
Slovenski prevodi Vorenčevih uvodnih latinskih 
zapisov in dveh sorodnih besedil 

Prevedel Kajetan Gantar 



DICTIONARIVM LATINO = CARNIOLICVM [str. 2•] 
LATINSKO = KRANJSKI SLOVAR, 

čisto nov, z veliko skrbnostjo in z največjim naporom, ki pa je za učence zelo koristen, 
zbran iz različnih knjig, zelo pomno žen, obogaten in zajet in prilagojen rabi učeče se mladine, 
z lahko metodo in v tej novi izdaji tako razporejen in po vrsti tako urejen, da lahko do neke 
mere služi kot nadomestilo velikega Frisijevega slovarja, ali pa lahko velja celo povsem za 
novega in se lahko z njegovo pomočjo v kateri koli krščanski šoli prevaja na kranjsko in se 
uporablja v vsem, kar se najde po latinsko ali po nemško povedanega; in kar koli bi bilo treba 
izraziti po latinsko, se v njem z veliko lahkoto najde. 
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SolertiJsimis Typographis [str. 2b] 

Ko so naši spretni tiskarji, ki so že vrsto let prigovarjali k novi izdaji tega slovarja, spet in 
spet stali nad mano in me priganjali k že začetemu delu, sem se končno dal omehčati njihovim 
vztrajnim prošnjam in si dovolil naložiti to naporno breme na moja ramena. 

PraestantiJsimis, ornatiJsimisque viris [str. 2b] 

Odličnim in uglednim možem, učenim učiteljem, zvestim in vrednim vsega spoštovanja, 
in mladeničem, ki nam vzbujajo najboljše upe, posveča in ponuja N: 
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Dedicatio [str. 3"] 
Posvetilo 

Spoštovanemu N. in čuječemu N. 
pošilja Frančišek mnogo lepih pozdravov 

Novi slovar, ki je z mojo neotesano pridnostjo komaj dosegel novo obliko, išče varstvo in 
obrambo. In prosim, komu bi ga bolj primerno posvetil kot Vam, velecenjeni N., saj že dolgo 
časa okušam Vašo izredno naklonjenost do mene in do mojih: v hvaležnem spominu si vedno 
ponavljam, da tega nobena starost ne more uničiti. Toda čim večje so Vaše zasluge zame, tem 
bolj vznemirjeno sam pri sebi razmišljam, kako bi moglo nastati kako jasno dokazilo mojega 
vzajemnega čustva do Vas. Naj Vam to dokazilo nudi ta kranjski slovar, posvečen učeči se 
mladini in Vam poklonjen; ni vzroka, da bi še obširneje zavlačeval z naštevanjem njegove 
koristnosti. Dovolj bo, če omenim, da ta slovar ne bo koristil samo novincu, ampak tudi možem, 
ki so že nadpovprečno izvedeni v kranjskem jeziku. Zato sem prepričan, da Vam bo to papirnato 
darilce kar precej ugajalo; vsebuje tudi označene dolžine vseh besed. Zdaj Vas kar najbolj 
prosim tega, kar mi še edino preostaja - da bi to dokazilo mojega čustvovanja do Vas sprejeli 
z jasnim čelom in da bi bili meni in mojim še naprej naklonjeni. Bog pa, ki je vir in počelo 
vsega dobrega, naj s svojim božjim blagoslovom tudi v prihodnje spremlja vsa Vaša dejanja in 
vse Vaše poskuse. To svoje delo sem hotel pokloniti in posvetiti Vašemu preslavnemu imenu. 
Glejte, to darilo Vam poklanjam, Vi pa ga blagohotno sprejmite. 

