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РЕЧНИК ПРИЧЕ О БОЈУ КОСОВСКОМ (РУКОПИС ИЛИЈЕ
ЈОВАНОВА) 1
САЖЕТАК
Овај рад представља речник једне од верзија Приче о боју косовском –
Рукописа Илије Јованова, који је настао средином XVIII века. На основу
појединих речи, попут чоек, претпоставља се да је могао настати у Црној Гори.
Текст је писан старосрпским језиком, са ретким лексичким наносима из
српскословенског језика (нпр. дашти), брзописом и неуређеним правописом, а
одликује га присуство и јекавских и екавских форми. С обзиром на то да лексика
предстандардног периода развоја српског народног језика до данас није
систематски проучена, овај рад представља скромни допринос познавању састава
лексикона српског језика ове епохе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: историјска лексикографија, старосрпски језик, XVIII век,
речник, Прича о боју косовском, Рукопис Илије Јованова.

1. Увод
1.1. Прича о боју косовском или Житије кнеза Лазара
Житије кнеза Лазара, у науци познато и под називом Прича о боју косовском,
саставио је непознати аутор почетком XVIII или крајем XVII века. Настанак ове
повести везује се за југ, за Боку которску и Црну Гору. Ова територија била је
имиграционо подручје; крајем XVII и почетком XVIII века становништво старе
Овај рад настао је у оквиру пројекта Речник српског језика од XII до XVIII века, који се
одвија у оквиру Матице српске, и пројекта Историја српског језика (бр. 178001), који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, чији сам стипендиста.
Проф. др Јасмини Грковић-Мејџор захваљујем се на сугестијама.
1
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Херцеговине мигрира у Боку, услед чега јача национална свест нашег живља на
југу (Ређеп 2010: 6‒7). Антитурско расположење на овом подручју изнедриће
дело које говори о најсудбоноснијим догађајима српске историје, онима који су
довели до пропасти српске државе. У њему су садржане две легенде ‒ косовска
и легенда о убиству цара Уроша, у којима се и тражи узрок српске пропасти, а
два главна мотива косовске легенде ‒ мотив јунаштва, везан за Милоша
Обилића, и мотив издаје, везан за Вука Бранковића ‒ први су пут обједињени у
логичну целину (Ређеп 2010: 8).
Састављач Приче о боју косовском служио се бројним изворима, међу којима
су: Карловачки родослов (1502), Житије светога кнеза Лазара (1393‒1398),
Краљевство Словена Мавра Орбина (1601), перашка драма Бој кнеза Лазара
(крај XVII века), бугарштице, десетерачке народне песме и усмено предање
(Ређеп 2010: 8).
Протограф овога дела није сачуван. У периоду од 150 година, од почетка
XVIII до половине XIX века, текст се преписивао на великом пространству, од
Боке которске и Црне Горе до Москве, Ровига, Будимпеште и Софије. О великој
популарности Приче о боју косовском сведочи чак 36 сачуваних рукописних
варијаната текста (Ређеп 2010: 6). Једна од њих, Рукопис Илије Јованова,
представља корпус за израду овога речника.

1.2. Рукопис Илије Јованова
Рукопис Илије Јованова, настао око 1750. године, део је зборника из средине
XVIII века и чува се у Народној библиотеци Србије под сигнатуром Рс 82.
Насловљен је: Повест од житија светаго кнеза Лазара и његова војеводе
Милоша Обилића и остале све српске господе иже бист на пољу Косову. Писар
се потписао на првој страници документа (Сије писа Илија Јоанов), али нема
података о месту и времену бележења текста. На основу водених знакова
утврђено је да је написан око 1750. године, док поједине речи, попут чоек,
упућују на то да је могао настати у Црној Гори. Рукопис има 12 листова и није
довршен. Писан је на хартији, брзописом и неуређеним правописом; графема
<ч> доследно се употребљава за обележавање гласова [ч] и [ћ]. Писан је
старосрпским језиком, са ретким лексичким наносима из српскословенског
језика (нпр. дашти), а одликује га присуство и јекавских и екавских форми
(Штављанин-Ђорђевић и др. 1986: 174–175).
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1.3. Методологија рада
Текст смо, на основу снимака рукописа, најпре дигитализовали, према
принципима уноса грађе на пројекту Речник српског језика од XII до XVIII века
(Матица српска). 2 Приликом уношења текста сусрели смо се са одређеним
проблемима, на које ћемо указати.
1. Код Илије Јованова запажа се недоследност приликом употребе графема
<є> и <e>. Наиме, и једном и другом графемом обележавају се и група [је] и
глас [е]: воєводе (1a/4) : ижє (1a/7), есть (9а/18) : кнез (10а/1). С обзиром на
ову недоследност, сва места на којима се ове графеме јављају приликом
уношења обележили смо графемом <e>. Из истог се разлога не може са
сигурношћу утврдити да ли у одређеним позицијама <є> и <е> обележавају
екавски или јекавски рефлекс кратког јата. 3 Иако несумњиви екавизми
(повест, престол) вероватно припадају слоју српскословенских наноса, због
могућности да су из неке од претходних, тј. коришћених верзија Приче унети
и други екавизми, у одредницама смо у оваквим случајевима, како бисмо
избегли учитавање, наводили обе могућности, уз знак питања (нпр.
вјера/вера?; дјело/дело?).
2. Проблем се јавља и код читања слова <ѡ>. Наиме, ово се слово користи за
обележавање гласа [о], као и групе [од]. У обама случајевима ова графема
понекад се јавља без надредног знака, а понекад се изнад ње налази цртица,
лучна, водоравна или коса, различите величине, али ни у ком случају не
подсећа на лигатуру <ѿ>. Ипак, како би се направила разлика у обележавању
гласа [о] и групе [од], у првом случају користили смо знак <ѡ>, а у другом
<ѡ҇>.
3. У тексту се недоследно користи графема <х> (нпр. леб, њиов, рабар :
дрхтати, њихати, хрт). У одредницама смо речи давали онако како се
појављују у тексту, а у случају варирања у истој речи (нпр. страх : стра)
давали смо обе одреднице, са упућивањем.
Рукописи Приче о боју косовском чине део корпуса за израду речника. Рукопис Илије Јованова
носи ознаку ПБК8.
3
Недвосмислени су једино примери у којима је кратко јат било реализовано иза гласа [р], те је
дало исти рефлекс у обама изговорима, и они у којима је јекавски рефлекс оставио траг у виду
јекавског јотовања.
2
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4. С обзиром на то да су листови оригиналног документа местимично
оштећени, понекад нисмо могли јасно да рашчитамо речи на крајевима
редова. На тим местима избегавали смо учитавање, те смо оно што се не
види добро или недостаје обележили знаком (...).
5. Места на којима се јавља очигледна словна или конгруенцијска грешка,
као и нехотично понављање речи, обележили смо знаком (!).
Након уношења текста, извршена је тотална ексцерпција грађе. Обрађене су
све лексичке јединице ‒ пунозначне и граматичке речи, као и ономастичка
грађа. Одреднице – углавном једночлане, мада има неколико вишечланих (нпр.
Видов дан, Косово поље) – уазбучене су и транскрибоване.
У састав речничког чланка улазе следећи елементи:
1. одредница;
2. граматичка информација;
3. значење/превод ‒ по правилу се наводе еквиваленти у савременом српском
језику; описне дефиниције дате су само онда када је значење немогуће
исказати једном речју. Консултовани су следећи речници: Речник српскога
језика (РМС), Речник српскохрватског књижевног и народног језика
(РСАНУ), Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (RJAZU), Старословенски
речник (СС), Рјечник из књижевних старина српских (Даничић 1863–1864),
Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Skok 1971), речник
турцизама који се налази у књизи Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Škaljić
1966) и Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum: emendatum auctum (Miklosich
1863). У случају значењских недоумица консултоване су друге варијанте
Приче о боју косовском;
4. потврда са контекстом у ком је пример забележен, уз ознаку страна и
редова.
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2. Речник
А
а везн. а 1. супротни – и воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000 воиске а мали
неки ѡсташе правде ради (2а/10–13); 2. саставни – ва то време кнезь
лазарь ездиꙗше на коние са своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то
гледаю двие кчери лазареве с висока чардака (3а/18–3б/6); 3. емфатички –
а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине мои него те желно молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ лꙋбавь нашꙋ
премилꙋ (7б/1–7)
ако везн. ако – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и тешкомь
моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети
за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5)
али везн. али – и то милош мꙋ све говори али на нега зле воле не имаше и ѡ҇
тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое дворе а милошь ѡтиде
ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5)
амо прил. амо, овде – а знамо царевꙋ силꙋ и неговꙋ рать и амо сꙋ наши
витезови кои че тꙋрци познати (10б/5–9)
Андрија м. Андрија, мушко име – краль вꙋкашинь имаше 3 сина марка и
андрию и димитрию (2б/2–4)
Б
бајрак м. одред војске – боина копꙗ земли пободена а баираци каконо и
облаци ѡћевени лиепо (10а/4–7)
бијел, -а, -о бео – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима двема
зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с висока
чардака (3а/18–3б/6)
бијељети/бијелети се?, бијелим се несвр. белети се – чадори се биеле далеко
како сниегь (10а/13–14)
бистар, -тра, -о бистар – кнезь лазарь наипрво проречe пакь милица ѡ немꙋ
прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ
бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ
землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3)
бити1, будем и јесам несвр. (свр.) бити (постојати, десити се) 1. бити –
повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова воеводе милоша ѡбилича и
ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–8); ◊ део модалне
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mihi est конструкције – ѡ милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби
говори како илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь врже лажне мреже да ѡмрази
милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2); 2. десити се, догодити се – и
то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ
крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897 (12б/3–9); 3. копула –
само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода племенита и нарочита ѡ҇
лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12); 4. помоћни глагол при
творби сложених глаголских облика – сестра ела нои говори моꙗ драга и
премила сестрице да не види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра
юнака и памети негове и врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да
кона езди (3б/13–4а/3); 5. помоћни глагол при творби пасива – ради негове
кротости и доброче (!) и рабрости поставлень бись до цара први ва полате
црве (!)(1б/5–8)
бити2, бијем несвр. бити (тући, ударати) ◊ бој бити борити се – та сꙋ копꙗ
вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити
не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски
ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
благородан, -дна, -о благородан – само-држаць кнезь лазарь биꙗше
ѡтачаства рода племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и
матере (1а/8–12)
благословеније с. благослов – и паки по погибели мрнавчевича промисломь
божиемь поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением
четири патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
бог м. бог – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и тешкомь
моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети
за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5); в. бого
Богдановић м. Богдановић, презиме – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара
стефана даде емꙋ свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича
(1б/8–13)
бого м. хип. од бог – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇
тꙋрака на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10); в. бог
божији, -а, -е божји – боже ти намь даи за вeрꙋ христꙗнскꙋ бога молити и за
цркве божие крвь свою пролити (11б/7–11); ◊ суд божији божја правда – а
ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака погꙋблени бише за ниѡвꙋ
(!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога свога (!) ꙋбише (2а/13–18); ◊
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промисао божији божја воља, старање – и паки по погибели
мрнавчевича промисломь божиемь поставише кнеза лазара на престоль
србски са благословением четири патриахра (!) србска и васего сабора
србскаго (2б/14–3а/2)
бој м. бој – сва господа и брача мрчанчевичи (!) на томꙋ бою погибоше (2а/19–
2б/2); ◊ бој бити борити се – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои
бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци
деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–
8б/5)
бојати се, бојим се несвр. бојати се – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ
бои бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ
ћеци деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има
(8а/15–8б/5)
бојни, -а, -о бојни – боина копꙗ земли пободена а баираци каконо и облаци
ѡћевени лиепо (10а/4–7)
Бранковић м. Бранковић, презиме – имаше сина 3 прво стефана деспота
дрꙋгога лазара трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!)
