91;

Доро ти се сам по полу иода ,

Калпак ти се по мејдану ваља. 1, 639;

Разапеше по полу шаторе. 2, 29;

Но по полу крче рањеници. 2, 89;

(’■) Тако има по ютросъ, по данасъ
,

по лапе, по садъ.

(**) У овомъ е значеню у старимъ кньигама быо овай

предлогъ съ треЬимъ пад.; повели ми прптн кь тевя по во-

д д мъ. Мат, 16, 28, Остр.
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Кад саглеДа по Косову силу. 2, 44;

Купи класје по лањсном стрништу. Поел.;

А пуштени конзи по ливади. г/ 91;

Пшеница му по долу полегла

А по брегу на ерп навалила. !, 529;

Шчепаше се у кости јуначне

И погнаше по зелено] трави, а, вт;

Вн чувајте по планини овце, г, 29;

Сав бн пелен по гори побрала. I, 395;

Народ сав стајаше по бријееу. Мат. 13, 2;

Облак се вије по ведром небу. !, 27,

ђе се муње вију по облаку. 1, 599;

Зида куле по облаку. Поел.;

-“•-■Да се шета по мору на лађн, Прнп. 218;

Видјевшн га ученице по .пору гдје иде. Мат. 14, 26;

По језеру вранац коњнц плива. 2,5;

Зидајућн по налу калдрме

И градећн по водалг' Купрнје. 2, 24;

Туд се дала танка стаза,

По њој шеће божја мајка. 1, 196;

Иде по рђаву путу. В. С. Караџићт., поел. 29о;
"~ Златом везе све по чистој свили, 2, 82;

Који пером пише по Орлову крылу. 1, 161;

Кад по но.пе изиђу красте. В. С. Караиићт., посд. 185;

Повлачи се као болеет по говеди.ша. Поел.;

Мука иде по људлш. Поел.;

Исцјељујући сваку болеет и сваку немоћ по људима.
Мат. ч, 23;

Лэуби цара по недри свилени. г, зо;

Он се бије рукой по прайма, з, 8;

Из јабуке златне ките висе

Те куцкају Бошка по плећима. 2, 45;

Да је побиште по главы. Прип. 154;

Је л' ти секо по ногама зима. 1, 311;

Ннјеоам ни ја по главы озебао. Поел.;

Ко по селу много иде или Ье га пси ујести или ће

на ручак нагазити. Поел.;

Прохођаше по свиЈем градовима и селима учећи по

зборницама. Мат. 9, 35;

Богом сестре, глас’те ме по граду. 2, Ю1;

Да ја пијем по Леђану вино. 2, 29:

Вјеше тада много војевода

По нашијем редом ерадовилш. з, ю;
Не

гледа шта се по нући ради. В. С. КарацнКъ, поел. 14е;

Не могу ти пословатк сине

Ни по белу двору поертатн. 2, 82;

Већ су мене аге досадиле

По кавальа и по льеапама

Питајући све за твоје лице, з, гг;
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Пиштн јадан по тавници Марко. 2, 65;

Кум ће кума по суду ћерати. 2, 32;

Све ми се то вртн по глава
....

Поел,;

Па је (лисицу) избо (шнпак) по устима. В. С. Кара-

пнКъ, поел. 104;

Кадчоекшто изгуби и по својимљедрима тражи. Поел.;

Ржу му новци по неси. Поел.;

Зврчн као муха по празном лонцу. Поел.;

Не буди ми по кожуху буха. 2, 59;

А по крви један гази јунак. г, 89;

Те преврће по крви Јунаке. 2, 51;

Само боса по снијегу шета. 1, 511;

Мути као риба по плиткој води. Поел.;

Риба по дубоку плнва. Поел.;

Одај Шаро и сам по авлији. 2, 69;

Како глас пукне по логору да су Турцн прешли. В.

С. Караџнћх., дан. з, 197;

./'Све ја ходах по Турсној ордији. 2, sо:

- ■ Телал внче по каурској војсци. з, 8;

И не дражи по војсци јунака. 1, 75 1;

Такове гласове посеје по народу. В. С. КараанКъ,

дан. 5, 'II;

Да купи оружје по народу. В. С. КарациКъ, грађа 68;

Редом рђа по дружини хода. Поел.;

А биће хн по дружини Фала. 2, и;

што се у последньнмъ примеряма каже колективно ио-

же се казахи множиноиъ кстихъ стварп:

—~

Стадоше га тражити по родбннн и по знанци.на.

.Лук. 2, 44;

Дд нуь не поенллють инт(»оподнтlе по попоть

Душан. зак. 38;

Да нштемо свилу по везиљах

И нбрпшнм конце по терзијах. 1, 549

Врат ломити, по гори ходит»

По хајдуци по лоту занату. з, 1;

Пред зиму ајдуци отиду по Јатаци.на ■ В, С. КарациЬъ,

дан. 1, 71;

В и евн, по коЈилга пролазих проповнједајући царство

божије. Д. апост. 20, 25;

Не хођаше јавно по Јудејцима. Iов. 11, 54;

Један јарац зађе по овцалш. з, 26;

место имамо казано само станЬмь у коемъ

Волнм е Јоиом по гори одити

Него с тобом по чардаку твоме,

По чардаку по дебелу ладу. 2, 101;

оно се значенЬ преноси на време у овакимъ примеряма:

Нуесам никад по ноћи ходно. 1, 607;
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Оно је чудовита гора . што преко дан снјева а по

ноКи горн. Прип. 148;

тако и на станЬ у комъ е вреие:

Не доносе воштане свијеће
Већ по мраку изводе ђевојку. 2, 29;

Тумара као пијан по помрчини. Поел.;

Ми ћемо овуда лагано по овој месечини, Л. Лазаре.

