
Записи и натписи
ЗБИРКА Д-РА МИЛЕНКА С. ФИЛИПОВИЋА

ВЕЛЕС

У садашњем Велесу уопште нема старијих записа ни 
натписа на нашем језику. Крај цркве манастира Св. Димитрија 
била je једна надгробна плоча с натписом из 14 столећа, 
чији je текст објавио J. Иванов.1 За време светског рата не- 
стало je и те плоче. По велешким црквама и на гробљима 
има записа и натниса, али су они сви, сем ретких изузетака, 
из 19 столећа: има света један из 18, а има их ыеколико и из 
20 столећа, али су они такве природе да спадају с правом 
у „старе“ натписе. Покупио сам и објављујем их, јер су они 
од вишеструког интереса: лингвистичког, етнолошког и кул- 
турноисторијског. Највише натписа има на сликама у цркви 
манастира св. Димитрија, обновљеној и живописаној 1855 год., 
али ja нисам имао прилике ни могућности да их препишем. 
Побележио сам, дакле, само оне по црквама у самој вароши 
Велесу.

ПАРАКЛИС СВ. ЂОРЂА

Параклис je обична кућа, преудешена за ту сврху, у 
улици Св. Ђорђа, бр. 21, усред махале Прцорека на левој 
страни Вардара. По предању, параклис je веома стар, а осно
ван je стога што су Турци ометали одлажење у цркву Св. 
Спаса: та je црква на једном вису изван вароши и, идући к 
шој, требало je пролазити кроз тадашњи турски део вароши.

1 Й. Ивановъ: Български старини изъ Македония (И изданье, София,
1931 год.) 81.
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Параклис je био, дакле, „црква од мука“ . Иза светског рата 
у параклису се готово никако не служи.

У  параклису je мали иконостас у ком се истину престол- 
на икона Богородичина, те иконе Св. Јована Рилског (jep je уа 
параклис некада био рилски метох) и Св. Ђорђа. На икони 
Богородичиној (мтрк кж!а) забележена je година 1766. То je 
најстарија белешка у свим Велешким црквама.

Једна покретна икона Св. Ђорђа има натпис: стъ д\ ћЕорћнл* 
У једном поцепаном часослову забележена je само го

дина 1825 и нека нечитка реч.
■с |хс

На једној кутији je с горње стране крст и ннјкл. —  С јед-
18 63

не стране пише: кивотъ за свичти танит*, а с друге причесиа. На 
кутији су насликане црква, путир и цвеће.

На малој округлој дарохранилници (пречник б’З cm), 
ко ja je сада у Музеју Јужне Србије у Скопљу, с доње стране 
je урезана година 1818, а око ње, у три концентрична 
круга, запис:

и за д^шевиое кистт* /лико рнстовъ. 
и понеже рнсто казанџ. 
и васндт* ннкоаа.

Изван првог, спољашњег, реда доцније још додано: аазо и Ер fa»

САБОРНА ЦРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН А

Садашња црквена грађевина je из 1840 године. По пре- 
дању, подигнута je на месту где je и раније била нека мала 
црквица. Крај цркве je једно врело, посвећено Св. Пантелеј- 
мону, с најбољом водом у Велесу, те нема сумње да je црква 
на месту које je од старине служило култу. Црква je велика 
и лепа грађевина, и својом унутрашњошћу веома слична 
црквама у Сарајеву, Мостару, Скопљу и др., које су градили 
исти мајстори.

У цркви, на зиду испод хора je овај натпис:
Созида се Храмъ сей во имя C B H T â rw  великомбченика 

Пантелеймона во л^то Спасителево 1840.
Изнад јужних врата, са спољашње стране, у једној ниши 

je слика Св. Пантелејмона, а испод ње пише: л^alcтopo андриА 
цјо прдвк! црква та.
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У цркви je врло пространа галерија, женска црква, и 
горе су још два олтара с малим иконостасима, који су по
странце од главног олтара. Десно je олтар (параклис, капела) 
св. Димитрија а лево св. Мине. На оба места има икона са 
старим записима. У доньем реду иконостаса св. Димитрија, 
идући с десна на лево, прва je икона св. Атанасија. На њој 
je запис:

сия икона прУложи Г: X: димитр1я кушовичъ за дбшб 
ему сгюменб 1818.
(Значајно je да je и најстарија датирана икона у цркви св. 
Спаса такође из 1818 године).