коꙗ бис дата за вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша
ѡбилича (3a/10–18)
брат м. брат 1. брат, родбински однос – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и
рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми
еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась
ѡстане честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2);
2. пријатељ, друг – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори
зле риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15)
братити, братим несвр. братимити – тꙋ милошь ѡ҇говара миланe брате мои
зато те братимь и кꙋмимь богомь великимь (10а/14–17)
браћа ж. браћа – сва господа и брача мрчанчевичи (!) на томꙋ бою погибоше
(2а/19–2б/2); в. брат 1
брзо прил. убрзо, ускоро – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ
попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–
10)
број м. број ◊ броја не има огроман, безбројан – него те молимь ако ѡчешь да
главе тои воисци доћемо ѡвако рeци на саборꙋ србскои господи велика е
сила тꙋрска броꙗ не има воисци али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка вићети
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(10б/9–16); ◊ броја се не зна огроман, безбројан – милан имь топличанинь
ѡ҇говара господи и властеломь велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние
ѡ҇ боꙗ юнака вече свe сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се
леба наеде (11а/12–11б/2)
будалина ж. (м.) будал(ет)ина – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и
властеломь велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече
свe сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
В
ва предл. (с ак.) у 1. за означавање кретања ка месту, положају унутар
нечега, доспевања у такав однос – ради негове кротости и доброче (!) и
рабрости поставлень бись до цара први ва полате црве (!) (1б/5–8) 2. за
означавање времена вршења глаголске радње – ва то време настꙋпи на
царство юрошево (!) краль вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико
воевода (1б/18–2а/4); ср. у
вазраст м. узраст – и вазраста биꙗше 18 лета (1а/13–1б/1)
вапити, вапијем/вапим несвр. вапити – када милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ
како лeтꙋ по злои зими сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара
мꙋрата питахꙋ (11а/6–12)
вас, васа, васе зам. сав 1. који је без изузетка, целокупан – и паки по
погибели мрнавчевича промисломь божиемь поставише кнеза лазара на
престоль србски са благословением четири патриахра (!) србска и васего
сабора србскаго (2б/14–3а/2); 2. цео, читав – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ
говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и
страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь
бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3); ср. сав
васаки, -а, -о зам. сваки – тако кнезь лазарь бись господарь срблемь и
пребиваше ꙋ васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ
(3a/3–7); ср. сваки
велик, -а, -о велик 1. који је по интензитету, јачини изнад просечног,
обичног – него те молимь ако ѡчешь да главе тои воисци доћемо ѡвако
рeци на саборꙋ србскои господи велика е сила тꙋрска броꙗ не има воисци
али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка вићети (10б/9–16) 2. особит, нарочит,
необичан – нечꙋ штeћeти мою саблꙋ чиничꙋ спомень полꙋ косовꙋ ѡставичꙋ
камень знати се ꙋзвиекь за велико чꙋдо (12а/3–7); 3. као атрибут уз
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имена религијских појмова – тꙋ милошь ѡ҇говара миланe брате мои зато те
братимь и кꙋмимь богомь великимь (10а/14–17); ◊ мали и велики сви без
разлике, без обзира на узраст – и на тои риечи господа ѡсташe весела на
ти глась мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
весео, -ела, -о весео – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась мали
и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
веће1 прил. више, даље (за време) – и то милош мꙋ све говори али на нега зле
воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое
дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5)
веће2 везн. већ – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и властеломь
велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече свe
сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
већма прил. више, додатно – милань топличанинь тако рече милань како га
милошь наꙋчи и вечма позлати ѡниемь наꙋкомь коием га наꙋчи (10б/17–
11а/4)
вечер м. (ж.?) вече – ꙋочи крснога имена згоди се вечерь сꙋботни дань и сазва
славни кнeзь лазарь свꙋ србскꙋ господꙋ к себи на вечерꙋ (12б/10–15)
вечера ж. вечера – ꙋочи крснога имена згоди се вечерь сꙋботни дань и сазва
славни кнeзь лазарь свꙋ србскꙋ господꙋ к себи на вечерꙋ (12б/10–15)
ви зам. ви – ви тꙋрци тꙋжни есте милоша слꙋшали али мꙋ ниесте сабле ѡ се
кꙋшали (11б/11–14)
Видов дан м. Видовдан – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань
и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897
(12б/3–9)
Видосава ж. Видосава, женско име – видосава говори дрꙋгама своимь и
сестри ели погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ
странꙋ мога ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
виђети, видим свр. и несвр. видети 1. опазити чулом вида, угледати – него
те молимь ако ѡчешь да главе тои воисци доћемо ѡвако рeци на саборꙋ
србскои господи велика е сила тꙋрска броꙗ не има воисци али ние ѡ҇ боꙗ
юнака ни крепка вићети (10б/9–16); ● увидети, схватити – и бого виће
неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на марици води и брзо
имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10); 2. искусити – тако ми бога и мое сабле
и кона и живота мога вићсте (!) снагꙋ мою када бꙋдемь тамо к вама дочи че
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вамь мачь мои полꙋбичeте га (11б/15–12а/2); 3. бити свестан – сестра ела
нои говори моꙗ драга и премила сестрице да не види нашь ѡтаць кнезь
лазарь милоша добра юнака и памети негове и врсности негове не би га
мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
висок, -а, -о висок – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима
двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с
висока чардака (3а/18–3б/6)
витез м. витез – то немои казивати тако славномꙋ кнeзꙋ лазарꙋ и воисци
нашои ера че се господа наша и витези препасти (10б/1–5)
витешки, -а, -о витешки – ера ако е нечешь карати богом ти се сада
заклинемь и тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на
коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–
5а/5)
вјера/вера? ж. вера, религија – боже ти намь даи за верꙋ христꙗнскꙋ бога
молити и за цркве божие крвь свою пролити (11б/7–11)
вјеран/веран?, -рна, -о веран – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
вјерница/верница? ж. жена која је верна свом мужу – караи брате верницꙋ
свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори зле риечи и да не зове поглавите делие
ѡрꙗтима (4б/11–15)
вјерно/верно? прил. верно – и верно милошь слꙋжи свога господара славнога
кнеза лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ врло
милоша ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ србскꙋ изгꙋбити
(6а/5–13)
вјетар/ветар? м. ветар – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои брате и
погледати реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено (10а/7–12)
властела ж. властела – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и
властеломь велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече
свe сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
вода ж. вода 1. вода – кнезь лазарь наипрво проречe пакь милица ѡ немꙋ
прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ
бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ
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землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3);
2. река – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на
марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10)
водити, водим несвр. водити – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои водити
немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга богдановича
та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
војевати, војујем несвр. војевати – и тамо воеваше царꙋ тꙋрскомꙋ паꙗзитꙋ
(2б/11–13)
војевода м. војвода – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова воеводе
милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–
8)
војинство с. војска – и воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000 воиске а мали
неки ѡсташе правде ради (2а/10–13); в. војска
војник м. војник – кнезь лазарь говори милици срамота би била твомꙋ братꙋ
едномꙋ ѡ҇ мое воиске ѡстати рекли би воиници ѡнь ние юнакь нити е
кадерь юнаштва ꙋчинити (9а/7–13)
војска ж. војска, војници – и воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000 воиске а
мали неки ѡсташе правде ради (2а/10–13); в. војинство
воља ж. воља/жеља ◊ имати злу вољу бити непријатељски расположен – и
то милош мꙋ све говори али на нега зле воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа
вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе
(5б/15–6а/5); ◊ испунити вољу испунити жељу – а милица мꙋ сꙋзна
говори а ти поћи з-богомь господине мои него те желно -молимь како мога
господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7)
вратити се, вратим се свр. вратити се – кнез славни лазарь на кона свога
ꙋседе свою воискꙋ ѡбрати к полꙋ косовꙋ и то наипослие ѡтиче ѡ҇ свога
двора како вече се вратити нече (9б/1–7)
време с. време ◊ по мали времени убрзо – и по мали времени престафи се
царь стефань (1б/13–15)
вриједан, -дна, -о вредан, драгоцен – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои
водити немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга
богдановича та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
врло прил. врло – и верно милошь слꙋжи свога господара славнога кнеза
лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ врло милоша
ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ србскꙋ изгꙋбити (6а/5–13)
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врсност ж. врсност – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице да
не види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове и
врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
врћи, вржем/вргнем свр. бацити ◊ врћи лажне мреже сплеткарити – ѡ
милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како илбени вꙋкꙋ (!)
бранковичь врже лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ
(6б/13–7а/2)
вук м. вук – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне ка-додае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
Вук м. Вук, мушко име – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара
трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за
вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
Вукашин м. Вукашин, мушко име – ва то време настꙋпи на царство юрошево
(!) краль вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода (1б/18–
2а/4)
Г
гди прил. где – тꙋ ние нигди пола гди ние тꙋрака све конь до кона а юнакь до
юнака (10а/1–4)
глава ж. глава ◊ одсећи главу (пог)убити – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо
тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше
(2а/6–10); ◊ женска глава жена – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а
ѡтадаи милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако
ѡста (5б/7–11); ◊ доћи главе уништити – него те молимь ако ѡчешь да
главе тои воисци доћемо ѡвако рeци на саборꙋ србскои господи велика е
сила тꙋрска броꙗ не има воисци али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка вићети
(10б/9–16)
гладан, -дна, -о гладан – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ
ꙗне ка-д-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
глас м. глас 1. вест, новост, обавештење, порука – и на тои риечи господа
ѡсташe весела на ти глась мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ
пою (11б/2–6); ◊ глас носити говорити – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ
говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и

РЕЧНИК ПРИЧЕ О БОЈУ КОСОВСКОМ (РУКОПИС ИЛИЈЕ ЈОВАНОВА)

81

страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь
бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3); 2. слава, углед – тако ти завета кои е мечꙋ
нама што даю верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои
самь с тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и
сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ
земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
гледати, гледам несвр. гледати – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние
са своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери
лазареве с висока чардака (3а/18–3б/6)
говорити, говорим несвр. говорити – видосава говори дрꙋгама своимь и
сестри ели погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ
странꙋ мога ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
Гојко м. Гојко, мушко име – ва то време настꙋпи на царство юрошево (!) краль
вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода (1б/18–2а/4)
господа ж. господа – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова воеводе
милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–
8); в. господин
господар м. господар – и по-томꙋ поставише младаго юроша (!) сина царева на
царство негово господара срблемь (1б/15–18)
господин м. господин – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити господине мои
вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се
риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ
(6а/13–6б/3)
госпоја ж. госпођа – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара стефана даде емꙋ
свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича (1б/8–13)
град м. град – кнезь лазарь наипрво проречe пакь милица ѡ немꙋ прорече коꙗ
ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ бистрꙋ с крвию
смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ землꙋ ѡпꙋстише и
христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3)
грлити, грлим несвр. грлити – када милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ како лeтꙋ
по злои зими сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара мꙋрата
питахꙋ (11а/6–12)
Д
да парт. и везн. да I. опт. парт. 1. на почетку оптативних реченица – ѡ
милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како илбени вꙋкꙋ (!)
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бранковичь врже лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ
(6б/13–7а/2); 2. да + презент у функцији императива – и тꙋ рече вꙋкь
бранковичь да знашь господине мои кнежe лазаре тебе данась милица
прорече да те царева сила посилꙋе (9а/2–7); II. везн. 1. допунски – зато
нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь чꙋе и види да ниесамь ꙗ
милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри ћетичь (5б/1–6); 2. намерни
– и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ крала
дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4); 3. условни а. реални услов – славни
кнезь лазарь милици говори милице моꙗ не би ти се сада ꙋставиѡ да би се
векче нигда не врати(...) с пола косова (7а/14–7б/1); б. иреални услов –
сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице да не види нашь
ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове и врсности
негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3); 4. последични
– та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла скочи та
копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да се и самь
царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
давати, дајем несвр. давати – када милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ како лeтꙋ
по злои зими сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара мꙋрата
питахꙋ (11а/6–12); ◊ давати завјет/завет? заветовати се, заклињати се –
тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви верниемь женама и
тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с
тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако
ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити
(7б/8–8а/4)
далеко прил. далеко 1. на велику удаљеност – милошь и-с-рца ꙋздахнꙋ и ꙋзе
вꙋка бранковича за рꙋкꙋ те га далеко о (!) вора (!) ѡдведе и рече немꙋ (4б/7–
10); 2. на великој удаљености – чадори се биеле далеко како сниегь
(10а/13–14)
дан м. дан 1. време од 24 сата – и милань ѡтиде постаꙗ тамо много дана
доклe ꙋоди силꙋ цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа вече мꙋ сe не
надаꙋ (9б/10–15); 2. одређени датум у месецу – и то се згоди и би мца
иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би
сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897 (12б/3–9)
данас прил. данас – и тꙋ рече вꙋкь бранковичь да знашь господине мои кнежe
лазаре тебе данась милица прорече да те царева сила посилꙋе (9а/2–7)
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даровати, дарујем свр. даровати – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо
хрть зеца пред ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или
жива или мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
дати, дам свр. дати 1. предати – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ
стефанꙋ синꙋ крала дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4); 2. удати – имаше
сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара трече вꙋка и даштери 2 прва
мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за вꙋка бранковича дрꙋга ела
коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
дашти ж. кћи – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара стефана даде емꙋ свою
сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича (1б/8–13); ср. кћи
два, -ије, -а бр. осн. два – марко синь крала вꙋкашина и костантинь
жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇ србске
господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
двор м. дворац, палата – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са
своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве
с висока чардака (3а/18–3б/6)
девет бр. осн. девет – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои водити немои ме
жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга богдановича та
вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
Дејан м. Дејан, мушко име – марко синь крала вꙋкашина и костантинь
жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇ србске
господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
делија м. делија, јунак – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори
зле риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15)
десни, -а, -о десни – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите
чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара
а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
десница ж. десница, десна рука – ера ако е нечешь карати богом ти се сада
заклинемь и тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на
коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–
5а/5)
деспот м. деспот – ва то време настꙋпи на царство юрошево (!) краль
вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода (1б/18–2а/4)
дечански, -а, -о дечански – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ
стефанꙋ синꙋ крала дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4)
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Димитрија м. Димитрија, мушко име – краль вꙋкашинь имаше 3 сина марка
и андрию и димитрию (2б/2–4)
дјевица/девица? ж. девојка – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола
девица и ꙋдари свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7)
дјело/дело? с. дело – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви
верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако
ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
до предл. (с ген.) до 1. за означавање положаја, места у близини онога чије
име стоји у ген. – тꙋ ние нигди пола гди ние тꙋрака све конь до кона а
юнакь до юнака (10а/1–4); ● – ради негове кротости и доброче (!) и рабрости
поставлень бись до цара први ва полате црве (!) (1б/5–8); 2. за означавање
времена свршетка раније започете глаголске радње, односно времена
докад нешто траје – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а ѡтадаи
милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако ѡста (5б/7–
11)
доба с. доба – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а ѡтадаи милошь
кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако ѡста (5б/7–11)
добар, -бра, -о добар – тако кнезь лазарь бись господарь срблемь и пребиваше
ꙋ васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7); –
ела крвава пре-д-воре изиде милошꙋ додра (!) кона примаше крвавиемь
ꙋбрꙋсомь заклонаше се (4а/15–4б/2)
добивати, добивам несвр. добијати – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю
верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь
изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь
деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила
немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
доброћа ж. доброта – ради негове кротости и доброче (!) и рабрости
поставлень бись до цара први ва полате црве (!)(1б/5–8)
додавати, додајем несвр. додавати – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати
како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне ка-д-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо
гладань ѡро жабомь корначомь (5а/5–11)
дојездити, дојездим свр. дојездити, дојахати – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ
своꙗ двема зетовима пре-д-воре свое коне доездише (4а/12–15)
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докле везн. врем. докле, док 1. за означавање линеарне симултаности – и
милань ѡтиде постаꙗ тамо много дана доклe ꙋоди силꙋ цара мꙋрата и тако
га желахꙋ србска господа вече мꙋ сe не надаꙋ (9б/10–15); 2. за означавање
терминативности – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь почи
на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се види е ли
што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14); в. доклез
доклез везн. докле, док – милош че ѡставити спомень полꙋ косовꙋ доклез се
зовꙋ растрꙋзи ꙋвиекь знати се (6б/10–13); в. докле 1
доћи, дођем свр. доћи – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ своꙗ двема зетовима
пре-д-воре свое коне доездише (4а/12–15); ◊ доћи главе уништити – него
те молимь ако ѡчешь да главе тои воисци доћемо ѡвако рeци на саборꙋ
србскои господи велика е сила тꙋрска броꙗ не има воисци али ние ѡ҇ боꙗ
юнака ни крепка вићети (10б/9–16)
драг, -а, -о драг – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице да не
види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове и
врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
држава ж. држава – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь
свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇
заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и
колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
друга ж. другарица, пријатељица – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри
ели погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ
мога ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
други, -а, -о други – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара трече
вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за вꙋка
бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
дрхтати, дршћем несвр. дрхтати ◊ дрхтати како прут јако дрхтати,
трести се – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити господине мои вась
дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се риечи и
глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–
6б/3)
душа ж. душа ◊ душа му се засједе/заседе? уплаши се – ка-т-о разабра вꙋкь
бранковичь те страшне риечи ѡд милоша зꙋша(!) мꙋ се засeде проговорити
не може (5б/11–15)
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Ђ
ђетић м. младић, јунак – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь
чꙋе и види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри
ћетичь (5б/1–6)
ђеца ж. деца, младићи – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се
сва земла скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь
юговичима да се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
Ж
жаба ж. жаба – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне кад-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
жалостан, -сна, -о жалостан – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои водити
немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга богдановича
та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
Жекликовац м. Жеглиговац, етник – марко синь крала вꙋкашина и
костантинь жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇
србске господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
жељети/желети?, желим несвр. желети – и милань ѡтиде постаꙗ тамо
много дана доклe ꙋоди силꙋ цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа
вече мꙋ сe не надаꙋ (9б/10–15)
жељно прил. усрдно – а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине
мои него те желно -молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за
великꙋ лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7)
жена ж. жена, супруга – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
женски, -а, -о женски ◊ женска глава жена – до то(!) се доба звашь милошь
ѡбиличь а ѡтадаи милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти
и тако ѡста (5б/7–11)
жив, -а, -о жив – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред
ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или
мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
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живот м. живот – тако ми бога и мое сабле и кона и живота мога вићсте (!)