внћт., владпм. 57;

Што сам вас по оваком времену од ваши кућа нетру-

дно. В. С. КарациКъ, грађп 134;

Куда ћеш по томе кијамету? В. С. КараинЬъ, пясма 41;

времену се или месту станЬ казуе стварю одъ кое до-

лази у овакимъ примерима:

Не носи је, Петре, по сунашцу. 1, зз4;

Па е дошо ноћу по мЪсецу. П'Ьв. 96;

ово се знавенК
преноси и на радню:

Свирац нде по свадбама и по другијем веселима

те свира и части се. В. С. Караџићт., поел. 81;

По рвхкокн нде екдгдд н седкоый, Г. РаиЬъ, восп. зо;

-Ьети ага иде по четами, з, 28;

Милош остане сиротан и потуче се по најму. В.

С, Караџнћт., грађа 44;

Иду с калуђерима по писанији. В. Г. Каран, дан. 2, 1X8;

Врат ломити, по гори ходитн

По хајдуци, по лошу занату. з, 1;

више места, кол се у горньииъ примерима мицанКиъ

заузимаю, ложе быти у еданъпутъзаузетопростиранЬмъ:

Скиде Марко зелену доламу.

Пр острије је под јелом по трави. 2, 74;

Брци су му по прайма пали. 2, 58;

Паде Грујо по землици црноЈ. 2, 79:

По добру се Шарцу положив,

На седло се ерцем наслоило. 2, 61;

Ал’ се саже Тодор по дорату. з, 21;

Огрнут платном по голу тијелу. Мар. 14, л;

Покрио се доламом по главы. 1, 4тэ;

Бјеше чоха чардаку до врата

А по чоси лијепа кадиФа. 2, 4о;
По кошули два јелека танка

А по гьима зелену доламу. з, 18;

Троја ребра једна по другијем. 2, ы

Пя
по Курку саб.ьу прнпасао. 2, 59:

овамо иде и ово, где се место стварн простире сама

радия коя е у глаголу:

По диреку ударн ханцаром. 2, з4;
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Не удри јелу по грани

Нег’ младу Јану по главы. I, 421;

Удари се руном по колену. 2, 29;

Ако те ко удари по десном твом образу , обрнн мј

и други. Мат. 5, 39;

Удари је по образу руном, г, 724;

Удари га по десном рамену. з, 4:;

Удари га по свилну поЈасу. 2, 52;

По штату га саб.ьом ударно. 3,6;

Кадъ Мзддмедъ то кндн,

По недр н се пляснв. I. РаиЬъ, бой зм. 22;

П.ьесне се по свом/атагану. В. С.Карацнћт., поел, 198;

Ошину га по десном образу. 2, 44;

По длану се дланом ошннула. 2, 4о;

Не сече и по ерлу бијелу ,

Већ и сече по соилену пасу, г, 63;

Осечена рука по рамену. 2, 89;

По поли му саб.ьу пресјекао. г, 44;

ђе је заклала шећерли Стана

Танкнјем ножен по ерлу бијелу. 1, зоз;

Снаха полнје свекра врућијем цнјеђеи по главы. В.

С. КарациЬъ, поел. 16;

Те га по добру мјесту погодивши. С.

ист. срб. з4з;

Довати ме по свилену пасу

Побратиме сапом од топуза. 2, 39;

Узе Ајку по свилену пасу. 537:

А довати брешку по сриједи. 3,3:

Па по среде узе цеФердана. 26;

Објеснвши се пуче по сриједи. Д. апост. 1, 18;

Закла ме по заплачу. Поел.;

у пренесеномъ смислу «гоже быти озако простиранЬ кадъ

што быва држећи се онога као пута што значи речь

сама коя стой узъ предлогъ:

Те настављај све влаканце

Све влаканце по влаканце
И по њ ему у рај поl>и. 1, 208:

Она (злая) по гитапу изађе, на «ьвму на руку, па по

руци домили до врата. Прип. 13;

—По пушци га тонко/ погледао. 3, 43;

Да ихъ народъ по прсту кажуе. П. Петров. в!ен. 99;

Чује негђе да неко завија и плаче, те он По гласу

трчи. Прип. 141;

Већ ето ме теби по авазу. з, 24;

Ако буде мрнјети по реду. з, 21;

Тодор ньему све по реду каже. 2, 29;

И та јој се рана по злу дала. 1, 552;

Кадъ руку устеже богъ, свело злу нђе. А, Каннж.рож. п;
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Кою ако отира, отиће по горему. М. Добретићт,, 6о-

госл. Ю1;

Ал судбе се по вЈетр у окрећу. П. ПетровнЬъ, шћеп. 20;

Што су се повели по господи. В. С. КарациЬъ, ковч. 14;

У чему се он повео по Дубровачкијем књигама. В,

С. КарациЬъ, ковч. 20;

,

. Немој сине говорити криво

Ни по бабу нн по стричев има

Већ по правда бога истннога. 2, 34;

такое у пренесеноиъ смнслу и ово:

Посла Марку књнгу по татару. 2, об; (*)
Кдко нн сте порзунлн по д о г о # ет* цдрсткд нн п о

де и н ъ н по гр ь гк р ■е. Спок. от;

Драги драгој по звјезди поручи. \, 341;

Цар испроси по књигам ђевојку. 2, 29;

И по књиеам позвао сватове. 2, 89;

Ко не слуша другијех .ьудн, него чини све по својој
глави. В. С. Караџићт., поел. 155;

Јетрвице по богу сестрице. 2,5;

Не узки је, иој по богу брате. I, 515;

По чему сам душа твоја?
Ил по богу ил по роду ? 1, 632;

Стефднь п о кожне нндостн ктпьуднн прь кн крдль.

Шэф. хрисов. 6,8;

Од Павла, по вољи божијој апостола. Еф. 1. 1;

Ил по греку стара роднте.ьа. 2, 51;

Он је мој по греху сик. В. С Карапикъ , нар. пес.

2, стр. 316;

Сестра само по оцу или по матери. В, Г. КарацнЬъ,

речи, полусестра;

Род по крви. по млијеку , по мушкој лози. В, С.

КарациЬъ, речи, крв;

ђаче по себи знанче. Поел.