Друга икона, Ваведење, има запис:
сиа иконб приложи Зафиръ Анћли’ за в%чни споменъ: 1843 

феврбар1а: 20.
На трећој, царској икони Христово], je запис: 
сиа и кон б приложи манааа у: траУко за вУачни споменъ 

1843 марта: 5.
Царску икону Богородице с малим Христом: 
сию иконб приложи петрбшъ наумъ за в'Ьчни споменъ 184... 

Вероватно je и та икона из 1843 год., као и већина других: 
последња бројка се не види, jер je откинут комадић дрвета. 

Последњу у том реду, икону св. Димитрија : 
сиа иконб приложи Димитр: у: панн’ за в"ћчни споменъ: 1843. 
У горњем реду, изнад царске Христове иконе je икона 

св. Тројице, на којој пише:
сиа икона приложи... у: ДимитрУ.
У олтару има једна покретна икона св. Трифуна, коју: 
Прътожи за вечньи споменъ рбфетъ механцУски 1860. 

фер. 10.
На иконостасу св. Мине je до царске Христове икона 

сокс'ръ архђлски и на њој запис:
сиа иконб приложи у: панко :у: димитри за в'Ьчни спо

менъ 1843: марта 6.
Царску икону Христову :
сиа иконб приложи у: Геи’рп у: Стефко за в'Ьчни спо

менъ: 1843: марта 1.
Царску икону Богородице :
сиа иконб приложи набмъ у. Бошко за в4чни споменъ 1843. 
Икону св. Мине :
сиа иконб приложи давче у: за в-ћчни споменъ 1843..

19
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У дворишту, близу јужних врата je притвор који je по
кривей. На округлој мермерној плочи je натпис, у три кон- 
центрична реда око једног рељефа :

с«Й приткорж соградид'к е сс> нждикен'и(л\т\) ... отгк н-к-

гс>вс- влаг<*рс>дш I Г. Драпдаръ. за сполчент». на приснопамятна сына 
егч> псжоймаго I ДјаЛчандЈл г-на у .ктч л("к)то 1867 л\цъ. ян8ар 30.

У првом реду недостају два слова иза речи „иждивешемъ" 
а онда опет наста je изгребано место, на ком je, изгледа, био 
неки грб.

ЦРКВА СВ. СПАСА

Ова je црква на левој страни Вардара и чини пандан 
цркви Св. Пантелејмона, ко ja je на десној страни. Садашња 
црквена зграда je преправљана 1908— 1910 (ранија je подиг- 
нута 1837, а на месту где je пре била мала црква), а живо
писана тек 1921, али je задржан стари иконостас. Био je на 
цркви и запис о њеном грађењу 1837 год., али je упропашћен 
приликом последњег обнављања. Ту су цркву присвајали 
велешки „гркомани“ , али без успеха, и они су 1905 саградили 
себи нову цркву Св. Богородице у Влашкој Мали.

На каменом довратнику изнад улаза у цркву Св. Спаса 
урезан je овај натпис: у.кочо у. н Kip 1840.

У иконостасу je најстарија икона св. Ноја, ко ja je у 
доњем реду икона прва идући с десна. На њој je запис :

сия ики’на приложи к'иръ миленки’ далгеръ за дша ему 
спомен ,avv3i (1817). Tpeha je икона св. Спиридона са записом:

ikohS сню прндч>жи1па гснафж пагКЗџиски.
На икони св. Петра и Павла у истом реду : hkchiS сиь? придо- 

жиша «спафтч терзйски 1819.
Црква има једну покретну икону Вазнесења на дрвету. 

На њој je запис: opoc tvVii Гора лчасдпчпи/л.
. . .  I. сеина поклонник (a)iireai л«офски принеситед-к на ск-ктого 

спаса гд а  „ 1 8 5 0 “ лчарта 25.
На првој страни једног руског месецослова има запис 

оловком : Господинъ Димитрия Крстев (и мастилом: Крстевъ) 
отъ трстеникъ от кумановско.

Царске двери, владичански престо и акротерији изнад 
икона у доњем реду су у дрворезу и бојадисани златном
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бојом. Од старина биле су у цркви неке моћи. На кутији je 
био натпис. Речено ми je да je кутија однета у митрополију 
у Скопљу, као и једна икона св. Саве и једна икона из Св. Горе.