Dano v Ljubljani, dne . . .  meseca . . .  in leta . . .  
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Typographus Benevolo Lectori. S. P. D. [str. 4•] 
Tiskar blagohotnem o bralcu lep pozdrav 

Glej ,  blagohotni bralec, tu imaš kranjski slovar, urejen po abecednem zaporedju. Sprejmi 
to novo delo z veselim in nasmejanim srcem! Želel bi, da bi se tega zavedal: to delo sem tako 
zasnoval, da bi bilo v korist drugim, predvsem pa seveda tudi meni samemu. Dela se namreč 
nisem lotil samo zato, da bi druge poučeval, ampak tudi, da bi uril lastnega duha. Delo izročam 
v branje samo tistim, ki si ga želijo. Vem, da se bodo našli ljudje, ki bodo moj trud obrekovali. 
Vedno je namreč tako, da je vse, kar koli ljudje počnejo, bodisi javno, bodisi zasebno, podvrženo 
spletkarstvu: obrekljivijeziki niti božjim delom ne prizanašaj o, tako ošaben je človeški razum. 
Mislim, da je težko vsem ugajati. Zato pa, če boste vi sprejeli moje delo in če se bo zdelo, da 
ste ga vi odobrili, potem bodo morali to delo tudi drugi šteti za vredno hvale, ko pa je bilo 
pohvaljeno od tolikih učenih mož. Seveda j e  v tem delu še mnogo, skoraj nešteto 
pomanjkljivosti. Kdo bi mogel vse zaobjeti, pa četudi bo napisal veliko knjig? 

Tvoja naloga pa je, da si ta slovar nabaviš in ga potem, ko si ga nabaviš, marljivo uporab lj aš, 
in da meni, ki sem ti storil uslugo, želiš vso srečo, da bi mogel v prihodnje tudi v zahtevnejših 
stvareh tvoja prizadevanja s svojo pomočjo in s svojim naporom tako podpirati in pospeševati, 
kot iz vsega srca želim. Lep pozdrav! 

V Ljubljani, dne . . .  meseca . . .  leta . . .  
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AEterni Patris Vnigenito Jesu ChriJto Gratiae, et Veritatis fon ti. [str. s•] 
Edinorojenemu Sinu Večnega Očeta, Vrelcu Milosti in Resnice 

Po pravici bi me doletelo sramotno znamenje krivičnosti, če bi to, kar je Tvojega, o Dobri 
Jezus, dal komu drugemu. Vse reke tečejo v morje (pravi Pridigar, prvo poglavje), in od koder 
prihajajo, tja se vračajo. In ker je tudi iz Tebe, ki si neskončen Ocean, v katerem so skriti vsi 
zakladi modrosti in vednosti, pritekel ta majhen, neznaten potoček učenosti in izobraženosti, 
ali je tedaj kaj čudnega, če se ponovno izliva v Tebe? Zatorej Tebi, modrosti Večnega Očeta, 
posvečam to svoje delo, kakršno pač je. Priznam, da je moje darilo ponižno, toda ravno zato, 
ker je ponižno, upam, da Ti bo všeč, zakaj Ti se oziraš na nizke in jih povišuješ: Luka, prvo 
poglavje. 

Nikogar se to delo ne bo balo, če mu boš zavetnik Ti, ki imaš med vsemi prvo mesto, ki si 
začetek vsega vladarstva in oblasti : Kološanom, prvo poglavje. - Blagohotno se torej ozri iz 
najvišjega domovanja svojega neba na ta dar in na darovatelja, medtem ko ta novi slovar in 
samega sebe ponižujem pod Tvojo mogočno roko: Peter, peto poglavje. 
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Opozorilo bralcu , 

Slovanski jezik, iz katerega je izšel tudi kranjski, ima tako različna narečja, da je pogosto 
že v isti domovini med njimi velikanska razlika, ena pokrajina od druge pa se sploh popolnoma 
razlikuje. Zato je nemogoče, izdati vsemu ljudstvu skupno knjigo Evangelijev, ki bi se v vseh 
besedah v celoti nasmehnila vsem posameznikom. Čez staro knjigo, ki jo je objavil Tomaž, 
deveti ljubljanski škof častitljivega spomina, že dolgo poslušamo pritožbe, da je v njej mogoče 
brati mnogo hrvaških in dalmatinskih besed. Toda, kako naj se nadomestijo z drugimi, ko pa 
ni na voljo domačih? 