снагꙋ мою када бꙋдемь тамо к вама дочи че вамь мачь мои полꙋбичeте га
(11б/15–12а/2); ср. житије
житије с. живот, живљење – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8); ср. живот
З
за предл. (с ак. и инстр.) за I. с ак. 1. за означавање неправог објекта а.
означавање објекта уз који се нешто спаја, веже, приања – милошь и-срца ꙋздахнꙋ и ꙋзе вꙋка бранковича за рꙋкꙋ те га далеко о (!) вора (!) ѡдведе
и рече немꙋ (4б/7–10); ● – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога
лазара трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис
дата за вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича
(3a/10–18); б. означавање објекта према којем је усмерена радња – када
милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ како лeтꙋ по злои зими сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ
(!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара мꙋрата питахꙋ (11а/6–12); 2. за означавање
узрока глаголске радње а. основа за казну – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и
тако тадаи ѡ҇ т(...)рака погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ
зашто господара свога свога (!) ꙋбише (2а/13–18); б. основа за молбу,
захтев – а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине мои него
те желно -молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ
лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7); 3. за означавање циља, намере – тадаи мꙋ
се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ
и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за
милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или глась
на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2); – боже ти намь даи за верꙋ христꙗнскꙋ
бога молити и за цркве божие крвь свою пролити (11б/7–11); II. с инстр. за
означавање неправог објекта – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити
господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме
обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на
полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
завјет/завет? м. завет ◊ давати завјет/завет? заветовати се, заклињати се
– тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви верниемь женама
и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с
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тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако
ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити
(7б/8–8а/4)
заклетва ж. заклетва – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти
богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата
ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
заклињати се, заклињем се несвр. заклињати се – ера ако е нечешь карати
богом ти се сада заклинемь и тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када
бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла
немилостиво (4б/15–5а/5)
заклоњати се, заклоњам се несвр. заклањати се – ела крвава пре-д-воре
изиде милошꙋ додра (!) кона примаше крвавиемь ꙋбрꙋсомь заклонаше се
(4а/15–4б/2)
занатлија м. занатлија – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и
властеломь велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече
свe сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
зао, зла, зло зао – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори зле
риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15); ◊ имати злу вољу
бити непријатељски расположен – и то милош мꙋ све говори али на нега
зле воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое
дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5)
заповијед ж. заповест, наређење – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара
стефана даде емꙋ свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича
(1б/8–13)
засјести/засести се, засјед(н)ем/засед(н)ем се? свр. застати ◊ душа му се
засједе/заседе уплаши се – ка-т-о разабра вꙋкь бранковичь те страшне
риечи ѡд милоша зꙋша(!) мꙋ се засeде проговорити не може (5б/11–15)
зато прил. зато – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь чꙋе и
види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри ћетичь
(5б/1–6)
зашто везн. јер, пошто – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака
погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога
свога (!) ꙋбише (2а/13–18)
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з-богом парт. збогом ◊ остати з-богом поздрав при одласку, растанку – пакь
то изꙋсти кнезь лазарь рече ѡстани з-богомь милице сꙋзe твое срце мое
стрелама ѡграждаемь (!) есть (9а/14–18); в. с(а)
збор м. збор – ѡ милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како
илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь врже лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ
кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
звати се, зовем се несвр. звати се – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а
ѡтадаи милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако
ѡста (5б/7–11)
звати, зовем несвр. звати, називати – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ
видосавꙋ да не говори зле риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима
(4б/11–15)
згодити се, згодим се свр. згодити се, догодити се – и то се згоди и би мца
иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би
сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897 (12б/3–9)
здраво прил. снажно – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви
верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако
ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
здржати, здржим свр. сачувати – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече
мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога
рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2); в.
сахранити
земља ж. земља 1. земљина површина, тло – тако ти завета кои е мечꙋ нама
што даю верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с
тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и
сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ
земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4); 2.
људски род, сви људи који насељавају земаљску куглу – та сꙋ копꙗ
вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити
не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски
ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5); 3. држава, национална територија –
тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ
сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри
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за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или
глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
зет м. зет – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима двема
зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с висока
чардака (3а/18–3б/6)
зец м. зец – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред ловцима
и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или мртва зашто
она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
зима ж. зима – када милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ како лeтꙋ по злои зими
сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара мꙋрата питахꙋ (11а/6–12)
златан, -тна, -о златан – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои водити немои
ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга богдановича та
вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
злато с. злато – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице
ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
знати, знам несвр. знати 1. бити свестан, имати на уму, схватати – зато
нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь чꙋе и види да ниесамь ꙗ
милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри ћетичь (5б/1–6); 2.
познавати чињенице о некоме или нечему, бити упознат са нечим – а
знамо царевꙋ силꙋ и неговꙋ рать и амо сꙋ наши витезови кои че тꙋрци
познати (10б/5–9); ◊ броја се не зна огроман, безбројан – милан имь
топличанинь ѡ҇говара господи и властеломь велика е сила тꙋрска броꙗ се
не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече свe сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина
истомь иде да се леба наеде (11а/12–11б/2)
зној м. зној ◊ мртви ме зној попо престрашио сам се – и поче славни кнезь
(!) лазарꙋ говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме
знои попо и страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че
ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
И
и везн. и 1. саставни а. везује појмове у набрајању – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго
кнеза лазара и негова воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де
иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–8); б. повезује два појма истог или блиског
садржаја – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла
скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да
се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5); 2. емфатички –
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та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла скочи та
копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да се и самь
царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
играти, играм несвр. играти, плесати – и на тои риечи господа ѡсташe
весела на ти глась мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою
(11б/2–6)
иже, јаже, јеже зам. који – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8); ср. који
из предл. (с ген.) из – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и
тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ
тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5)
изврћи, извржем/извргнем свр. избацити – ера ако е нечешь карати богом
ти се сада заклинемь и тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо
ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла
немилостиво (4б/15–5а/5)
изгубити, изгубим свр. погубити – и верно милошь слꙋжи свога господара
славнога кнеза лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ
врло милоша ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ србскꙋ
изгꙋбити (6а/5–13)
изићи, изидем/изиђем свр. изаћи – ела крвава пре-д-воре изиде милошꙋ
додра (!) кона примаше крвавиемь ꙋбрꙋсомь заклонаше се (4а/15–4б/2)
изнова прил. изнова – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои брате и
погледати реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено (10а/7–12)
износити, износим несвр. говорити – и верно милошь слꙋжи свога господара
славнога кнеза лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ
врло милоша ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ србскꙋ
изгꙋбити (6а/5–13)
изродити, изродим свр. изродити – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю
верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь
изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь
деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила
немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
изустити, изустим свр. изустити – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а
ѡтадаи милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако
ѡста (5б/7–11)
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ијули м. јул – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань и биꙗше
кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897 (12б/3–
9)
илбен, -а, -о лукав, који вара – ѡ милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо се ѡ
теби говори како илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь врже лажне мреже да ѡмрази
милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
или везн. или 1. раставни – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако
ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата
ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2); 2.
емфатички – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред
ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или
мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
Илија м. Илија, мушко име – сие писа илиꙗ иѡанов (1а/1)
имати, имам несвр. имати – краль вꙋкашинь имаше 3 сина марка и андрию и
димитрию (2б/2–4); ◊ имати податљиве руке бити дарежљив, давати не
штедећи – имаше ѡко милостиво рꙋци имаше податливе свакомꙋ чловекꙋ
(3a/7–10); ◊ имати злу вољу бити непријатељски расположен – и то
милош мꙋ све говори али на нега зле воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече
мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе
(5б/15–6а/5); ◊ броја не има огроман, безбројан – него те молимь ако
ѡчешь да главе тои воисци доћемо ѡвако рeци на саборꙋ србскои господи
велика е сила тꙋрска броꙗ не има воисци али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка
вићети (10б/9–16)
име с. име ◊ крсно име породични празник везан за име одређеног свеца,
слава – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань и биꙗше кнезꙋ
лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897 (12б/3–9)
испод предл. (с ген.) испод – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь
вꙋкꙋ ꙗне ка-д-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро
жабомь корначомь (5а/5–11)
испунити, испуним свр. испунити ◊ испунити вољу испунити жељу – а
милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине мои него те желно молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ лꙋбавь нашꙋ
премилꙋ (7б/1–7)
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истина ж. истина – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь почи на
поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се види е ли
што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14)
истом прил. истом – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и властеломь
велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече свe
сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
ићи, идем несвр. ићи – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и властеломь
велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече свe
сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
Ј
ја зам. ја – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и тешкомь
моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети
за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5); ◊ (у дат.) у
заклетви – тако ми бога и мое сабле и кона и живота мога вићсте (!) снагꙋ
мою када бꙋдемь тамо к вама дочи че вамь мачь мои полꙋбичeте га
(11б/15–12а/2)
јање с. јагње – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне ка-додае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
један, -дна, -о бр. осн. један – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а ѡтадаи
милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако ѡста (5б/7–
11)
јездити, јездим несвр. јездити, јахати – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на
коние са своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери
лазареве с висока чардака (3а/18–3б/6)
Јела ж. Јела, женско име – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара
трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за
вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
јера везн. да/јер 1. допунски – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь
почи на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се
види е ли што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14);
2. узрочни – то немои казивати тако славномꙋ кнeзꙋ лазарꙋ и воисци
нашои ера че се господа наша и витези препасти (10б/1–5)
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Јоанов м. Јованов, презиме – сие писа илиꙗ иѡанов (1а/1)
Југ м. Југ, мушко име – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара стефана даде
емꙋ свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича (1б/8–13)
Југовић м. Југовић, презиме – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои водити
немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга богдановича
та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
јунак м. јунак – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице да не
види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове и
врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
јунаштво с. јуначко дело – кнезь лазарь говори милици срамота би била твомꙋ
братꙋ едномꙋ ѡ҇ мое воиске ѡстати рекли би воиници ѡнь ние юнакь нити е
кадерь юнаштва ꙋчинити (9а/7–13)
К
к предл. (с дат.) к 1. за означавање циља кретања или радње – кнез славни
лазарь на кона свога ꙋседе свою воискꙋ ѡбрати к полꙋ косовꙋ и то
наипослие ѡтиче ѡ҇ свога двора како вече се вратити нече (9б/1–7); 2. за
означавање места вршења радње – тако ми бога и мое сабле и кона и
живота мога вићсте (!) снагꙋ мою када бꙋдемь тамо к вама дочи че вамь
мачь мои полꙋбичeте га (11б/15–12а/2)
кад(а) везн. кад(а) – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола девица и ꙋдари
свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7)
кадер, -дра, -о кадар, способан – кнезь лазарь говори милици срамота би била
твомꙋ братꙋ едномꙋ ѡ҇ мое воиске ѡстати рекли би воиници ѡнь ние юнакь
нити е кадерь юнаштва ꙋчинити (9а/7–13)
казати, кажем свр. казати – милошь виће елꙋ крвавꙋ и рече шо е ело лице
крваво а ѡна мꙋ а ѡна мꙋ (!) све право каже како е сестра ꙋбила (4б/2–6)
казивати, казујем несвр. казивати – то немои казивати тако славномꙋ кнeзꙋ
лазарꙋ и воисци нашои ера че се господа наша и витези препасти (10б/1–5)
како везн. и прил. како/као I. везн. 1. допунски – видосава говори дрꙋгама
своимь и сестри ели погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона
з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13);
2. начински – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои брате и погледати
реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено (10а/7–12); 3. начинско
поредбени а. показује начин на који се нешто врши, збива – и поче
славни кнезь (!) лазарꙋ говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и
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мртви ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за
милошомь кои че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3); б. у вези с
везником 'кад' исказује поређење које се замишља или претпоставља –
рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне ка-д-одае пак чꙋ
тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь корначомь (5а/5–11);
4. начинско допунски – милошь виће елꙋ крвавꙋ и рече шо е ело лице
крваво а ѡна мꙋ а ѡна мꙋ (!) све право каже како е сестра ꙋбила (4б/2–6); II.