Год. 1921/1922 велешки зограф Ђорђе Зографски живо- 
писао je јужни и северни зид цркве. На јужном зиду су слике 
св. Димитрија, св. Антонија, св. Спиридона, арханђела Ми- 
.хаила и св. Павла, а на северном су слике св. Ђорђа, св. 
Трифуна, св. Василија, св. Теодора Тирона и св. архиђакона 
Стефана. Те су слике рађене прилозима еснафа и појединаца, 
ла je на свакој запис о томе у традиционалном стилу.

На слиди св. Трифуна je запис : „приложите механџиски 
и баштовандиски еснафи 1922 год". Слику св. Васи ли ja : „при
ложи еснаф калаиџиски 1922 год“ . Слику архиђакона Сте
фана: „Приложите за здравље и веч. успоменб Еснаф Пе
карски 1921 год“ . Слику св. Теодора Тирона: „прилаже за 
здравље и вечити спомен земљоделски еснаф 1921 год“ . Сли
ку апостола Павла: „Прилаже за здравље и вечити спомен 
еснаф воденичарски 1921 год“ . Слику св. арханђела Михаила 
„Прилаже за здравље и успомену еснаф касапски 1921 год“ . 
Слику св. Спиридона: „Приложите за здравље и вечитя 
зспомену еснаф оббћарски 1921 год“ . Слику св. Антонија 
Великог : „Прилажу за здравље и успомену еснаф бакалски 
1921 год“ . Слику св. Ђорђа : „Приложи Пано Ђ. Ћамиловић 
за здравље своји укућани“ . Слику св. Димитрија : „Приложи 
Јован Ристовић Грнчиштанец обзћар овдашни за покој двше 
своме синя Манасијз 1921 год“ . Слику св. Тшрила и Мето- 
дија : „Приложи Тоде Т. Шбтевић и супругаму Сава, за 
здравље и вечити успомен“ .

Степенице за проповедаоницу у цркви: „Подиже о своме 
трошку за покои душе свога ода Арса Јаћимовића син Петар 
А. Јаћимовић“ . (И тај je запис из најновијег времена, веро
ватно из 1921 или 1922 год.).

У  Велесу je обичај (а био je и у Скопљу) да се, с вре
мена на време, уклањају с гробља надгробии споменици, на
рочито с гробова изумрлих породица, jep се о таквим гробо- 
вима нико не стара. Те се плоче употребљавају онда за па- 
тосе по црквама и за калдрмисаьье црквеног дворишта. 
Натпис се готово увек окрене надоле. Због тога на гробљу 
код цркве Св, Пантелејмона и нема старијих споменика с нат-
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писима.2 Код цркве Св. Спаса je нетто друкчије: неколике 
плоче употребљене су за патос тако да им je натпис окренут 
горе, а и на самом гробљу има неколико споменика из ста- 
ријег доба са занимљивим натписима. У унутрашњости цркве 
су у патосу три плоче с видним натписима, од којих je један 
из 1822 год. на грчком. Остала два гласе:

1. зд"ћ почи I ваетъ раба бож | катерина пчева се преста | 
вила въ лКто отъ хрта 1874 на | маим 8-го денъ вКчна и па I 
м/лтъ бог да ал прости.

2. зд% почи I ваетъ р;1ъ Бб  | жш Пётаръ М. | Шалевъ. пресели ! 
в ш ш с а ч  въ в4>ч I ность на 8 с . . . [ 1868е л то ... | живъ, хрст ... | и 
оставивъ . . .  I рллдно дом ... ! д1е не .. . въ с ... | дости.

Натпис не може сав да се прочита. јер му je један део 
покривен зидом. Иначе, плоча je с гроба једног члана некада 
веома угледног и значајног рода Шулевића.

У трему испред цркве су три плоче с горе окренутим 
натписима, али су они већ толико излизани да се не могу 
прочитати.

Крај цркве je чесма и на њој натпис :
пародпнш источиикъ | 1881 | 21 iSu | il. X. Цепскъ.
Испред цркве je притвор. У њему je на стубу мраморна 

квадратна плоча с натписом :
пллчАтникъ I Јордана у. К. Джинова 1883.
Taj споменик je вероватно подигла 1Динова сестра Маца, 

која je саградила и трем око цркве и једну зградицу, ко ja 
je доцније преправљена. И сам Јордан je сахрањен у гробљу 
код ове- цркве, али му ja нисам могао да нађем гроб.