Шабац сам по себи није тврд. В. С. Карай, дан, г, 45;(**)
Како ли се зовеш по имену. з, 21;

Све јунаке по имену знадем. 3, 24;

По имену зета дозиваше. 2, 89;

Тамо бјеше једна будалина
По имену Кра.ьевиЬу Марко, г, 62;

(*} Съ овимъ пад. и у старимъ кньигама: II о н 16 м ь по-

слд скон тестднепдть Спом, 291; дд пошлю скок днстоке по

СКОНДЬ ДО П рЯ Д Ь ДЮД’ЕДЬ. Спом. ИB.

(**) Не тоже се народиимъ говоро.чъ потврдити: НЬсань

ова бы по Давиду И. ђорђнћљ, салт. 68, где семи

сии да в Давндъ начинио песку, а по народиомъ бы говору

значило да песму нне начинио Давидъ него другш неко држеЬи

се Давида, т. е. н-Ьгова казнваня, или друге нЬгове песке.



Кажу му сне по истини. Прип. ю;

Казуј, бане, по истини. 1, 151;

Огласује да је соко сиви

По истини војвода Тодоре. г, 21;

Покупи ми Триест Цетињана
По избору добрих коњаника. з, 24;

По избору бо.ьи од бо.ьега. з, 27;

За ноћ буде по триста јањаца,
Ја сам свако по овци познав’о,

Роксанду Ку по браАи познати. 2, 29;

Нисн ме мог’о познати

По моме коку борату
По мојој сабљи очиној
По мојим чарним ачима. 1, 74 7;

И по гласу познавао куму, з, 45;

Чоек се по беседи познаје. Поел.;

Јер се по роду дрво познаје. Мат. 12, зз;

Он то зна по што је ононаки.В.С.Кар. поел. 12;

Лети баце стручак босиока.

По том знадем да је .вето, мајко. 2, 64;

Сван по себи суди и о другоме. Поел.:

По герквеном зиду рекао бн да ннје давно зидано.

В. С, КарациКъ, дан. 1, 27;

Налнк на челу по ногама. В. С. КарациКъ, поел, юз:

Она је (песма) по садржању и по дужини налик

на јуначке пјесме. В. С. КарациКъ, нар. пес. 1, стр.12з;

По свему вас видим да сте врло побожни. Д. апост. 1 7, гг;

Ни по чем нијеси мањи. Мат. 2,6;

По ерцу и по телесном јунаштву био је први. В

С. КарациКъ, дан. 1, 83;

Што је који богатијн и од народа по госпоству сво-

лге различнпји. В. С. КарациКъ, ковч. 15;

По различными бојевима а особито по пропасти цар-

ства Српског и по слlрти кнеза Дазара и цара Мурата
знатна равница Косово по.ье. В. С. КарациКъ, дан. 2, 34;

Поп се не бира по бради но по глава. Поел.;

И бираху грађане юнаке

Све по пугнци и крвавой руии. Оглед. 15 7;

Често .ьудн по толl рачуне године кад је који гаЬе

обукао. В. С. КарациКъ, поел. 145;
По чему се брдо и сад тако зове, В. С. КарациКъ.

нар, пес. 1, стр. 188;

Те с’ спомнше јунак по јунаштву. 2, 4з;

На девојко коласту азднју.
Но челгу Кеш мене споиенутп,

По аздији по имену .нолге. 2, 51;

Ако ли мени не вјерујете, вјерујте ми по тијем дје-
лилга. Iов. 14, 11;

Поранивши по своль обичају. В. С. КарациКъ, поел, ю;
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Да прославим моје крсно иые

По закону и по обичају. 2, 62:

На куиство се иде по закону. 2, 62;

По закону својему
_

судите му, Тов. 18, 31;

Да е добра женидба и по остами законы. М. Добре-

тнЬъ, богосл. 515;

По законяхь е о :п ь с т к I. н ы н у ь. Спом. зго;

Не говоре богу по закону

Већ говоре цару по хатеру. 2, 19:

Кажи по души.
Ради по сво Јој воли. В. С. Караџићт., поел. 131;

Који је по мојој вољи. Мар. 5, и;

Ал ти нвје господар по воли, з, 28;

Ил тв ннје по воли снашица. 1, 143:

Ал ти није по ћуди ђевојка. 2, 89;

Не чинећи ништа по хатеру. 1 Тим. 5, 21;

Да се Петре съ Турции’ умирш

Не по волъи него по неволъи. П’Ьв. 4;

Јер је твоја шћер живот изгубила по заповијести

твоје безбожие жене. Ирин. 166:

Не буд’ по заповијести. Поел.;

Оупнсд 11 О ГOСIIOI|ТКД доукрокдукогд.
Спои, год:

Аџи - Мустај-паша по заповијести царској поша.ье

свога сина с војском на Насманџију. В. С. КарациЬъ,

дан, з, 14з;

Оуп нсд воукнднь югокнЪь по рн еV н рддосдвд-

Спом. 215;

Онда се Срби, особито по наговору владике Звор

ничкога, предаду на веру. В, С. Караџићт., грађа 36;

По суду чнтаве скупштине одеску Мијаилу обе руке,

В. С. КарацнЬъ, грађа 181;

По правилу ка’ је бог\ мило. 2,2;

Нико по правда и по здрпвоме разуму не би могао

рећи. В. С. КарациЬъ, одгов. улаку Ю;

Ннје могуће ту ствар пресудити по свједоцима. В.

С. Карацнкъ, дан. 2, 121;

Него се суди по разуму и по обичају В. С. Кара-

цићт>, грађа 192;

Св. Власиј, који је по Римском калвндару први дан

по Сретенију. В. С. Карацикъ, поел. 128;

Гдје му је по етимологији ијесто, В. С. Караџићт.,

нар. пес. 1, V;

Старији по господству . В. С. КарацнКъ,. грађа 55;

Ако ћу је напит’ по старјештву.
Напићу је старом Југ-Богдану;

Ако ћу је напит’ по госпоству.