прил. 1. у односним реченицама, кад се исказује поређење, повезаност,
напоредност – милань топличанинь тако рече милань како га милошь
наꙋчи и вечма позлати ѡниемь наꙋкомь коием га наꙋчи (10б/17–11а/4); 2.
испред именице са којом ближе одређује оно на шта се та именица
односи – а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине мои него
те желно -молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ
лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7); в. каконо
каконо везн. као – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола девица и ꙋдари
свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7); в. како I. 3. а.
камен м. камен – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне кад-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
карати, карам несвр. грдити, корити, прекоревати – караи брате верницꙋ
свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори зле риечи и да не зове поглавите делие
ѡрꙗтима (4б/11–15)
кнегиња ж. кнегиња – и тꙋ поче кнегина говорити милица господине мои чꙋеш
ли шо чꙋ ти говорити како една женска глава (7а/3–7)
кнез м. кнез – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова воеводе милоша
ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–8)
кобила ж. кобила – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред
ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или
мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
Кобилић м. Кобилић, презиме – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели
погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога
ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
који, -а, -е зам. који – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара
трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за
вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18);
ср. иже
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кољено/колено? с. колено, поколење – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои
водити немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга
богдановича та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
коњ м. коњ – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима двема
зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с висока
чардака (3а/18–3б/6)
копје с. копље – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла
скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да
се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
корњача ж. корњача – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ
ꙗне ка-д-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
Косово поље с. Косово поље – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
Костантин м. Константин, мушко име – марко синь крала вꙋкашина и
костантинь жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇
србске господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
крај м. крај, област – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти
богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата
ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
краљ м. краљ – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ крала
дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4)
крв ж. крв 1. крв, телесна течност – кнезь лазарь наипрво проречe пакь
милица ѡ немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери
лазареве водꙋ бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе
погꙋбише и србскꙋ землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и
порꙋшише (12а/10–12б/3); ◊ пролити своју крв погинути, жртвовати се,
страдати у борби, у рату – боже ти намь даи за верꙋ христꙗнскꙋ бога
молити и за цркве божие крвь свою пролити (11б/7–11); 2. род – немои ми
деветь браче юговича ꙋ бои водити немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми
да погине колено юга богдановича та вриедна ѡснова златна колено и крвь
(8а/4–10); в. крвца
крвав, -а, -о крвав – ела крвава пре-д-воре изиде милошꙋ додра (!) кона
примаше крвавиемь ꙋбрꙋсомь заклонаше се (4а/15–4б/2)
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крвца ж. крв – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице
ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11); в. крв 1
крепак, -пка, -о крепак – него те молимь ако ѡчешь да главе тои воисци
доћемо ѡвако рeци на саборꙋ србскои господи велика е сила тꙋрска броꙗ
не има воисци али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка вићети (10б/9–16)
крепост ж. крепост – милош е штить мои пернати ꙋ немꙋ ми сва моꙗ снага и
крепость стои (6б/7–10)
крити, кријем несвр. крити – и тꙋ поче вꙋкь бранковичь спрешно говорити
криючи и поглeдати (9б/15–10а/1)
кротост ж. кроткост – ради негове кротости и доброче (!) и рабрости
поставлень бись до цара први ва полате црве (!)(1б/5–8)
крсни, -а, -о крсни ◊ крсно име породични празник везан за име одређеног
свеца, слава – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань и
биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897
(12б/3–9)
Крушевац м. Крушевац, град – кнезь лазарь наипрво проречe пакь милица ѡ
немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ
бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ
землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3)
кћи ж. кћи – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима двема
зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с висока
чардака (3а/18–3б/6); ср. дашти
кумити, кумим несвр. кумити – тꙋ милошь ѡ҇говара миланe брате мои зато те
братимь и кꙋмимь богомь великимь (10а/14–17)
кушати, кушам несвр. кушати, пробати, проверавати – ви тꙋрци тꙋжни есте
милоша слꙋшали али мꙋ ниесте сабле ѡ се кꙋшали (11б/11–14)
Л
ладан, -дна, -о хладан – кнезь лазарь наипрво проречe пакь милица ѡ немꙋ
прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ
бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ
землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3)
лажа ж. лаж – тꙋ поче славни кнезь лазарь говорити мꙋчи вꙋче мꙋчи тко тꙋ
лажꙋ износи на милоша (6б/3–7)
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лажан, -жна, -о лажан ◊ врћи лажне мреже сплеткарити – ѡ милошꙋ да ти
е бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь
врже лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
Лазар м. Лазар, мушко име – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
Лазарев, -а, -о Лазарев – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са
своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве
с висока чардака (3а/18–3б/6)
ли парт. ли – и тꙋ поче кнегина говорити милица господине мои чꙋеш ли шо чꙋ
ти говорити како една женска глава (7а/3–7)
лијеви, -а, -о леви – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите
чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара
а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
лијепо прил. лепо – боина копꙗ земли пободена а баираци каконо и облаци
ѡћевени лиепо (10а/4–7)
лице с. лице – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице ѡкрвави
ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
лов м. лов – и ꙋбише цара младаго юроша (!) ꙋ ловꙋ (2а/4–6)
ловац м. ловац – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред
ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или
мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
луг м. луг – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои брате и погледати реко
би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено (10а/7–12)
лукавство с. лукавство – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака
погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога
свога (!) ꙋбише (2а/13–18)
Љ
љеб/леб? м. хлеб – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и властеломь
велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече свe
сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
љето/лето? с. лето 1. лето, годишње доба – када милань доћe сви мꙋ ради
биꙗхꙋ како лeтꙋ по злои зими сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за
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цара мꙋрата питахꙋ (11а/6–12); 2. година – и вазраста биꙗше 18 лета (1а/13–
1б/1)
љубав ж. љубав – а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине мои
него те желно молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ
лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7)
М
мали, -а, -о мали 1. малобројан – и воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000
воиске а мали неки ѡсташе правде ради (2а/10–13); 2. краткотрајан ◊ по
мали времени убрзо – и по мали времени престафи се царь стефань
(1б/13–15); 3. млад, низак ◊ мали и велики сви без разлике, без обзира на
узраст – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась мали и велики
ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
мало прил. мало – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь почи на
поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се види е ли
што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14)
Марија ж. Марија, женско име – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога
лазара трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис
дата за вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича
(3a/10–18)
Марица ж. Марица, река – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ
попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–
10)
Марко м. Марко, мушко име – краль вꙋкашинь имаше 3 сина марка и андрию
и димитрию (2б/2–4)
мати ж. мати – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода племенита и
нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12)
мач м. мач ◊ пољубити мач погинути – тако ми бога и мое сабле и кона и
живота мога вићсте (!) снагꙋ мою када бꙋдемь тамо к вама дочи че вамь
мачь мои полꙋбичeте га (11б/15–12а/2)
међу предл. (с инстр.) међу – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
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метати, мећем несвр. метати, стављати – сестра ела нои говори моꙗ драга
и премила сестрице да не види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра
юнака и памети негове и врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да
кона езди (3б/13–4а/3)
ми зам. ми – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви верниемь
женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако ти твоꙗ
воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
Милан м. Милан, мушко име – и посла кнезь лазарь милана топличанина да
ꙋходи воискꙋ и силꙋ цара мꙋрата (9б/7–10)
Милица ж. Милица, женско име – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара
стефана даде емꙋ свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича
(1б/8–13)
милост ж. милост – тако кнезь лазарь бись господарь срблемь и пребиваше ꙋ
васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7)
милостив, -а, -о милостив – имаше ѡко милостиво рꙋци имаше податливе
свакомꙋ чловекꙋ (3a/7–10)
Милош м. Милош, мушко име – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и
негова воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ
косовꙋ (1а/2–8)
Милошев, -а, -о Милошев – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь
почи на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се
види е ли што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14)
милошта ж. милошта – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти
богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата
ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
мјесец/месец? м. месец – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь дань
и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на 6897
(12б/3–9)
млад, -а, -о млад – и по-томꙋ поставише младаго юроша (!) сина царева на
царство негово господара срблемь (1б/15–18)
много прил. много – и милань ѡтиде постаꙗ тамо много дана доклe ꙋоди силꙋ
цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа вече мꙋ сe не надаꙋ (9б/10–15)
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мој, -а, -е зам. мој – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите
чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара
а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
молити, молим несвр. молити 1. на леп начин, лепим, бираним речима
обраћати се некоме тражећи да нешто учини, предузме – а милица мꙋ
сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине мои него те желно -молимь како
мога господара испꙋни ми волꙋ мою за великꙋ лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–
7); 2. обраћати се богу славећи га, тражећи од њега помоћ, опроштај и
сл. – боже ти намь даи за верꙋ христꙗнскꙋ бога молити и за цркве божие
крвь свою пролити (11б/7–11)
моћи, могу несвр. моћи – ка-т-о разабра вꙋкь бранковичь те страшне риечи ѡд
милоша зꙋша(!) мꙋ се засeде проговорити не може (5б/11–15)
мрежа ж. мрежа ◊ врћи лажне мреже сплеткарити – ѡ милошꙋ да ти е
бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь
врже лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
Мрњавчевић м. Мрњавчевић, презиме – ва то време настꙋпи на царство
юрошево (!) краль вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода
(1б/18–2а/4)
мртав, -тва, -о мртав – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца
пред ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или
мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1); ◊ мртви ме зној
попо престрашио сам се – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити
господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме
обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на
полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
муж м. муж – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви верниемь
женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако ти твоꙗ
воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
Мурат м. Мурат, мушко име – и посла кнезь лазарь милана топличанина да
ꙋходи воискꙋ и силꙋ цара мꙋрата (9б/7–10)
мучати, мучим несвр. ћутати – тꙋ поче славни кнезь лазарь говорити мꙋчи
вꙋче мꙋчи тко тꙋ лажꙋ износи на милоша (6б/3–7)
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Н
на предл. (с ак. и лок.) на I. с ак. 1. за означавање места завршетка или
циља кретања – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь почи на
поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се види е ли
што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14); 2. за
означавање неправог објекта – и воеваше на христане (2б/13); 3. за
означавање повода, побуде нечега, онога што изазива неки одговор или
реакцију – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась мали и
велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6); 4. за означавање
времена вршења глаголске радње – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань
видовь дань и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти
лeта на 6897 (12б/3–9); II. с лок. 1. за означавање места на ком се нешто
налази, креће, збива – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8); ● – сва господа и брача мрчанчевичи (!) на томꙋ бою погибоше
(2а/19–2б/2); 2. за означавање повода, побуде нечега, онога што изазива
неки одговор или реакцију – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти
глась мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
надати се, надам се несвр. надати се – и милань ѡтиде постаꙗ тамо много
дана доклe ꙋоди силꙋ цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа вече мꙋ
сe не надаꙋ (9б/10–15)
најести се, наједем се свр. најести се – милан имь топличанинь ѡ҇говара
господи и властеломь велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ
юнака вече свe сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба
наеде (11а/12–11б/2)
најпослије прил. најпосле, на крају – кнез славни лазарь на кона свога ꙋседе
свою воискꙋ ѡбрати к полꙋ косовꙋ и то наипослие ѡтиче ѡ҇ свога двора како
вече се вратити нече (9б/1–7)
најпрво прил. најпре, прво – кнезь лазарь наипрво проречe пакь милица ѡ
немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ
бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ
землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3)
нарочит, -а, -о нарочит – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода
племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12)
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наступити, наступим свр. напасти – ва то време настꙋпи на царство
юрошево (!) краль вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода
(1б/18–2а/4)
наук м. наук – милань топличанинь тако рече милань како га милошь наꙋчи и
вечма позлати ѡниемь наꙋкомь коием га наꙋчи (10б/17–11а/4)
научити, научим свр. научити – милань топличанинь тако рече милань како
га милошь наꙋчи и вечма позлати ѡниемь наꙋкомь коием га наꙋчи (10б/17–
11а/4)
наш, -а, -е зам. наш – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице да
не види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове и
врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
не парт. не – марко синь крала вꙋкашина и костантинь жекликоваць синь
воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇ србске господе да и не погꙋбе
порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
невјера/невера? ж. невера, неверство – кнеже лазаре господине мои видимь
ера ѡчешь почи на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь
докле се види е ли што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина
(7а/7–14)
невјерник/неверник? м. неверник, издајник – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ
говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и
страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь
бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
него везн. и парт. него 1. везн. – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека
свакь чꙋе и види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и
рабри ћетичь (5б/1–6); 2. парт. – а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи збогомь господине мои него те желно -молимь како мога господара испꙋни
ми волꙋ мою за великꙋ лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7)
нека парт. нека – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь чꙋе и
види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри ћетичь
(5б/1–6)
неки, -а, -о зам. неки – и воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000 воиске а мали
неки ѡсташе правде ради (2а/10–13)
немилостиво прил. немилостиво, немилосрдно – ера ако е нечешь карати
богом ти се сада заклинемь и тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када
бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла
немилостиво (4б/15–5а/5)
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немој парт. немој – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви
верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако
ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
неправда ж. неправда – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇
тꙋрака на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10)
ни везн. ни – него те молимь ако ѡчешь да главе тои воисци доћемо ѡвако
рeци на саборꙋ србскои господи велика е сила тꙋрска броꙗ не има воисци
али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка вићети (10б/9–16)
нигда прил. никад(а) – славни кнезь лазарь милици говори милице моꙗ не би
ти се сада ꙋставиѡ да би се векче нигда не врати(...) с пола косова (7а/14–
7б/1)
нигди прил. нигде – тꙋ ние нигди пола гди ние тꙋрака све конь до кона а юнакь
до юнака (10а/1–4)
низ предл. (с ак.) низ – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице
ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
нити везн. нити – кнезь лазарь говори милици срамота би била твомꙋ братꙋ
едномꙋ ѡ҇ мое воиске ѡстати рекли би воиници ѡнь ние юнакь нити е
кадерь юнаштва ꙋчинити (9а/7–13)
носити, носим несвр. носити – сва господа желе да милана кои глась носи
(11а/4–6); ◊ глас/ријеч носити говорити – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ
говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и
страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь
бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
Њ
његов, -а, -о зам. његов – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
њиов, -а, -о зам. њихов – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака
погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога
свога (!) ꙋбише (2а/13–18)
њихати, њишем несвр. њихати – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои
брате и погледати реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено
(10а/7–12)
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О
о1 предл. (с ак. и лок.) о 1. с ак. за указивање на предмет с којим се неко или
нешто судара – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне
ка-д-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11); 2. с лок. за указивање на предмет говора, мишљења,
бриге и сл. – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла
скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да
се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
2
о узв. о – ѡ милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како
илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь врже лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ
кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
Обилић м. Обилић, презиме – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
облак м. облак – боина копꙗ земли пободена а баираци каконо и облаци
ѡћевени лиепо (10а/4–7)
образ м. образ – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола девица и ꙋдари
свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7)
обратити, обратим свр. окренути – кнез славни лазарь на кона свога ꙋседе
свою воискꙋ ѡбрати к полꙋ косовꙋ и то наипослие ѡтиче ѡ҇ свога двора како
вече се вратити нече (9б/1–7)
обузети, обузмем свр. обузети – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити
господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме
обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на
полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
овај, ова, ово зам. овај – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти
богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата
ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2); ср. с
овако прил. овако – него те молимь ако ѡчешь да главе тои воисци доћемо
ѡвако рeци на саборꙋ србскои господи велика е сила тꙋрска броꙗ не има
воисци али ние ѡ҇ боꙗ юнака ни крепка вићети (10б/9–16)
ограждајем, -а, -о ограђен (?) – пакь то изꙋсти кнезь лазарь рече ѡстани збогомь милице сꙋзe твое срце мое стрелама ѡграждаемь (!) есть (9а/14–18)
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од предл. (с ген.) од 1. за означавање исходишне тачке кретања – кнез
славни лазарь на кона свога ꙋседе свою воискꙋ ѡбрати к полꙋ косовꙋ и то
наипослие ѡтиче ѡ҇ свога двора како вече се вратити нече (9б/1–7); 2. за
означавање порекла, потицања – само-држаць кнезь лазарь биꙗше
ѡтачаства рода племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и
матере (1а/8–12); 3. за означавање правца, смера, стране потицања – кат-о разабра вꙋкь бранковичь те страшне риечи ѡд милоша зꙋша(!) мꙋ се
засeде проговорити не може (5б/11–15); 4. за означавање узрока глаголске
радње – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла
скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да
се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5); 5. за означавање
уклањања, избегавања (некога, нечега) – марко синь крала вꙋкашина и
костантинь жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇
србске господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11); ● –
тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ
сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри
за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или
глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2); 6. за означавање вршиоца радње,
субјекта (логичког) – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака
погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога
свога (!) ꙋбише (2а/13–18); 7. за означавање материјала, грађе, чиме је
нешто начињено – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице
ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11); 8. за означавање
почетка временског одсека, периода, стања, трајања – и то милош мꙋ
све говори али на нега зле воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не
споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–
6а/5); 9. за увођење објекатског генитива – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго
кнеза лазара и негова воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де
иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–8); 10. за увођење партитивног генитива
– кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь почи на поле косово али
се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се види е ли што истина ѡ҇
милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14)
одбјећи/одбећи, одбјегнем/одбегнем? свр. одбећи – марко синь крала
вꙋкашина и костантинь жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе
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ѡ҇егоше ѡ҇ србске господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а
(2б/5–11)
одвести, одведем свр. одвести – милошь и-с-рца ꙋздахнꙋ и ꙋзе вꙋка
бранковича за рꙋкꙋ те га далеко о (!) вора (!) ѡдведе и рече немꙋ (4б/7–10)
одговарати, одговарам несвр. одговарати – кнезь лазарь ѡ҇говара милица (!)
госпоѡ моꙗ ти знашь да ꙋ твоѡи брачи сва моꙗ стои снага и крепость
(8а/11–15)
одити, одим несвр. ходити – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
однијети, однесем свр. однети – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо
хрть зеца пред ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или
жива или мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
одсјећи/одсећи, одсијечем/одсечем? свр. одсећи ◊ одсјећи/одсећи? главу
(пог)убити – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇ тꙋрака
на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10)
ођевен, -а, -о одевен – боина копꙗ земли пободена а баираци каконо и облаци
ѡћевени лиепо (10а/4–7)
око с. око – имаше ѡко милостиво рꙋци имаше податливе свакомꙋ чловекꙋ
(3a/7–10)
окрвавити, окрвавим свр. окрвавити – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата
потонꙋ ели ꙋ лице ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
омразити, омразим свр. омразити – ѡ милошꙋ да ти е бити на томе зборꙋ шо
се ѡ теби говори како илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь врже лажне мреже да
ѡмрази милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
он, она, оно зам. он – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ
крала дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4); ◊ присв. ген. јего – и дадоше га
родители его само-држцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ крала дечанскаго да слꙋжи емꙋ
(1б/1–4)
онај, она, оно зам. онај – милань топличанинь тако рече милань како га
милошь наꙋчи и вечма позлати ѡниемь наꙋкомь коием га наꙋчи (10б/17–
11а/4)
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оол, -а, -о охол – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори зле
риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15); в. охол
опадати, опадам несвр. клеветати – и верно милошь слꙋжи свога господара
славнога кнеза лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ
врло милоша ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ србскꙋ
изгꙋбити (6а/5–13)
опустити, опустим свр. опустити, учинити пустим – кнезь лазарь наипрво
проречe пакь милица ѡ немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!)
двие кчери лазареве водꙋ бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и
витезе погꙋбише и србскꙋ землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и
порꙋшише (12а/10–12б/3)
орјат м. хуља, лопов – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори
зле риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15)
оро1 м. орао – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне ка-додае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь
корначомь (5а/5–11)
оро2 с. оро, коло – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась мали и
велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
основа ж. основа, темељ ● – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои водити
немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга богдановича
та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
оставити, оставим свр. оставити 1. поклонити, даровати, дати – милош че
ѡставити спомень полꙋ косовꙋ доклез се зовꙋ растрꙋзи ꙋвиекь знати се
(6б/10–13); 2. поштедети, изузети – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и
рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми
еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась
ѡстане честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
остали, -а, -о остали – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
остати, останем свр. остати 1. задржати се ● – до то(!) се доба звашь
милошь ѡбиличь а ѡтадаи милошь кобиличь зашто една женска глава
ѡѡла изꙋсти и тако ѡста (5б/7–11); ◊ остати з-богом поздрав при одласку,
растанку – пакь то изꙋсти кнезь лазарь рече ѡстани з-богомь милице сꙋзe
твое срце мое стрелама ѡграждаемь (!) есть (9а/14–18); 2. преживети – и
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воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000 воиске а мали неки ѡсташе правде
ради (2а/10–13); 3. доспети у какву нову трајну ситуацију, положај,
стање; постати – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась мали
и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6); 4. преостати –
тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ
сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри
за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или
глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2); 5. изостати – кнезь лазарь говори
милици срамота би била твомꙋ братꙋ едномꙋ ѡ҇ мое воиске ѡстати рекли би
воиници ѡнь ние юнакь нити е кадерь юнаштва ꙋчинити (9а/7–13)
отадај прил. отад(а) – до то(!) се доба звашь милошь ѡбиличь а ѡтадаи
милошь кобиличь зашто една женска глава ѡѡла изꙋсти и тако ѡста (5б/7–
11)
отац м. отац – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода племенита и
нарочита ѡ҇ благородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12)
отачаство с. род, породица – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода
племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12)
отићи, отидем/одем свр. отићи – и то милош мꙋ све говори али на нега зле
воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое
дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5)
охол, -а, -о охол – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола девица и ꙋдари
свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7); в. оол
П
Пајазит м. Бајазит, мушко име – и тамо воеваше царꙋ тꙋрскомꙋ паꙗзитꙋ
(2б/11–13)
пак везн. пак 1. саставни – рꙋком чꙋ те рꙋци испот кона додавати како вꙋкь
вꙋкꙋ ꙗне ка-д-одае пак чꙋ тобомь ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро
жабомь корначомь (5а/5–11); 2. временски – пакь то изꙋсти кнезь лазарь
рече ѡстани з-богомь милице сꙋзe твое срце мое стрелама ѡграждаемь (!)
есть (9а/14–18)
паки прил. затим, потом – и паки по погибели мрнавчевича промисломь
божиемь поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением
четири патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
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памет ж. памет – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице да не
види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове и
врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
пас м. пас 1. појас – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и
тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ
тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5); 2.