У гробљу има доста крстова с натписима из четрдесетих и 
педесетих година прошлога с голећа, али су нечитки због рђава 
рукописа и трошног камена (дивљански трахит). Један од нај- 
старијих усправних крстова има само овај натпис: вир* | 1834.

Близу северног зида цркве je гроб на чијем je крсту 
овај натпис : здЪ почи | ваетъ т'Ьло | покойнш | тбтръ. дим | ко 
нацевийъ | аспе в лЪто | 1866 апри ј л1и 30.

Готово уза сами јужни зид цркве je гроб хаци Михаила 
Петруша с овим дугачким натписом на плочи :

2 За калдрмисање прилаза цркви употреблена je и je дна плоча сг 
натписом на по.ъском језику, али се в иди само je дна половина натписа.
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под’ той камеи к | мрамореп, лежи едн j п млад зелен, им его j л\$ 
г. х*џ. лхиулил. вечно | се к вогб преселнл, | отда и м ат. си оста j вил. 

и со ups га си о I ставил, оты кал\че | ллраллорче, звона зво | ни как звонче; 
да пр I очети на теве да се | сл\исли за севе. | а лч си о\*л\ирал\ и се 
кого просалл, KorS | да се ллоли, за да л\е | опрости. 1860 л. | октол\вр|а
16. I зде леж скшъ | ллои у .Ж ц у л и л т . | у. п. ћорллишевж.

У гробљу око цркве Св. Спаса сахрањивали су се и ве- 
лешки Власи (Цинцари). Првобитно je био одвојен један део 
гробльа за све Влахе. А кад je доцније међу њима почела 
румунска пропаганда, Власи који су пристали уз њу оделили 
су се од „гркомана“ и добили засебну парцелу у истом 
гробљу. Тако у том делу гробља има надгробних споменика 
с грчким и румунским натписима.

СТРУМИЧКИ СРЕЗ
За време школских ферија 1 9 3 1  год. вршио сам антро- 

погеографска и етнолошка проучавања у струмичком срезу. 
Интересовале су ме и друге појаве. Тако сам имао обичај да 
посетим цркву гдегод ми je било могућно, и обишао сам 
готово све сеоске цркве, особито у доњој половини Стру- 
мичке Котлине. Изузимајући манастир Св. Богородице у Ве- 
љуси и рушевине манастира у Водочи, византијске грађевине, 
које су биле и предметом стручних проучавања, у струмич-ј 
ком срезу и нема старијих црквених грађевина. Постоје, истина, 
многа црквишта и предања о негдашњим црквама, али су све 
постојеће сеоске цркве грађене у току 1 9  века. Међу њима 
се својом лепотом и величинам истине на прво место црква 
у Новом Селу. Поред ње, лепе су и велике цркве у Подгор
ским селима, такође богато украшене живописом.

Мене су у струмичким сеоским црквама привлачили за
писи. Иако нису стари и само што неколико иду у прву по
ловину XIX века, ипак ти записи нису без интереса, и ja сам 
их бележио, уколико су ми били приступачни. Нажалост, у 
подгорским селима, где готово свако село има велику и лепу 
цркву, записи и натписи су уништени. Наиме, то су била ве- 
ћином села која су припадала патријаршијској странци за 
време турске управе и у којима ce je свет сматрао „Грцима‘% 
те су и записи по црквама били грчки, Бугари су за време 
своје владе у том крају, 1913— 1919, пребрисали све те нат- 
писе и заменили црквенословенским на бугарски начин, а иза

/
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1919 год. су опет српски свештеници и власти заменили те 
натписе црквенословенским у српском духу.

Црква у селу Дабиљи грађена je 1868. Иконе одају мај- 
сторе Дебране. Само на једном столу има запис који гласи :

1. CÏÉ СТОДЪ. ИД ј Тр£1ГкД0 П£1Јг4Н0Б1Ч'к ј 1868.
Црква у Зубову je једина y којој сам нашао грчки запис 

о грађењу :
2. I2TOPHON: 'ON AOS : ТОГ | TOS: AIAHENAI POMHS : 

АПА I NTON XPISTIANGDN | EK XPITQN KV)ANNO гОГРАФО: EK 
ПЕТР I ЧН МАРТИН : 8: 1875.