Напићу је Вуку Браиковићу;
Ако ћу је напит’ по јунагитву,
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Напићу Је војводи Милошу. 2, 50;

такое и оно:

' Сваки ће примити евоју плату по својету труду. 1

Кор. з, 8;

Тядя Ье прякеднымъ н гртшнынт. дятн мдјјд« прявнупа,

то есть скяконв по делк ит. г о вк. I. РанЬъ, свешт. ист. зт;

По лгоеућству њихову и преко могуЬства доброво.ьнн
бнјаху. 2 Кор. 8, з;

Да га (чадоръ) начини по оној прилици као што га

видје. Д. апост. 1, 44;

Томе ће по свој прилици бнтн узрок што зна Грчки
В. С. Карацикъ, писма 48;

А он остане у Неготнну по староме. В. С. Кара
цикъ, дан. 1, 8з;

Трп.ъен спасен по готову блажен. Поел,;

То је било из незнатна и по слабости људској. В.

С. Карацнкъ, грађа предгов.;

Еда би се по среди која нашла. Прнп. 144:

Да ше по среди Србской велике и густе магле было,

С. Милутиновикъ, нет. срб. зоб;

Ако по иесрећи ударн на наст. лавь. Д. Обрадов. бас. 24з;

Злрь ноурять прими солоунь по сил*. Шзф. лЪтоп. 76;

ц| е лн по сил* стянеть- Душан. зак. 71;

Уграбн е онъ по сили. И. Гундуликъ, осм. 8, 158;

Предали се царевн везнрн

Да им по челг саб.ьу не ударим. 2, 44;

Не бы ли се по че.пъ потурчјо. П4в. 23;

и овде што се каже долази држећи се оногашто знаки

речь коя сгон съ предлогомъ;

Тешво мајцв по ђевојци! Поел.;

По тебе ме змнја заклат’ хћаше. 1, 286,

Мислећи да ће она постити по толге што јеуторбн

В. С. Караџнћт.. поел. 101;

Моли да не поЬемъ тужити се игумеши. По томе

можешь тн спавати спокоянь, речемъ му: нисамъ я овде

дошао процесъ терати. Д. ОбрадовиЬъ, бас. 335;

По Лlбни может чинити што ти драго. В. С. Кара

цикъ, речи, по;

По порукама вуци меса не једу. Поел.;

Нвје мене по спијееу зима. 1, ш;

кадъ се што само себе држи остае само за себе:

Војводе не буде кадар под уздом држатн, него остану

сваки по себи. В. С. КарацнЬъ, дан. 2, 75;

Нека тамо по себи благую, С. Мнлутинов. обил. 89;

Которани у стара времена имали оу свою по себи

републику. Грлнца 2, 76.
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СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРЕМА

Съ овимъ предлогомъ седмый падежъ показуе што

и другш съ истимъ предлогомъ ,
само е седмый много

обичнш (*):

Над је царе био према цркви. 2, 36;

Гледајући према себи драга. 1, 567;

Сјеђаху према гробу. Мат. 21, 61;

Оыде се устава према војсци Ау стријској .

В. С.

КарацнКъ, еман. 21;

На пдлнннн воуикоу прими н д ш ем ь гряд оу в р о-

д а р оу. Спом. гДо;

Подигяувши руке и рашнривши шаке према глава.

В. С. Карацийъ, поел.
(и;

Сад метни прама овои науци ону другу. Д. Обрадо-

внйъ, жив. 123;

Двије војске ноћцу преноћише

Преноћише једна спра.т.а другој. П. Петров, кула 18;

Па га пекли према ватри. В. С. Карацийъ, грађа 68;

да је до подне узрасда

Према тихом сунцу прољетнолге. 3, 82;

нека се огрев путникъ

Према томъ благоме пламену. М. Сввтийъ 'l6,

кадъ су отвари обрнуте една другой могу се пореднтн:

Имадијах драгог према себи. 1, 369;

Плативши штогођ према кривици. В. С. КараииЬъ,

дан. 2, 99;

Да ум-Ьри свой трошакъ прама сволге доодку. Д,
ОбрадовиЬъ, бас. зоо;

Према еуберу ва.ьа се пружати. Поел.;

Већ сам млада према теби расла. Г, 'л-22:

А јадан тн према њему Марко. 2, До;

Ово су просјаци према њима. Прип. 101;

Арнаутски је народ и према Српско.пе Мали. В. С

КарацяЬъ, ковч, 5;

Онь э НIПЦО спрама мени. Д. ОбрадовиКъ, бас. 2 то;

(*) Найпре е речь премии бывши прнлогъ (абу.) стаяла

съ треУ.имъ над. са евнмъ по н+.гову значеню: сиддшти и рЂ-

н о гр о в оу. Мат. 27, 61, Супр.; IАко дгьнЫ|к и р е м о стриг оу-

Фоу п оу. Д. апост. з, 32, Шншат.; оустрьии се прямо емоу.

Шэф. л-Ьтоп. 71; по томъ в место трећега падежа добила сед-

мый. као и предлогъ по (стр. 624]. А да допета стой съ ньомъ

седмый пад., видн се по речииа коима се з-ћш и 7-мый над.

разлиную вданъ одъ другога.
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обрнуте могу быти ствари едва другой приятельски или

неприятельски:

Како до садъ милостива

Была еси прамъ свакому. П. КнежевиЬъ 188;

Любовъ прамп ближтемъ. Г. Зеликъ 565;

Да су Русси с ћесарцима свезала ал!анцу према

Турцима. С. МнлутиновиЪъ ист. црн. 11.5;

Прим Турцима да се одржнмо. С. Милутвнов. обил. 158:

И прамъ богу да ратъ дигну. В. Дошенъ, ажд. 184;

Дко кн дошлд ибкои сидя нд грддь няшь
. . . . пр я

ы я уем ь не кнсмо ногян внтн. Спом. 94;

Хоће једном бити према главы

Јалп мојој јали према твојој. 2, 14.

СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ

ПРИ

У седиомъ падежу съ овимъ предлогомъ речь пока-

зув што и у другомъ съ предлогомъ кодъ или край или

поредъ
.

само што е оно пито се при чему бави саста-

влЬно съ ньимъ
,

а узъ поменуте предлоге монш и не

быти саставлЬно:

Месо при кости а зем.ъа при кушу (ва.ьа). Поел.;

Нађе своју заручннцу ђе се прибила при једноме

намену на пола мртва. Прип. 142;

Осијече они прет што му при штапу пријенуо бно.

Ирип. 188;

Селдан га коиьиц при брегу чека. 1, 138;

Што с' у мајке ти умјела

То при путу све остави. 1, 92;

При тканици сој-срмали ножеви. 1, 495;

При куђељи од злата вретено. I, 641;

Као г.ъивица црвено при коријену каква дрвета. В.

С. КарациЬъ, речи, бабино ухо;

Соба при земли, В. С. КарацнЬъ, речн. коноба;

Ко носи при руци не носи при души. Поел.;

Ево ти ова бочица пунана воде, држн је при себи.

Прип. 148;

Кад се ко хвали онијем што нема при себи. В. С.

КарациКъ, поел, юз;

у пренесеномъ смислу, у коме се ово знамен I. може пре-

нети и на радню и на станЪ:

Кад којп што лудо говори као да није при себи. В.

КарацнКъ, поел, зI;

Што зборнте, есте ли при себи?П. ПетровнЬъ, вјен. зз;
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вен л’ при свести Звоннмире, устај , дођн к себи.

.1. ЛазаревиЬъ, владим. 130;

Над су би.ш при вечери. Прип. 135;

При јелу сватовн често довикују дјевере. В. С. Кара-

пнЬъ, ковч. 84;

Него сам мнелво исповиђети при смрти Прип. 123;

Да причалю снове при кретаню. 11. Петров. в!ен. 97;

Јеванђелије, на којега су се рукопису до револуције

заклнььалн Француски кра.ьевн при вјенчавању на кра.ъев-

ство. В. С. КарапиКъ, пнема 23;

Рече се при првоме мраку. В. С. КарациКъ, поел, яг; (*)

тако е и обо:

Други остане при своме. Прип. 90;

нзъ простога се значеня губи саставлянй
,

по чему се

предлогъ овай изедначуе съ предлозииа кодъ и поредъ

у овакииъ примерила:

На главп ј ој алел кален драги,

При коме се ходити виђаше
Усред тавне ноћи без мјесеца. з, 15;

Да се очи мен’ и твојил’ ћерцам’
Не покваре при с вгећи другой. С. Милутинов. обил. 50;

За то самъ више при свгећи рад! о него при дану.
Г. ЗелиЬъ 84;

по томъ е и у овакимъ примерила при еднако съ пред

логомъ кодъ (стр. 200—201) и поредъ (стр. 276);

При слобода смрть не хае. И. ГундулиЬъ, оси. 9, 153;

Шта је ђердан при доброта
,

Шта ли каеад при љубави. I, 451;

При оволикој множини пјесама и поред болести

моје главе и очнју за сад се друкчије није могло учи

нити. В. С. КарацяКъ, нар. пес. 1, XIII;

Али при сеему толlе Турци опет не смједну ударвтн

на Смрдан. В. С. КарациКъ, дан. з, 197.

СЕДМЫЙ ПАДЕЖЪ СЪ ПРЕДЛОГОМЪ
У

Съ овимъ предлогомъ речь у седмомъ падежу пока'

зуе да е онимъ што сама знача обколЬно место где

што быва:

Овде бы было место и овакимъ иримерима, али ихъ

садъ > говору нема; фо нмь к быль по и господи-
н оу к ел м к о м I, || л р оу с те ф л ноу. Спом. лгя.
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Да се деси у двору твојему. 2, 60;

свакој ну А и ниа дама. Поел.;
Кад сјеђаше у суду. Мат. 21, 19;

Дангуби у затвору. В. С. КарацпЬъ, поел. | зз;

Гради куЬу у сваном мјесту. Поел.;

Лко га у нашијем крајевима нема. В. С. КарациЬъ,

нар. пес, 1, X;

Мота лица у крајини нема. 3,7;

И прије су весе.ьа бнвала

у свој земли
, у свој нралевини. г, 89;

Је л' оно нгђе у свјету било? 1, зоз;

Нађе мајку у свом винограду, з, 25;

Дунак засп’о у трави на страна. I, 479;
- Од руке му йншта не родило

Ни у пољу бјелица шеница

Ни у брду сннова лозица. г, 50;

Сви осташе, госпо, у Носову. 2, 45;

За клобуком бела кита перја
Н дну перје сребром заливено. 2, 4ч;

Који бнјаху у лађи. Мат. 14, зз;

Голу саб.ьу у руками носи, г, 88;

Свака носи чедо у наручју. 1, 757;

Држи дијете у крилу. В. С. КарациКъ, речи, крило;

Н јунаку срце препукнуло. 2, 25;

Помисли у себи. Прип. 89;

Војводић му коња држи у синџиру позлаћену. 1,621;
А ђогата води у поводу. I, 724;

аЬутит као пас у жежелу. Поел.;

Не вуците у туђе.пу јарлlу. 2 Кор. а, )4;

Кад им се поплашно коњ у талига.па на којнма су

ојвдили. В. С. КарациКъ, речи, прћије;

Угледа велику гору ђе сва у великоме пламену гори,

Прип. 148;

Н магли је Кра.ьевиЬу Марко, 2, то;

Нмбро ми је братац у раналю. 1, 642;

Да ја гледам синци у књиепма

Је .Г Милица Зазу суђенпца. 2, 32; (*)
Одмах позна стража од Арапа

Да у војсци не имаде Марка. 2, 62;

У народу нашепчу свакн чоек зиа котарицу оплести.