рођаци једног степена сродства у односу на заједничког претка, колено
– тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ
сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри
за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или
глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
патријарх м. патријарх – и паки по погибели мрнавчевича промисломь
божиемь поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением
четири патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
пернат, -а, -о кићен, леп, красан – милош е штить мои пернати ꙋ немꙋ ми сва
моꙗ снага и крепость стои (6б/7–10)
писати, пишем несвр. писати – сие писа илиꙗ иѡанов (1а/1)
питати, питам несвр. питати – када милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ како
лeтꙋ по злои зими сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара мꙋрата
питахꙋ (11а/6–12)
пјесна/песна? ж. песма – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась
мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
племенит, -а, -о племенит – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода
племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12)
по предл. (с лок.) по 1. за означавање узрока глаголске радње – по-томꙋ по
заповиеди само-држца цара стефана даде емꙋ свою сародницꙋ госпою
милицꙋ даштерь юга богдановича (1б/8–13); 2. за означавање времена
непосредно после онога што се казује именицом: после, након – и по
мали времени престафи се царь стефань (1б/13–15); в. по-тому
пободен, -а, -о пободен – боина копꙗ земли пободена а баираци каконо и
облаци ѡћевени лиепо (10а/4–7)
повест ж. повест, прича – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
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погибељ ж. погибија – и паки по погибели мрнавчевича промисломь божиемь
поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением четири
патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
погинути, погинем свр. погинути – сва господа и брача мрчанчевичи (!) на
томꙋ бою погибоше (2а/19–2б/2)
поглавит, -а, -о угледан, цењен – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да
не говори зле риечи и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15)
погледати, погледам несвр. поглдати – и тꙋ поче вꙋкь бранковичь спрешно
говорити криючи и поглeдати (9б/15–10а/1)
погледати, погледам свр. пгледати – видосава говори дрꙋгама своимь и
сестри ели погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ
странꙋ мога ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
погубити, погубим свр. погубити – марко синь крала вꙋкашина и костантинь
жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇ србске
господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
под предл. (с инстр.) под – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
податљив, -а, -о податан, издашан, дарежљив ◊ имати податљиве руке
бити дарежљив, давати не штедећи – имаше ѡко милостиво рꙋци имаше
податливе свакомꙋ чловекꙋ (3a/7–10)
позлатити, позлатим свр. позлатити – милань топличанинь тако рече
милань како га милошь наꙋчи и вечма позлати ѡниемь наꙋкомь коием га
наꙋчи (10б/17–11а/4)
познати, познам свр. познати – а знамо царевꙋ силꙋ и неговꙋ рать и амо сꙋ
наши витезови кои че тꙋрци познати (10б/5–9)
појати, појем несвр. појати, певати – и на тои риечи господа ѡсташe весела
на ти глась мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6)
поклонити се, поклоним се свр. поклонити се – тадаи мꙋ се милица сꙋзна
поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо
(!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца
юга пась ѡстане честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe
(8б/9–9а/2)
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полата ж. палата – ради негове кротости и доброче (!) и рабрости поставлень
бись до цара први ва полате црве (!)(1б/5–8)
поље с. поље – тꙋ ние нигди пола гди ние тꙋрака све конь до кона а юнакь до
юнака (10а/1–4)
пољубити, пољубим свр. пољубити ◊ пољубити мач погинути – тако ми
бога и мое сабле и кона и живота мога вићсте (!) снагꙋ мою када бꙋдемь
тамо к вама дочи че вамь мачь мои полꙋбичeте га (11б/15–12а/2)
попасти, попаднем свр. спопасти, обузети ◊ мртви ме зној попо
престрашио сам се – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити господине
мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се
риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ
(6а/13–6б/3)
попити, попијем свр. попити ◊ попити ту чашу дочекати исту судбину – и
бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на марици
води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10)
пор(а)ди предл. (с ген.) због – марко синь крала вꙋкашина и костантинь
жекликоваць синь воеводе деꙗна те двие воеводе ѡ҇егоше ѡ҇ србске
господе да и не погꙋбе порди (!) вꙋкашина свога ѡц҇а (2б/5–11)
порушити, порушим свр. порушити – кнезь лазарь наипрво проречe пакь
милица ѡ немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие кчери
лазареве водꙋ бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе
погꙋбише и србскꙋ землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и
порꙋшише (12а/10–12б/3)
посадити, посадим свр. посадити, поставити – самь господинь сeде на
вечерꙋ пакь посади старца таста (12б/15–17)
посиловати, посилујем свр. надјачати – и тꙋ рече вꙋкь бранковичь да знашь
господине мои кнежe лазаре тебе данась милица прорече да те царева сила
посилꙋе (9а/2–7)
поскочити, поскочим свр. поскочити – када то чꙋ видосава поскочи каконо
ѡхола девица и ꙋдари свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7)
послати, пошаљем свр. послати – и посла кнезь лазарь милана топличанина
да ꙋходи воискꙋ и силꙋ цара мꙋрата (9б/7–10)
поставити, поставим свр. поставити ◊ поставити на царство прогласити
за цара – и по-томꙋ поставише младаго юроша (!) сина царева на царство
негово господара срблемь (1б/15–18); ◊ поставити на престол прогласити
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за владара – и паки по погибели мрнавчевича промисломь божиемь
поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением четири
патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
постајати, постојим несвр. постјати – и милань ѡтиде постаꙗ тамо много
дана доклe ꙋоди силꙋ цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа вече мꙋ
сe не надаꙋ (9б/10–15)
по-тому прил. потом, затим – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара
стефана даде емꙋ свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича
(1б/8–13); в. по
потонути, потонем свр. потонути – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата
потонꙋ ели ꙋ лице ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
поћи, пођем свр. поћи – кнеже лазаре господине мои видимь ера ѡчешь почи
на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь воискомь докле се види е ли
што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо бити истина (7а/7–14)
почети, почнем свр. почети – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити
господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме
обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на
полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
прав, -а, -о праведан, исправан ◊ прав суд истинска правда – тако кнезь
лазарь бись господарь срблемь и пребиваше ꙋ васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ
милости и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7)
правда ж. правда – тако кнезь лазарь бись господарь срблемь и пребиваше ꙋ
васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7)
прави, -а, -о прави, истински – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека
свакь чꙋе и види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и
рабри ћетичь (5б/1–6)
право прил. право, тачно – милошь виће елꙋ крвавꙋ и рече шо е ело лице
крваво а ѡна мꙋ а ѡна мꙋ (!) све право каже како е сестра ꙋбила (4б/2–6)
први, -а, -о бр. ред. први 1. који временски претходи другима – имаше сина 3
прво стефана деспота дрꙋгога лазара трече вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ
прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за вꙋка бранковича дрꙋга ела коꙗ бись
дата за милоша ѡбилича (3a/10–18); 2. најбољи – ради негове кротости и
доброче (!) и рабрости поставлень бись до цара први ва полате црве (!)
(1б/5–8)
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прво прил. прво – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара трече
вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за вꙋка
бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
пребивати, пребивам несвр. пребивати – тако кнезь лазарь бись господарь
срблемь и пребиваше ꙋ васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости и правди и ꙋ
правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7)
пред предл. (с ак. и инстр.) пред 1. с ак. за исказивање места у непосредној
близини предње стране нечега као крајње, завршне тачке неког кретања
или радње – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ своꙗ двема зетовима пре-д-воре
свое коне доездише (4а/12–15); 2. с инстр. за исказивање особе, ствари
или места испред некога, насупрот некоме или на некој удаљености од
њихове предње стране – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть
зеца пред ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива
или мртва (5а/11–16)
премио, -ила, -о премио – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила
сестрице да не види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и
памети негове и врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди
(3б/13–4а/3)
препасти се, препаднем се свр. препасти се – то немои казивати тако
славномꙋ кнeзꙋ лазарꙋ и воисци нашои ера че се господа наша и витези
препасти (10б/1–5)
преставити се, преставим се свр. преставити се, умрети – и по мали
времени престафи се царь стефань (1б/13–15)
престол м. престо ◊ поставити на престол прогласити за владара – и паки
по погибели мрнавчевича промисломь божиемь поставише кнеза лазара на
престоль србски са благословением четири патриахра (!) србска и васего
сабора србскаго (2б/14–3а/2)
пријати, примим свр. примити – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇
т(...)рака погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто
господара свога свога (!) ꙋбише (2а/13–18)
примати, примам несвр. прихватати – ела крвава пре-д-воре изиде милошꙋ
додра (!) кона примаше крвавиемь ꙋбрꙋсомь заклонаше се (4а/15–4б/2)
проговорити, проговорим свр. проговорити – ка-т-о разабра вꙋкь бранковичь
те страшне риечи ѡд милоша зꙋша(!) мꙋ се засeде проговорити не може
(5б/11–15)
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пролити, пролијем свр. пролити ◊ пролити своју крв погинути,
жртвовати се, страдати у борби, у рату – боже ти намь даи за верꙋ
христꙗнскꙋ бога молити и за цркве божие крвь свою пролити (11б/7–11)
промисао м. промисао ◊ промисао божији божја воља, старање – и паки по
погибели мрнавчевича промисломь божиемь поставише кнеза лазара на
престоль србски са благословением четири патриахра (!) србска и васего
сабора србскаго (2б/14–3а/2)
прорећи, проречем/прорекнем свр. прорећи 1. предвидети, предсказати –
и тꙋ рече вꙋкь бранковичь да знашь господине мои кнежe лазаре тебе
данась милица прорече да те царева сила посилꙋе (9а/2–7); 2. назвати,
прозвати – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара трече вꙋка
и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за вꙋка
бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
прси ж. мн. прса – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице
ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
прстен м. прстен – на рꙋци ѡи биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице
ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11)
прут м. прут ◊ дрхтати како прут јако дрхтати, трести се – и поче славни
кнезь (!) лазарꙋ говорити господине мои вась дршчемь како прꙋть и мртви
ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се риечи и глась носи за милошомь кои
че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–6б/3)
пушћати, пушћам несвр. пуштати – и то милош мꙋ све говори али на нега
зле воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое
дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5)
Р
рабар, -бра, -о храбар – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь
чꙋе и види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри
ћетичь (5б/1–6)
раброст ж. храброст – ради негове кротости и доброче (!) и рабрости
поставлень бись до цара први ва полате црве (!)(1б/5–8)
рад, -а, -о рад – када милань доћe сви мꙋ ради биꙗхꙋ како лeтꙋ по злои зими
сви мꙋ рꙋкꙋ давахаꙋ (!) и грлечи вапиꙗхꙋ за цара мꙋрата питахꙋ (11а/6–12)
ради предл. (с ген.) ради; због 1. ради – и воинства ѡ҇ тꙋак(...) погꙋблено би 8000
воиске а мали неки ѡсташе правде ради (2а/10–13); 2. због – ради негове
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кротости и доброче (!) и рабрости поставлень бись до цара први ва полате
црве (!)(1б/5–8)
разабрати, разаберем свр. разабрати, схватити, разумети – ка-т-о разабра
вꙋкь бранковичь те страшне риечи ѡд милоша зꙋша(!) мꙋ се засeде
проговорити не може (5б/11–15)
раструзи м. мн. ? – милош че ѡставити спомень полꙋ косовꙋ доклез се зовꙋ
растрꙋзи ꙋвиекь знати се (6б/10–13)
рат ж. војска – а знамо царевꙋ силꙋ и неговꙋ рать и амо сꙋ наши витезови кои
че тꙋрци познати (10б/5–9)
рећи, речем/рекнем свр. рећи – милошь виће елꙋ крвавꙋ и рече шо е ело лице
крваво а ѡна мꙋ а ѡна мꙋ (!) све право каже како е сестра ꙋбила (4б/2–6)
ријеч ж. реч – караи брате верницꙋ свою ѡѡлꙋ видосавꙋ да не говори зле риечи
и да не зове поглавите делие ѡрꙗтима (4б/11–15); ◊ ријеч носити
говорити – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити господине мои вась
дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се риечи и
глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–
6б/3)
род м. род 1. породична лоза – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства
рода племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12);
2. пород, потомство – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
родитељ м. родитељ – само-држаць кнезь лазарь биꙗше ѡтачаства рода
племенита и нарочита ѡ҇ лагородние родитела ѡц҇а и матере (1а/8–12)
родити, родим свр. родити, дати плодове – тако ти завета кои е мечꙋ нама
што даю верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с
тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и
сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ
земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
рука ж. рука ◊ имати податљиве руке бити дарежљив, давати не штедећи
– имаше ѡко милостиво рꙋци имаше податливе свакомꙋ чловекꙋ (3a/7–10)

РЕЧНИК ПРИЧЕ О БОЈУ КОСОВСКОМ (РУКОПИС ИЛИЈЕ ЈОВАНОВА)

117

С
с(а) предл. (с ген., ак. и инстр.) с(а) I. с ген. за означавање потицања,
одвајања од неког места – славни кнезь лазарь милици говори милице
моꙗ не би ти се сада ꙋставиѡ да би се векче нигда не врати(...) с пола
косова (7а/14–7б/1); ● за означавање места са ког се нешто сазнаје,
прима, перципира чулима – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са
своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве
с висока чардака (3а/18–3б/6); II. с ак. за означавање места на ком се
неко (нешто) налази или се нешто врши – видосава говори дрꙋгама
своимь и сестри ели погледаите чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона
з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13);
III. с инстр. 1. за означавање истовременог учешћа у радњи или стању –
ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима двема зетовима
свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с висока чардака
(3а/18–3б/6); 2. за означавање начина вршења радње – и паки по погибели
мрнавчевича промисломь божиемь поставише кнеза лазара на престоль
србски са благословением четири патриахра (!) србска и васего сабора
србскаго (2б/14–3а/2); 3. за означавање сједињавања – кнезь лазарь
наипрво проречe пакь милица ѡ немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града
крꙋтевца (!) двие кчери лазареве водꙋ бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ
господꙋ и витезе погꙋбише и србскꙋ землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве
ѡпꙋстишe и порꙋшише (12а/10–12б/3); в. су; в. з-богом
с, си, се зам. овај – сие писа илиꙗ иѡанов (1а/1); ср. овај
сабља ж. сабља – ви тꙋрци тꙋжни есте милоша слꙋшали али мꙋ ниесте сабле ѡ
се кꙋшали (11б/11–14)
сабор м. сабор – и паки по погибели мрнавчевича промисломь божиемь
поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением четири
патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
сав, сва, све зам. сав 1. који је без изузетка, целокупан – повесть ѡ҇ житиꙗ
светаго кнеза лазара и негова воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све
србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–8); 2. цео, читав – тадаи мꙋ се
милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и
здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ
нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ
краю землe (8б/9–9а/2); 3. у функцији прилога (у облику ср. р. једн.) за
истицање истородности састава нечега што се налази у великом