Црква у Новом Селу, саграђена 1842, може се рећи 
обилује записима, што je последица веће писмености која je 
владала у том месту. Са спољашње стране а изнад западних. 
врата je овај натпис :

3. wkiickaeiiu уралча cirariv к£диколч$ч£Йика mvprÏA пок-кдо- 
носца I сост* пр£дстоА1п'£то на г.г... . (£пит)ропи н cocrk негчгво 
клагопочт£ннород1£ f г.г. бедко костодиновичт».... и г:г: таш oti- 
тропт* Ј лчаркокичт». и п£гоко кдагопочтшнородн и тр8долюк'|£ г.г. 
андонт* зографт*. wказа Д£в(ь.)ртк | село гари за д$ш£вное иук 
спасши и т"кл£сно£ здак1£ сс£дФмол\-ћ н чадолчж нут*. Око врата 
црвеним словима, један према другом су ова два записа:

4. чч’сновасдч урадчт* сен j к дкто гдне j 1842 | априд1А 2.
5. и ivKiioKHC/A I второ в л 'ктс г д 11£ j на 1864 ю та  . . .  | Д£п 2-
На дверима, сасвим уз доњу ивицу je запис :
6. СНА ДК£рЙЛ\'| ПОКЛОШЛк КОЖИН VV ЗбВОБО | СО С£Л\ ДОЛЧк Ï

чдолчт». за телесное зрав'кЕ ï за J душевное спас£нн£ алчинк ] 1853.
На икони на којој je претстављено рођење Богороди- 

чино je овај грчки запис :
7. Nsip NixoXàoo if S Zcaypacps | sx xpSatoas | 1849 Nqsjjl 10.
На десним вратима олтарским (гледајући из наоса) за

пис курзивом :
8. Коста Велко стоу вел,ко ...амин 1858 августу: 12.
Икону на владичанском престолу приложио je :
9. cïa ико j на прКдож | иди ата J нагк ажн | дондок1Ч'к | w седо

са j Бдк-к : 1864.
На владичанском столу пише :
10. за CEÏ СТОДТч ПрНДОЖШКк I CTOAICk СБЕТТчКОБтГк СЕДО 

какарово.
Поменуто село Савјак je на бугарској територији, а Бар- 

барово je на нашој територији.



295

На једном стубу у наосу :
11. с£Й джрекя I со с4смн к$ве среди» | inv платная ВЕЛЯКШ 

кс* I стокичя за сполл за j душевное и тклеснич | здрак-к ал\Н1Гк 1863.
Живописана je и спољашња страна преграде на галерији. 

Икона „Бекство у Египат“ има запис :
12. сна икона а  поклотла стад\£иа гачека.
13. Икона „Рођење Христово“ има запис: cia  икона по

клон и а  стоАняка под . .. я  его келякока.
14. Икона »Успење Богородице“ има запис: cïa тона 

поклонился ÏIV к £ СО село л\8ртш».

Црква у Смоларима je делимично живописана и са спо- 
Јвашње стране, по западном зиду. Запис о томе гласи ;

15. изокразнсм сей кжесткенж | урал\ я  с т ы д  трд ы  ко кре j м ет о 
на с к а щ н и к т я  паи j тел и а  и на феткно еиитропя | дедо л\итре 
тепокя, KSnno I ск новый еиитропя колю тен о кя  | и сося н л с т о а - 

тедите и надзирате j лите черкокни г-дар аггел я  j т м р ге к я , revvpre 
стоилокя, пан | гели a  атанасо кя , димитрТа сто  | а н о к я  и т8ше 
стоилокя, к-к а к т »  I 1897 год . к я  л\есеця а г г $ с т я  9-кж ] чреся 
р8ки на зографа григорТа пец,ан»к1ч я  СО гр ад я  стр$л\ица. | сос на- 
с т о А т е т о  же на кл\ета аидоия м анчокя.

Запис je писан великим словима и у оригиналу су обе- 
лежавани и акценти.

Црква у Моноспитову саграђена je, изгледа, 1835 год. Ке- 
колике иконе у тој цркви су такође прилози побожних поје- 
динаца, чија су имена сачувана у записима.