В. С. Карацић-к, поел. п4;

Поноси се бане у тазбини. 2, 44;

тпто се у последнышъ примерима каже колективно то-

же се казахи множиномъ истё ствари;

(*) У кньижевника место кньиге писацъ нЬзинъ; Што је
казано у пророцилш. Д. апост. 13, 4о.
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Милош у Латинилш. В. С. Караџ.нар. пес. 2, стр. 21 Ј ; (*)

И тим војводама буде и Милош. В. С. Караџ. грађа 41;

Колике знаке и чудеса учини бог у пезнабошцима.

Д апост. 15, 12;

Н момцима лијеп Мујо. 1, 501;

Ја сан била у рибама. Прнп. 29;

Уватише јарца у овцами, з, 26;

Какав бјеше јунак у сватовма

Што највеће отвори јунаштво. 2, 29

Зет у пуницама. В. С. КарадиЬъ, нар. пес. 1, стр. 522;

отуда е и оно преиа ономе што е казано кодъ 4-тога

над. стр. 535 :

Кад је Руски цар био у гостима код Пранскога кра.ьа,

В. С. Караџићт,, дан. 4, з'4;

стварима е обличЬмъ обколЬно тело а по томе и што

е саставлЬно съ теломъ; такое у пренесеноиъ сиислу:

Колнко је у недели дана. 1, 79з:

Јер су онамо четнри литре у оци. В. С. КараинЬъ,

поел. з ( 1б;

Ама што је пуце под гръоцем,

Н њем' има двије литре злата. 3, 49;

такое и овде една стварь само у обличи) друге:

Они му даше меда у сату. Лук. 24, 4а;

ДаЬу тебе денет стотиница

Све жутијех у злату дуката. 2, 58;

Већ понеси у брашну колаче

А кошу.ье у бијелу платну. г, 91;

На поласку сваки од похођана даде невјести што у

новцу. В. С. Караџићт», ковч. 95;

Нарицан>а у стиховима. В. С. Карапићт., ковч. юо;

—Продао кукурузе у клиповима. В. С. Каран, речи, клип;

- ~Кисео купус у главицама. В. С. КараииЬъ
, речи,

бадњево зе.ье;

Покнсло сијено у относима. В. С. Караџићт., речи, откос;

кадь е една стварь у обличи) друге, онда се изедначуе

съ ньомъ и быва исто што е она:

„.-'•Ни у тикви суда ни у Влаху друга. Поел.;

Да бих дала везена јаглука,
Н том нема за те халвалука. 3, 19;

Коме није у ораху није ни у товару (до ста). Поел.;

Кад је што па очима добро а само у себи рђаво. В.

С. Караџићт., поел. 266;

Ч У девет хвала, у једном храна. Поел.;

(*) Моужд ють согд §цвхјСтеов хвя кь вяСь. Д. апост.

2, 22, Шишат.
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9 њима да нмаио добру узданицу. В, С. Кярац, ковч. 122;

Ти не држи вјере у другоме
Но сам ндн те Турке развидн. з, 2т.

према томъ се и овде са свимъ просто обколява радия

или станЬ:

му преби у рпмену крила. 2, 4з;
Сломила му ногу у колену. Оглед. 233;

Не шЬе с]еЬи у рамену руке, з, 58;

Кад му видим руку у мишици. 1, ззт;

А у лицу б’јела и румена 1. *25;

Промијени се у лицу. В. С. КарацнЬъ, поел. 245;
9 лицу ниједан није млого налик на Ве.ька. В. С.

КарацнЬъ, дан. 1, 93;

Спасти у месу, у лицу В. С. КарацнЬъ, речи, спасти;

~9 струну је танка и внсока. з, 82;

-—Висок јунак, танак у појасу. 2, 81;

—-9 плеАилш поширега нема, 2, 4о;

Лежаше немоЬан у ногама. Д. апост. 14, «;

Ром сам у ногу, сакат у плеАу. 1, 269;

Воли ме нога у сплету. В. С. КарацнЬъ, речи, сплет;

9 таци мало остао сакат. В. С. КарацнЬъ, дан. 1, 79:

Ко ти реза борну сукњу

9 скутови разборнту
9 појасу сабориту. 1, 189;

9 дну су ужи него уврху. В, С. КарацнЬъ, речи, кош;

А злато је саб.ьа обливена.

9 острицу остра и угодна. 2, 4о;
'■— Болеет у очима. В. С. КарарнЬъ. речи, бад.ье;

обколЬно тоже што быти и радньомъ и станЪиъ и дру

ГИМЪ ЧИIМЪ умшшъ:

Днјете једнако држи у пометы што му је отац казао

Прип. 201;

Што у мрану рекосте, чуКе се на видјелу. Лук. 12, з;

Код моје Ьеш мајке у ладу седитн. 1, 183;

Да би се у топлини прије укиселило. В. С. КарацнЬъ,

поел. 134;

Јеси л’ ђегођ у животу Марко? 2, 67;

Затекоше цара у животу. 2, 33;

Да с’ у здрављу опет састанемо. 2, 39;

бсмо здраво докле ,хоЪе вогв оу \ др л в л ю уестнтогд

ЦЛрД. Спом. 301;

Свашта доста у твојему здрав.ьу. з, 58;

Да је њима у гьегову здрављу зулум доднјао, В. С

КарацнЬъ, дан. з, 152;

Да би у весељу данке проводила. 1, 489;

Не имао у болести санка. г, 64;

Остаје му у жалости љуба. 1, тзэ;
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Двоје мили у милости расло. 1, з45;

Кад смо били ђеца у лудости. г, 4з;

Докле смо Iошъ у разбору. Наукъ кр. 31;

Ко се не шуч\\ у младости, куку чу у старости. Поел.;

3 детињству Ьеоме научи мало чнтатн. В, С. Кара-

инЬъ, дан. 4, 21;

Узебло воће у цвијету. В. С. КарациКъ, речи, цвнјет;

њееовој воли то не стоји. Ирин. 129;

Проро к те има у воли. Грлица з, 101;

Н!е (Лон) могла бытн у волъи нова нКна домовина,

Д. МнлаковнКъ, нет. П;

Петру ше никако у волъи было упуштатн се у ратъ

Д. МнлаковнКъ, ист. 181;

Који је у воли, боже га подржн! који ли јеу неволи,

боже га из нево.ье избавп! Ковч. 124;

Сад се отац нађе у неволи. Прип. 15

Ако тебе буде до нево.ье.