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броју– тꙋ ние нигди пола гди ние тꙋрака све конь до кона а юнакь до юнака
(10а/1–4); ср. вас
сада прил. сада – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите
чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара
а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
сазвати, сазовем свр. сазвати – ꙋочи крснога имена згоди се вечерь сꙋботни
дань и сазва славни кнeзь лазарь свꙋ србскꙋ господꙋ к себи на вечерꙋ
(12б/10–15)
сам, -а, -о сам 1. означава лице које самостално, без помоћи или мешања
других учествује у радњи или од кога потиче радња – како чоeкь самь
себе прорече и тако мꙋ се брзо стeче (12а/7–10); 2. означава оно што је
главно, најважније као носилац радње и стања – самь господинь сeде на
вечерꙋ пакь посади старца таста (12б/15–17); 3. означава важност,
значај, углед, високи положај неког лица – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ
косовꙋ бои бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се
говоре ѡ ћеци деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра
има (8а/15–8б/5)
само-држац м. самодржац, апсолутни владар – само-држаць кнезь лазарь
биꙗше ѡтачаства рода племенита и нарочита ѡ҇ благородние родитела ѡц҇а
и матере (1а/8–12)
сародница ж. рођака – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара стефана даде
емꙋ свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича (1б/8–13)
сахранити, сахраним свр. сачувати, заштитити – тадаи мꙋ се милица
сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво
срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека
старца юга пась ѡстане честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю
землe (8б/9–9а/2); в. здржати
свак зам. свако – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека свакь чꙋе и
види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и рабри ћетичь
(5б/1–6)
сваки, -а, -о зам. сваки – имаше ѡко милостиво рꙋци имаше податливе свакомꙋ
чловекꙋ (3a/7–10); ср. васаки
свет, -а, -о свет – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова воеводе
милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ (1а/2–
8)
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свој, -а, -е зам. свој – по-томꙋ по заповиеди само-држца цара стефана даде емꙋ
свою сародницꙋ госпою милицꙋ даштерь юга богдановича (1б/8–13)
свуда прил. свуда – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви
верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако
ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
себе, се зам. себе 1. повратна заменица – ви тꙋрци тꙋжни есте милоша
слꙋшали али мꙋ ниесте сабле ѡ се кꙋшали (11б/11–14); 2. (енкл.) а. у
саставу повратних глагола – то немои казивати тако славномꙋ кнeзꙋ
лазарꙋ и воисци нашои ера че се господа наша и витези препасти (10б/1–5);
б. за творбу пасивних и безличних конструкција – ѡ милошꙋ да ти е бити
на томе зборꙋ шо се ѡ теби говори како илбени вꙋкꙋ (!) бранковичь врже
лажне мреже да ѡмрази милоша славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ (6б/13–7а/2)
седло с. седло – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и
тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ
тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5)
сестра ж. сестра – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите
чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара
а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
сестрица ж. сестрица – сестра ела нои говори моꙗ драга и премила сестрице
да не види нашь ѡтаць кнезь лазарь милоша добра юнака и памети негове
и врсности негове не би га мето з деснꙋ странꙋ да кона езди (3б/13–4а/3)
сила ж. сила – и тꙋ рече вꙋкь бранковичь да знашь господине мои кнежe
лазаре тебе данась милица прорече да те царева сила посилꙋе (9а/2–7)
син м. син – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ крала
дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4)
сиромах м. сиромах – милан имь топличанинь ѡ҇говара господи и властеломь
велика е сила тꙋрска броꙗ се не зна али ние ѡ҇ боꙗ юнака вече свe
сиромаха и занатлиꙗ и бꙋдалина истомь иде да се леба наеде (11а/12–
11б/2)
сјести/сести, сјед(н)ем/сед(н)ем? свр. сести – самь господинь сeде на вечерꙋ
пакь посади старца таста (12б/15–17)
скочити се, скочим се свр. скупити се, устати (против некога) – та сꙋ копꙗ
вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити
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не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски
ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5)
славан, -вна, -о славан – и верно милошь слꙋжи свога господара славнога
кнеза лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ кнезꙋ лазарꙋ врло
милоша ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ србскꙋ изгꙋбити
(6а/5–13)
сломити, сломим свр. сломити – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои
бити да се сва земла скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци
деветь юговичима да се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–
8б/5)
служити, служим несвр. служити 1. некога – и верно милошь слꙋжи свога
господара славнога кнеза лазара али вꙋкь бранковичь ѡтиде славномꙋ
кнезꙋ лазарꙋ врло милоша ѡпадати и зле риечи износити кое че свꙋ господꙋ
србскꙋ изгꙋбити (6а/5–13); 2. некоме – и дадоше га родители его самодржцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ крала дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4)
слушати, слушам несвр. слушати – ви тꙋрци тꙋжни есте милоша слꙋшали али
мꙋ ниесте сабле ѡ се кꙋшали (11б/11–14)
смутити, смутим свр. смутити, смешати – кнезь лазарь наипрво проречe
пакь милица ѡ немꙋ прорече коꙗ ладнꙋ водꙋ ѡ҇ града крꙋтевца (!) двие
кчери лазареве водꙋ бистрꙋ с крвию смꙋтише и свꙋ србскꙋ господꙋ и витезе
погꙋбише и србскꙋ землꙋ ѡпꙋстише и христꙗнске цркве ѡпꙋстишe и
порꙋшише (12а/10–12б/3)
снага ж. снага – милош е штить мои пернати ꙋ немꙋ ми сва моꙗ снага и
крепость стои (6б/7–10)
снијег м. снег – чадори се биеле далеко како сниегь (10а/13–14)
спомен м. спомен – милош че ѡставити спомень полꙋ косовꙋ доклез се зовꙋ
растрꙋзи ꙋвиекь знати се (6б/10–13)
споменути, споменем свр. споменути – и то милош мꙋ све говори али на
нега зле воле не имаше и ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ
свое дворе а милошь ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5)
спрешно прил. брзо, журно – и тꙋ поче вꙋкь бранковичь спрешно говорити
криючи и поглeдати (9б/15–10а/1)
срамота ж. срамота – кнезь лазарь говори милици срамота би била твомꙋ
братꙋ едномꙋ ѡ҇ мое воиске ѡстати рекли би воиници ѡнь ние юнакь нити е
кадерь юнаштва ꙋчинити (9а/7–13)
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Србљи м. мн. Срби – и по-томꙋ поставише младаго юроша (!) сина царева на
царство негово господара срблемь (1б/15–18)
срећан, -ћна, -о који има успешан исход – тако ти завета кои е мечꙋ нама што
даю верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с
тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и
сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ
земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
српски, -а, -о српски – повесть ѡ҇ житиꙗ светаго кнеза лазара и негова
воеводе милоша ѡбилича и ѡстале све србске гс҇де иже бисть на полꙋ косовꙋ
(1а/2–8)
срце с. срце ● унутрашњи човеков свет, душа – пакь то изꙋсти кнезь лазарь
рече ѡстани з-богомь милице сꙋзe твое срце мое стрелама ѡграждаемь (!)
есть (9а/14–18); ◊ из срца врло јако, снажно – милошь и-с-рца ꙋздахнꙋ и
ꙋзе вꙋка бранковича за рꙋкꙋ те га далеко о (!) вора (!) ѡдведе и рече немꙋ
(4б/7–10)
стајати, стојим несвр. стајати, налазити се – милош е штить мои пернати ꙋ
немꙋ ми сва моꙗ снага и крепость стои (6б/7–10)
старац м. старац – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти богь
свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата ѡстави ѡ҇
заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане честитаго крви и
колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
стати, станем свр. почети – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои брате
и погледати реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено (10а/7–12)
стећи се, стечем/стекнем се свр. стећи се, догодити се – како чоeкь самь
себе прорече и тако мꙋ се брзо стeче (12а/7–10)
Стефан м. Стефан, мушко име – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ
стефанꙋ синꙋ крала дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4)
стра м. страх – та сꙋ копꙗ вриедна сꙋ на полꙋ косовꙋ бои бити да се сва земла
скочи та копꙗ сломити не могꙋ тако се говоре ѡ ћеци деветь юговичима да
се и самь царь тꙋрски ѡд ни бои и стра има (8а/15–8б/5); в. страх
страна ж. страна – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите
чꙋда сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара
а вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13)
страх м. страх – и поче славни кнезь (!) лазарꙋ говорити господине мои вась
дршчемь како прꙋть и мртви ме знои попо и страх ме обꙋзе кое се риечи и
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глась носи за милошомь кои че ти невeрникь бити на полꙋ косовꙋ (6а/13–
6б/3); в. стра
страшан, -шна, -о страшан – ка-т-о разабра вꙋкь бранковичь те страшне
риечи ѡд милоша зꙋша(!) мꙋ се засeде проговорити не може (5б/11–15)
страшиво прил. страшно – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои брате и
погледати реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено (10а/7–12)
стрела ж. стрела – пакь то изꙋсти кнезь лазарь рече ѡстани з-богомь милице
сꙋзe твое срце мое стрелама ѡграждаемь (!) есть (9а/14–18)
су предл. (с инстр.) с(а) – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ своꙗ двема зетовима
пре-д-воре свое коне доездише (4а/12–15); в. с(а)
суботњи, -а, -е суботњи – ꙋочи крснога имена згоди се вечерь сꙋботни дань и
сазва славни кнeзь лазарь свꙋ србскꙋ господꙋ к себи на вечерꙋ (12б/10–15)
суд м. правда, праведност ◊ прав суд истинска правда – тако кнезь лазарь
бись господарь срблемь и пребиваше ꙋ васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости
и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7); ◊ суд божији божја правда – а ѡни сꙋдь
бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!)
лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога свога (!) ꙋбише (2а/13–18)
судити, судим несвр. судити – и то се згоди и би мца иꙋлиꙗ 14 (!) дань видовь
дань и биꙗше кнезꙋ лазарꙋ крсно имe на кое мꙋ би сꙋћeно погинꙋти лeта на
6897 (12б/3–9)
суза ж. суза – пакь то изꙋсти кнезь лазарь рече ѡстани з-богомь милице сꙋзe
твое срце мое стрелама ѡграждаемь (!) есть (9а/14–18)
сузан, -зна, -о сузан – а милица мꙋ сꙋзна говори а ти поћи з-богомь господине
мои него те желно -молимь како мога господара испꙋни ми волꙋ мою за
великꙋ лꙋбавь нашꙋ премилꙋ (7б/1–7)
Т
тадај прил. тада – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако тадаи ѡ҇ т(...)рака
погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто господара свога
свога (!) ꙋбише (2а/13–18)
тај, та, то зам. тај 1. указује на нешто што је поменуто или о чему је било
говора – ва то време настꙋпи на царство юрошево (!) краль вꙋкашинь
мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода (1б/18–2а/4); 2. у
самосталној употреби (у облику ср. р. једн.) указује на садржај
претходног исказа – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на коние са своима
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двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери лазареве с
висока чардака (3а/18–3б/6); в. ти1
тако прил. тако 1. на такав/тај начин – а ѡни сꙋдь бж(...) приꙗше и тако
тадаи ѡ҇ т(...)рака погꙋблени бише за ниѡвꙋ (!) лꙋкавство и неп(...)вдꙋ зашто
господара свога свога (!) ꙋбише (2а/13–18); 2. у заклињању а. са логичким
субјектом у дативу (енкл. зам.), а предметом клетве у генитиву – тако
ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви верниемь женама и тако
ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь
здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-тобомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–
8а/4); б. у оптативној реченици – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю
верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь
изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь
деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила
немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4); 3. кад се истиче
висок степен нечега – и милань ѡтиде постаꙗ тамо много дана доклe ꙋоди
силꙋ цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа вече мꙋ сe не надаꙋ
(9б/10–15)
тамо прил. тамо – и тамо воеваше царꙋ тꙋрскомꙋ паꙗзитꙋ (2б/11–13)
таст м. таст – самь господинь сeде на вечерꙋ пакь посади старца таста
(12б/15–17)
твој, -а, -е зам. твој – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред
ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или
мртва зашто она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
те везн. те – милошь и-с-рца ꙋздахнꙋ и ꙋзе вꙋка бранковича за рꙋкꙋ те га
далеко о (!) вора (!) ѡдведе и рече немꙋ (4б/7–10)
тежак, тешка, тешко снажан – ера ако е нечешь карати богом ти се сада
заклинемь и тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на
коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–
5а/5)
1
ти зам. тај – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ своꙗ двема зетовима пре-д-воре
свое коне доездише (4а/12–15); в. тај
2
ти зам. ти – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и тешкомь
моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ тебе ꙋзети
за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5); ◊ (у дат.) у
заклетви – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни мꙋжеви
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верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила и тако
ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и гласомь свꙋда
добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо
чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
тко зам. ко – тꙋ поче славни кнезь лазарь говорити мꙋчи вꙋче мꙋчи тко тꙋ лажꙋ
износи на милоша (6б/3–7)
Топличанин м. Топличанин, етник – и посла кнезь лазарь милана
топличанина да ꙋходи воискꙋ и силꙋ цара мꙋрата (9б/7–10)
треће прил. треће – имаше сина 3 прво стефана деспота дрꙋгога лазара трече
вꙋка и даштери 2 прва мариꙗ прочена (!) висава (!) коꙗ бис дата за вꙋка
бранковича дрꙋга ела коꙗ бись дата за милоша ѡбилича (3a/10–18)
ту прил. ту 1. за место – тꙋ ние нигди пола гди ние тꙋрака све конь до кона а
юнакь до юнака (10а/1–4); 2. за време – тꙋ поче славни кнезь лазарь
говорити мꙋчи вꙋче мꙋчи тко тꙋ лажꙋ износи на милоша (6б/3–7)
тужан, -жна, -о тужан, јадан – ви тꙋрци тꙋжни есте милоша слꙋшали али мꙋ
ниесте сабле ѡ се кꙋшали (11б/11–14)
турски, -а, -о турски – и тамо воеваше царꙋ тꙋрскомꙋ паꙗзитꙋ (2б/11–13)
Турци м. мн. Турци – и бого виће неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇
тꙋрака на марици води и брзо имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10)
Ћ
ћети/тети?, оћу несвр. хтети 1. намеравати – кнеже лазаре господине мои
видимь ера ѡчешь почи на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь
воискомь докле се види е ли што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо
бити истина (7а/7–14); 2. у енкл. облицима као помоћни глагол у саставу
будућег времена – ера ако е нечешь карати богом ти се сада заклинемь и
тешкомь моѡмь витешкомь десницомь када бꙋдемо ездечи на коние ꙗ чꙋ
тебе ꙋзети за пась те чꙋ те изврчи и-с-едла немилостиво (4б/15–5а/5)
У
у предл. (с ак. и лок.) у I. с ак. 1. за означавање кретања ка месту, положају
унутар нечега – и то милош мꙋ све говори али на нега зле воле не имаше и
ѡ҇ тога мꙋ часа вече мꙋ не споменꙋ него га пꙋшча ꙋ свое дворе а милошь
ѡтиде ꙋ свое дворе (5б/15–6а/5); ● – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои
водити немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга
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богдановича та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10); 2. за
означавање места на ком се остварује дејство неке радње – на рꙋци ѡи
биꙗше прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь
ꙋдари крвца нис прси (4а/7–11); 3. за означавање времена вршења
глаголске радње – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ своꙗ двема зетовима пред-воре свое коне доездише (4а/12–15); II. с лок. 1. за означавање да се
нешто налази унутар нечега, у опсегу нечега – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници
ѡдниети каконо хрть зеца пред ловцима и даровачꙋ те верници твоѡи
ѡѡлои видосави или жива или мртва (5а/11–16); ● – кнезь лазарь ѡ҇говара
милица (!) госпоѡ моꙗ ти знашь да ꙋ твоѡи брачи сва моꙗ стои снага и
крепость (8а/11–15); 2. за означавање места, односно околности вршења
глаголске радње – и на тои риечи господа ѡсташe весела на ти глась мали
и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою (11б/2–6); ● – и ꙋбише цара
младаго юроша (!) ꙋ ловꙋ (2а/4–6); ср. ва
убити, убијем свр. убити 1. усмртити – и ꙋбише цара младаго юроша (!) ꙋ
ловꙋ (2а/4–6); 2. истући – милошь виће елꙋ крвавꙋ и рече шо е ело лице
крваво а ѡна мꙋ а ѡна мꙋ (!) све право каже како е сестра ꙋбила (4б/2–6)
убрус м. убрус, марамица – ела крвава пре-д-воре изиде милошꙋ додра (!)