16. Икона св. Ђорђа : с и а  икона прТложи со р8кою ђођиА  
келко панокичя w село гакроко за душевное спасете и т-клесное 
з(д)ракие ал\иня 1858.

17. Икона св. Арханђела : с н а  икона приложи со р$к»ю 
гд я н ю  м апяч СО село воришко а н я д о  за дЗшекное спасеие ам иня 1859.

18. Икона пророка Илије : с и а  икона нр|'л»жиля а  со 
р8кою ило hex'aA л\ладеиокичя еллиреп'ш зЗграф аидоия петрокичя  
w село гари каза декра 1858.

19. Престолна икона Христова : си а  икона приложи со рйкою 
с т о а и я  кочекикя коста илиня кочоно и со скл\и чадол\я ам и ня  
месца л\артя дена 18 1858.
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20. Престолна икона Борородице има неки запис на грч- 
ком језику, али je он оквиром покривен тако да се распознаје 
само година 1875,

21. Икона св. Атанасија: сиа  икс-на прилежи се р$кею 
лхап'кче келекж с'пгк л\б аданаеж дбпе за дбнккиег сплсеше и т к -  
лЕснеЕ зракие алхинъ збгракъ аидеиж 1858.

22. И к о н а  св. Димитрија : сна икона прилежи л ч т. цици- 
pïra vv селе гакреке за дйшекиое cnacenïe и т'клЕспее зраки« се 
селхги чаделх к .. .

23. Икона арханђела Гаврила: сна  жена приложили лхар-ъчо 
Арчекнк'к зрарфи’ Апкекичж Cv с«ле KSpiuv за д 8шевнсе спасение алхинъ.

Пало ми je у очи да по црквама у струмичким селима 
нема слике народног свеца Ђорђа Јанинског. Кад сам се по- 
чео и да распитујем, сазнао сам да je било. Тако су ми неки 
старци у Колешину казивали да je у цркви била икона тог 
народног светитеља. У Габрову су знали и нетто више. Била 
je, казују, у цркви икона „св. Ђорђи сирома", јанински. Био 
je претстављен као човек с великим брковима и одевен у 
фустанелу. Бугари су уништили ту икону. На овом месту 
изнећу и што се прича у Габрову о том светитељу : Био он 
измећар у неког Турчина. Хтели да га потурче. Он није 
хтео. Метали му и воденички камен на груди и нудили му 
Туркишу за жену и да суде голем војвода. Он није приста- 
јао, и под каменом je издахнуо. Кад би Турци дошли, а над 
њим кандило и слика над телом у ваздуху, а тело на земљи.

Сматрам за потребно да скренем пажњу на неке појаве 
у записима. Пре свега, у погледу на језик и на писмо у њима 
влада чудна мешавина, мешавина црквенословенских, јужно- 
србијанских диалекатских, те српских и бугарских елемената у 
језику; а у црквених опет мешавина црквенословенске те бу- 
гарске и српске грађанске азбуке. Како су те записе писали 
зографи са стране, у њиховим говорним особинама не смеју 
се гледати особине локалног диалекта, ма да je и од ньих 
понека можда ушла. Слично je и с презименима, која се, 
великом већином, свршавају на аћ (-ичъ, икь). Могућно je, 
да су тако исписивали зографи уносећи свој начин презивања, 
али je врло вероватно да су тада била у обичају н по стру-
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мичким селима таква презимена, jep су зографи радили онако 
како им се каже и прилагођавали се послодавцима. Сем тога, 
епитропи не би допустили да неко са стране унаказује и не
верно исписује њихова имена. Треба још имати на уму да су 
готово све те записе писали полуписмени људи, што се види 
по многобројним грешкама, да су готово сви писани у доба 
пре ексархије и пре пропаганда и да српске пропаганде у 
струмичком Kpajy није готово ни било ни додније. С те стране 
je занимљив запис са смоларске цркве, који je писао Стру- 
мичанин : он je уписао имена сељака онако како се они зову 
у селу, а себе je потписао „Пецанович“ . И то je било 1897 
год. У струмичким селима су стварно и ретка презимена: 
људи се зову обично по очеву имену, а уколико има родов- 
ских назива они су били на -овцы, или У најновије
време, утицајем наше администрације, шири се и врло брзо 
уводи презивање на -ah.