Они Ке ти битв у неволи, г, 19;

--•Нека ти се у неволи нађу. 2, 92;

Мучи шКерце, у јаду нукала! 1, 642

Ако мене штогођ биде тамо

Каква мука у веселу тво.пе. 2, 89;

У добру се не понеси а узлу се не поништи. 1,213;

Подај Керку Внлипу Маџару

Те Ке она бнти у богату. 2, 80;

Што му је дато у готову. В. С. КарациКъ, поел. 45;

Бо.ье је поштење у сиромагитву него богатство без

поштења. Поел.;

Који до грла у дугу бијау. Д. ПоповиКъ, осв. 99;

ХранеКи Турчин код Нијемца у ропству свиње. В.

€. КарациКъ, поел. 159;

Ко ти је мани, био ти у најму. Поел.;

Како ј' закон у вјери ришћанској. 2, 16;

Од којн су млоги и
у Турској вјери сачували своја

стара презимена. В. С. КарациКъ, дан. 2, 18;

Да се млада у поштењу владам. 1, тео;

Весело нити, у части бнти. 1, 129;

То није у јпојој власти. Прнп. из стар, и нов. зав. 39;

Та с Латини ја у миру нисам. 2, 90;

Да жнве у пријателству. В. С. КарациКъ, поел, вз;

Јера сам ти мајко у завпди

С проклетнјем Мнном од Костура. 2, 62;

Јави му се у сну анђео Господњи. Мат. 1, го;

Н сну се не снило! Поел.;
И да је у страху за мене далека. Б. РаднчевиКъ 1, 11;

Кад се чоек у бризи и у нево.ьи шали. В. С. Кара-

циКъ, поел. 140;

Ласе нађем у највећоЈ сметњи.В. С. КарациКъ, дан. 2, 139;

Нађе се у чуду. Прип. 13;
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У паклу над бјеше у .пукала. Лук. 16, 28;

Б и/еду и тој .пуци љутој
Не шће кв кнут’ ни прнзвати слугу. 2,

Нашао се у запари. В. С. КарациЬъ, речи, запара;

Рече у разговору стар чоек. В. С. КарапиЬъ, поел. 1в;

Да је Милош с њима у договору , В. Г, КараинЬъ,

грађа 65;

Истом они у бесједи бјеху. 2, 39;

—-"Док су они
у ријечи били. \, 151;

У ријечи под кулу падоше. 2, 19;

Мој сеотрнћу, док си у ријечи. 2, 89;

Да би га ухватили у ријечи. Мар. 12, 13;

Да се они не бн ухватили у лажи. В, С. Караџићт.,

дан. з, 138;

У томъ плачу подъ б!еле дворе. ИЬв. 59;

Говори се у шали. В. С. КарациКъ, поел, з;

У тој мисли своме двору дође. 2, 81;

ђе се један у нево.ьи нађе.

Да му други у полюки буде. 2, 39;

Кад је ко у велинолге послу. В. С. КарариЬъ, поел. 26";

Или си је у боју добно. 2, 51;

Но со бране у пололгу Турцп. 11. ПетровнКъ, кула з4;

У наду да се она (Цраа гора) већ не ће скоро моћи

опоравити сиђе с войском у Дуждеву државу. Грлица г, Чь:

Рашта пнјеш? рашта се опијаш?
Те у пику грдно проговараш. 2, 4^;

Б
ауту га ситна књнга стиже. 2, 79:

Од онда ме свана срећа срела

И у ауту н у траоеању. 639;

Б дријему чашу испустио. г, гг;

Топове, које онако у итњи нису могли повуКн. В.

С. КарациЬъ, дан. Ч, 13;

Кад ко у женидби гледа на оно што Ке му жена до-

плети. В. С Карацикъ, поел. 265;

У писању штеде се ријечи. П. ПетровнКъ, шћеп. юу;

У незнаню посћћу му главу. ПЬв. зэ;

Он је то учнаио у незнани. В. С. Караџ. речи, незнан;

Што у таииЈел/ догађајилш претече. В С. Кара-

циЬъ, поел, з;

У каквоЈ га налазнш кривици. И. ПетровнКъ, шћеп. 154;

овамо иде и оно где се радня или станЬ именуе стварю

коя Iой треба:

Тако ми крста у колг сам крштен! Поел.;

И у вину КеиФ задобише. з, з;

Ти имадеш и оца и иајку.
Ни једнога у асталу нема. 2, 60;

Ко не учини .ьубав у туђоЈ трпези,
каин Ье у сео-

ЈOЈ. Поел.;
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што быва обколЬно е и у овакимъ примерима према

предньима:

У пићу се тешке пијанице
А у кавзи .ьуте кавгаџије. г, 29;

Ој Бачвани, здраво, здраво.

Ко У у песми веьи ђаво. Б. РадичевиЬъ 1, 99;

Нит’ јој друге у Ердељу нма

У летготи нити у доброты, з, 75;

Милош у јунаштву кије уступао ни Ве.ьку ни Чупићу.

В. С. КарапнЬъ, грађа 50;

Мислим да ни
у чему нијесам мањи од превеликијех

апостола. 2 Кор. и, 5;

Јер се звијезда од звијезде разликује у славы. 1

Кор. 15, 41;

Ако сап и простак у ријечн али у разуму нијесам.