кона примаше крвавиемь ꙋбрꙋсомь заклонаше се (4а/15–4б/2)
увијек прил. заувек – милош че ѡставити спомень полꙋ косовꙋ доклез се зовꙋ
растрꙋзи ꙋвиекь знати се (6б/10–13); в. узвијек
Угљеша м. Угљеша, мушко име – ва то време настꙋпи на царство юрошево (!)
краль вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода (1б/18–2а/4)
ударити, ударим свр. ударити 1. задати ударац – када то чꙋ видосава
поскочи каконо ѡхола девица и ꙋдари свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь
(4а/3–7); 2. потећи, избити у јаком млазу, шикнути – на рꙋци ѡи биꙗше
прстень о (!) злата потонꙋ ели ꙋ лице ѡкрвави ѡи лиеви ѡбразь ꙋдари крвца
нис прси (4а/7–11); 3. извршити судар једног тела с другим – рꙋком чꙋ те
рꙋци испот кона додавати како вꙋкь вꙋкꙋ ꙗне ка-д-одае пак чꙋ тобомь
ꙋдарити ѡ камень каконо гладань ѡро жабомь корначомь (5а/5–11)
уз предл. (с ак.) уз – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола девица и ꙋдари
свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7)
узвијек прил. заувек – нечꙋ штeћeти мою саблꙋ чиничꙋ спомень полꙋ косовꙋ
ѡставичꙋ камень знати се ꙋзвиекь за велико чꙋдо (12а/3–7); в. увијек

126

Весна Бајић

уздахнути, уздахнем свр. уздахнути – милошь и-с-рца ꙋздахнꙋ и ꙋзе вꙋка
бранковича за рꙋкꙋ те га далеко о (!) вора (!) ѡдведе и рече немꙋ (4б/7–10)
узети се, узмем се свр. узети се (за руке) – и на тои риечи господа ѡсташe
весела на ти глась мали и велики ꙋзеше се ꙋ орꙋ играхꙋ и ѡвꙋ пeснꙋ пою
(11б/2–6)
узети, узмем свр. узети, ухватити – милошь и-с-рца ꙋздахнꙋ и ꙋзе вꙋка
бранковича за рꙋкꙋ те га далеко о (!) вора (!) ѡдведе и рече немꙋ (4б/7–10)
узрасти, узрастем свр. узрасти – када и станꙋ ветри нихати страшиво е мои
брате и погледати реко би лꙋзи сꙋ изнова ꙋзрасли како е поле ѡћевено
(10а/7–12)
укратити, укратим свр. одбити, ускратити – тако ти завета кои е мечꙋ нама
што даю верни мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с
тобомь изродила и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и
сречниемь деломь и гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ
земла родила немои ми ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)
уодити, уодим несвр. уходити – и милань ѡтиде постаꙗ тамо много дана
доклe ꙋоди силꙋ цара мꙋрата и тако га желахꙋ србска господа вече мꙋ сe не
надаꙋ (9б/10–15); в. уходити
уочи предл. (с ген.) уочи – ꙋочи крснога имена згоди се вечерь сꙋботни дань и
сазва славни кнeзь лазарь свꙋ србскꙋ господꙋ к себи на вечерꙋ (12б/10–15)
Урош м. Урош, мушко име – и по-томꙋ поставише младаго юроша (!) сина
царева на царство негово господара срблемь (1б/15–18)
Урошев, -а, -о Урошев – ва то време настꙋпи на царство юрошево (!) краль
вꙋкашинь мрнавчевичь и ꙋглеша деспот и гоико воевода (1б/18–2а/4)
усјести/усести, усјед(н)ем/усед(н)ем? свр. узјахати – кнез славни лазарь на
кона свога ꙋседе свою воискꙋ ѡбрати к полꙋ косовꙋ и то наипослие ѡтиче ѡ҇
свога двора како вече се вратити нече (9б/1–7)
уставити се, уставим се свр. зауставити се – кнеже лазаре господине мои
видимь ера ѡчешь почи на поле косово али се мало ꙋстав(...) са своѡмь
воискомь докле се види е ли што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче ли шо
бити истина (7а/7–14)
уходити, уходим несвр. уходити – и посла кнезь лазарь милана топличанина
да ꙋходи воискꙋ и силꙋ цара мꙋрата (9б/7–10); в. уодити
уцвијелити, уцвијелим свр. уцвелити – немои ми деветь браче юговича ꙋ бои
водити немои ме жалоснꙋ ꙋцвиелити немои ми да погине колено юга
богдановича та вриедна ѡснова златна колено и крвь (8а/4–10)
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учинити, учиним свр. учинити 1. извршити, извести, починити (какву
радњу), урадити нешто – зато нека свакь зна шо ꙋчини ѡбиличь и нека
свакь чꙋе и види да ниесамь ꙗ милошь кобиличь него ѡбиличь прави и
рабри ћетичь (5б/1–6); 2. начинити некога нечим, некаквим – пак чꙋ те ꙋ
моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред ловцима и даровачꙋ те
верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или мртва зашто она ꙋчини мою
матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
Х
христанин/христјанин? м. хришћанин – и воеваше на христане (2б/13)
христјански, -а, -о хришћански – боже ти намь даи за верꙋ христꙗнскꙋ бога
молити и за цркве божие крвь свою пролити (11б/7–11)
хрт м. хрт – пак чꙋ те ꙋ моѡи десници ѡдниети каконо хрть зеца пред ловцима
и даровачꙋ те верници твоѡи ѡѡлои видосави или жива или мртва зашто
она ꙋчини мою матерь кобиломь (5а/11–5б/1)
Ц
цар м. цар – и дадоше га родители его само-држцꙋ царꙋ стефанꙋ синꙋ крала
дечанскаго да слꙋжи емꙋ (1б/1–4)
царев, -а, -о царев – и по-томꙋ поставише младаго юроша (!) сина царева на
царство негово господара срблемь (1б/15–18)
царство с. царство ◊ поставити на царство прогласити за цара – и по-томꙋ
поставише младаго юроша (!) сина царева на царство негово господара
срблемь (1б/15–18)
црква ж. црква – боже ти намь даи за верꙋ христꙗнскꙋ бога молити и за цркве
божие крвь свою пролити (11б/7–11)
Ч
чадор м. чадор, шатор – чадори се биеле далеко како сниегь (10а/13–14)
чардак м. дворац, господски двори – ва то време кнезь лазарь ездиꙗше на
коние са своима двема зетовима свомꙋ дворꙋ биелꙋ а то гледаю двие кчери
лазареве с висока чардака (3а/18–3б/6)
час м. час, тренутак – ꙋ ти чась кнезь лазарь доће сꙋ своꙗ двема зетовима
пре-д-воре свое коне доездише (4а/12–15)
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чаша ж. чаша ◊ попити ту чашу дочекати исту судбину – и бого виће
неправд(...) и ѡни брзо тꙋ чашꙋ попиш(...) ѡ҇ тꙋрака на марици води и брзо
имь тꙋрци главе ѡ҇секоше (2а/6–10)
честит, -а, -о честит – тадаи мꙋ се милица сꙋзна поклони и рече мꙋ тако ти
богь свꙋ твою државꙋ сахраниѡ и здраво срджо (!) а ти ми еднога рата
ѡстави ѡ҇ заклетве сестри за милоштꙋ нека старца юга пась ѡстане
честитаго крви и колена или глась на ѡвомꙋ краю землe (8б/9–9а/2)
четири бр. осн. четири – и паки по погибели мрнавчевича промисломь
божиемь поставише кнеза лазара на престоль србски са благословением
четири патриахра (!) србска и васего сабора србскаго (2б/14–3а/2)
чин м. дело – тако кнезь лазарь бись господарь срблемь и пребиваше ꙋ
васакомꙋ добромꙋ чинꙋ и ꙋ милости и правди и ꙋ правомꙋ сꙋдꙋ (3a/3–7)
чинити, чиним несвр. чинити – нечꙋ штeћeти мою саблꙋ чиничꙋ спомень полꙋ
косовꙋ ѡставичꙋ камень знати се ꙋзвиекь за велико чꙋдо (12а/3–7)
чловјек/чловек? м. човек – имаше ѡко милостиво рꙋци имаше податливе
свакомꙋ чловекꙋ (3a/7–10); в. чоек
чоек м. човек – како чоeкь самь себе прорече и тако мꙋ се брзо стeче (12а/7–
10); в. чловјек/чловек?
чудо с. чудо 1. оно што изазива опште чуђење, чудна, необична појава,
феномен – видосава говори дрꙋгама своимь и сестри ели погледаите чꙋда
сада како милошь кобиличь езди кона з деснꙋ странꙋ мога ѡца лазара а
вꙋкь бранковичь с лиевꙋ странꙋ (3б/6–13); 2. велики подвиг, подухват који
изазива чуђење – нечꙋ штeћeти мою саблꙋ чиничꙋ спомень полꙋ косовꙋ
ѡставичꙋ камень знати се ꙋзвиекь за велико чꙋдо (12а/3–7)
чути, чујем свр. чути – када то чꙋ видосава поскочи каконо ѡхола девица и
ꙋдари свою сестрꙋ елꙋ рꙋкомь ꙋз образь (4а/3–7)
Ш
шо зам. в. што
штеђети, штедим несвр. штедети – нечꙋ штeћeти мою саблꙋ чиничꙋ спомень
полꙋ косовꙋ ѡставичꙋ камень знати се ꙋзвиекь за велико чꙋдо (12а/3–7)
штит м. штит – милош е штить мои пернати ꙋ немꙋ ми сва моꙗ снага и
крепость стои (6б/7–10)
што, вар. шо зам. што 1. неодређена; нешто, ма шта, ишта – кнеже лазаре
господине мои видимь ера ѡчешь почи на поле косово али се мало ꙋстав(...)
са своѡмь воискомь докле се види е ли што истина ѡ҇ милошеве невере ѡче
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ли шо бити истина (7а/7–14); 2. упитна – милошь виће елꙋ крвавꙋ и рече
шо е ело лице крваво а ѡна мꙋ а ѡна мꙋ (!) све право каже како е сестра
ꙋбила (4б/2–6); 3. односна – тако ти завета кои е мечꙋ нама што даю верни
мꙋжеви верниемь женама и тако ти твога рода кои самь с тобомь изродила
и тако ти твоꙗ воиска с тобомь здраво ѡдила и сречниемь деломь и
гласомь свꙋда добивала и тако ти по-т-обомь твоꙗ земла родила немои ми
ꙋкротити (!) шо чꙋ ти говорити (7б/8–8а/4)

Списак скраћеница и симбола
м. ‒ именица мушког рода;
ж. ‒ именица женског рода;
с. ‒ именица средњег рода;
ср. р. ‒ средњи род;
зам. ‒ заменица;
бр. осн. ‒ основни број;
бр. ред. ‒ редни број;
свр. ‒ глагол свршеног вида;
несвр. ‒ глагол несвршеног вида;
прил. ‒ прилог;
предл. ‒ предлог;
везн. ‒ везник;
везн. врем. ‒ временски везник;
узв. ‒ узвик;
парт. ‒ партикула;
опт. парт. ‒ оптативна партикула;

ген. ‒ генитив;
присв. ген. ‒ присвојни генитив;
дат. ‒ датив;
ак. ‒ акузатив;
инстр. ‒ инструментал;
лок. ‒ локатив;
једн. ‒ једнина;
мн. ‒ множина;
хип. ‒ хипокористик;
вар. ‒ варијанта;
енкл. зам. ‒ енклитички облик
заменице;
в. ‒ видети;
ср. ‒ сравнити;
◊ ‒ израз;
●‒

пренесено значење.
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Повест од житија светаго кнеза Лазара и његова војеводе Милоша Обилића и остале све
српске господе иже бист на пољу Косову, у саставу рукописа Рс 82 (Зборник из средине
XVIII века), л. 1‒12, Београд: Народна библиотека Србије.
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Vesna Bajić
THE DICTIONARY OF THE STORY OF THE BATTLE OF KOSOVO (THE
MANUSCRIPT BY ILIJA JOVANOV)
Summary
This paper represents a dictionary of one of the versions of The Story of the Battle of Kosovo
– The Manuscript by Ilija Jovanov, written in the mid-18th century. The text is written in the
Old Serbian language, with sporadic lexical items from the Serbian Church Slavonic system
(like dašti). On the basis of some specific dialectal words, like čoek, it is assumed that the
manuscript originates from Montenegro. It is written in the minuscule script, the orthography
is not standardized, and both ekavian and ijekavian forms are present. Due to the fact that the
lexicon of the pre-standard period of the Serbian vernaculars has not been thoroughly
investigated yet, this paper can be regarded as a modest contribution to the understanding of
the lexical structure of Serbian language of that epoch.
K e y w o r d s : historical lexicography, Old Serbian, 18th century, dictionary, The Story of
the Battle of Kosovo, The Manuscript by Ilija Jovanov.
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