2 Кор. 11, 6;

У оволlв послу вјешт човек. В. С. Караџићт., дан. 1, 60;

Друге учити у ономе што сами не знаду. В. С. Кара-

писма 47;

Обучавај се у побожности. 1 Тим. 4,7;

Која би девојчице у кувагьу, гиву и осталим кућев-

ним пословилт поучавала. Д. Поповићт., осв. 43;

У чельу су дужни друге упуЬнватн. В. С. КарациЬъ,

писма 26;

Самоуци у Српском језику. В. С. КарациЬъ, писма 85;

Учите.ъ незнабожаца у вјери и истины. 1 Тим. г, 1;

Вјешт као магарац у кантару. Поел.;

Силан у дјелу и у ријечи. Лук. 24, 19;

Ојача у вјери. Рим. 4, 20;

Да растете у познању божијему. Кол. 1, ю;

Браните се тврђом у вјери. 1 Петр. 5,9;

Ннко не може овога свачему срећан бити. Поел.;

Да окущам срећу у дорату. з, з4;

Бог којн је богат у милосты, Еф. 2,4;

Човикъ у овцамъ, воловилгъ найбогатш. А. КачиКъ,

кораб. 56;

Обилуешь у чудеси. П. КнежевиКъ из;

Да имате изоби.ъе у паду. Рим. 15, 1з;

У сваиоте добром дјелу да будете родни. Кол. 1, ю;

Нисмо у овом оскудни. Л. Миловановъ sт;

О скудна (Бока) у маслу. Грлица 4, 68;

Бог им да те стеку у свачему: у коњлга.

Прип. 89;

Тако ми бог ђецу намирио у сеачелг за што га по-

лно ! Поел.;

Узевши неколико неприятельски храномъ иатоварены

кола, брезъ штете у своилиг людма врати се у Новый.

Грлица 4, 52;

Савтавса I. 41
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У њега је било доста штете у људма. В. С. Кара-
цик'ь, еман. 39;

Не би ли се Србима сало помоћ у цебани дала. В.

С. КарациЬъ, дан. з, 149;

,Та све раднм а ти ни у чему не помажеш, Прип. 89;

Кад гости у чему сметају домаћима. В. С. Карацийъ,

лосл. 62;

Другарн у војевању. Филнб. 2, 25;

Кад .ьудну чему нису сложи и. В. С. КарацнЬъ, поел. 158;

Ако се два од вас слож е. у чему му драго. Мат. 18,19;

Којн у ов олье дјелу мисле друкчије од мене. В. С. Ка-

рациЬъ, писма 95;

Имам дпјел у славы. 1 Петр. 5,1;

Не можете иматн заједнпце у трпези Господњој п у

трпези ђаволској. 1 Кор. ю, 21;

Све заједничаре са ином у благодати. Филнб. 1,7;

Они у томе нама суд!е быти не могу. М. СветиЬъ,

утукъ 3, 63;

Кад ко пође кога да превари у чему. В. С. Карапийъ,

поел. 207;

Ва.ъало би да се у томе угледају нањ. В. С. Кара-
пиЬъ, писма 38;

Вуди углед вјерннма у ријечи, у живљењу , у љу-

бпви. 1 Тим. 4, 12;

Слушајте родите.-ье своје у свачельу. Кол. з, 20:

Лесте ли у свачельу послушни. 2 Кор. 2,9;

временомъ може быт» обколЬно што унь быва, али се

редко казуе тако кадъ што быва:

Да вам буде у помоћи

И у дану и у ноћи. I, 216;

Који спавају , у ноћи спавају
,

и који се опнјају
, у

ноћи се опнјају. 1 Сол. 5,7;

Данас јесте неде.ьа ,

Я њој с нншта не дел>а. 1, 209;

Я јутру је свака вода бистра студена. 1, 399; (*)
Кад у јутру дан осване. Прип. 19;

Кад буде у Јутру. В. С. КарациКъ, поел. 1;

Луче у седмом сахату пусти га грозннца. Iов. 4, 52;

Я деветом
сахату повика Исус. Мар, 15, з4;

Два сахата заедно трчаше,

А кадъ было у треАемъ сахату,

Истиште се пуста бедев!я. Грлнца 4, 119;

Лер је онђе вријеме у Вељачи непостојано каоу Ср-

бији у Марту а у Вечу у Априлију. В. С. КарациКъ,
поел, зз;

Одакле Челеби-е<l>ендија пише Црноме ђорђнјуу ме-

сецу Маију. В. С. КарацнЬъ, грађа 32;

(*) Само е ютро овако найобичше.
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Б Юнг'ю лгЬсецу дође на ЦетинЪ. Грлнца 2, во;

Свадбу кажу у годины првој. 2, 89; (*)
и д есетој (години) мезил књига стнже, 2, 89;

Да се за хајдуке зло прориче у оној годины кад

кукавнца изнђе рано те кука по зелено] шуми. В. С. Ка-

раџићт,, одгов. на утукъ 21;

Нијеси познао временаукојему си похођен. Дук. 19, 14;

време се заменюе траанКмъ раднЬ или станя:

А Југ ти је госпо погинуо

Б почетку у боју првоме, 2, 45;

Што би се у почетку могло ласно учинити оно по-

слије буде мучно и тешко. В. С. КарациКъ, поел. п4;

Жнвно у другој половины XVII вијека. В. С. Кара-

цнЪъ, нар. пес. з, стр. шг;

Б том свану и сунце ограну- з, 22;

Б том стнже Краљевнћу Марко. 2, то;

у примерима као што е:

Затвори се у кући. А. КачиЬъ, кораб. 252

ако се и тоже у глаголу мнелити примицанЬ, опетъ се

не каже место кое се примшданКмъ докучуе него само

где быва што глаголъ значи.

(*) Примера:

Давно било, сад се спомињало

Кано ђурђев данак у години. 3, 24:

Да не падне деда ни сннјега

До један пут у години дана. 2, г;

Постим два пута у недјељи. Лук. 18, 12;

више иду међу оие на
стр. 63 7 него овамо. Тако се време-

номъ само стан'Ь челядету казуе:

Кад западох ропства у вијеку. 2, 44.
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