Kranjski jezik je istega izvora kot hrvaški in dalmatinski, vendar se v mnogih besedah, in 
zlasti v narečju, od obeh razlikuje; poleg tega pa tudi ne premore toliko lastnih besed, da ne bi 
kdaj potreboval izposoj enih. Nekateri se bodo spet pritoževali čez kake nemške besede. Toda 
kadar nam manjka lastnih besed, rajši uporabljamo te, ki smo jih že navajeni, kot pa hrvaške, 
ki so središču Kranjske povsem neznane. Malokateri Ljubljančan bo razumel besedojeser, s 
katero Hrvatje označujejo število tisoč, zato se med ljudstvom rajši uporablja iz nemščine 
prevzeta beseda taujhent. Nihče od naših rojakov ne razume besede dedizh; človeka, ki 
podeduje, vsevprek imenujemo erbizh, to, kar se podeduje, pa erbjhina. Enako je z drugimi 
besedami. In takšne besede moramo šteti za domače, saj naša Kranjska ni sestavljena iz čistih 
Slovanov, ampak iz Germanov in Slovanov, ki pomešano prebivajo že od prihoda Slovanov v 
te kraje. Zato se je slovenski jezik v marsičem spremenil in prevzel od sosedov, česar ni imel 
sam na zalogi. Kadar so bile torej na izbiro poljubne besede, tedaj smo, kakor se pač vsako 
ljudstvo bolj veseli svojega kakor tujega, rajši uporabili ljudske besede, ki so v rabi tu v okolici 
Ljubljane, kot pa da bi uvažali tuje. Če pa si bo kdo, ki prebiva v mejnih predelih Kranjske, v 
soseščini Hrvaške ali Italije, zaželel besed, ki so bolj v rabi v njegovih krajih, si bo s pisalom 
zlahka popravil svoj primerek. 

Medtem paje treba glede branja upoštevati tole: Mnogo besed, kijih Hrvatje in Dalmatinci 
izgovarjajo neokrnjeno, pravi Kranj ci izgovarjajo skrajšano, to je z izpahom samo glasnikov. 
Za primer vzemimo besedo prijhal, ki jo Dalmatinec izgovarja tako, kot se piše, Kranjec pa jo 
izgovarja z izpahom samoglasnikov in govori nekako prjhl, in to velja pri naših ljudeh kot 
znamenje uglajenosti. Vendar pa podobnih besed ne smemo pisati tako, kot se izgova:rjajo: 
prvič zato, ker nekatere besede ponekod še zmerom obdržijo neokrnjeno izgovorjavo, drugič 
pa zato, ker nekaterih besed sploh ne bi bilo mogoče brati, če bi izpahnili samo glasnike, kot 
npr. pervergel, kar pomeni privrgel [dodal] ; če odstraniš samo glasnike, bo ostalo prurgl, česar 
ne boš mogel izgovoriti .  

Zatorej pišimo tako, kot je narod navajen, izgovarjaj mo pa tako, kot je v deželi navada. In 
kadar opazimo krativec, pri izgovoru izpahnimo samoglasnik: to namreč označuje krativec, ki 
ga zapišemo tudi v predpredzadnjem zlogu. 

Glede črkovnih znamenj v kranjskem jeziku opažamo tudi to, da so posebni razločki zlasti 
pri črkah i, s, u, ki se za različne glasove različno pišejo. Kadar nastopa črka i v vlogi 
samoglasnika, se piše preprosti (i), kadar pa preide v soglasnik in se združi z naslednj im 
samoglasnikom, se mora pisati nekoliko podaljšana (j). Podobno je s črko (u), kadar ostane 
samoglasnik, (v) pa postane soglasnik. Največja pa je razlika med malim ali kratkim (s) in 
dolgim (jj, ker se kratki (s) izgovarja blažje in mehkeje, dolgi (jj pa bolj ostro, kot npr. : beseda 
sadet, če se piše z malim (s), pomeni zadeti, če pa se piše z dolgim (jj fadet, pomeni saditi. 
Beseda sad z malim (s) pomeni zad[aj],fad z dolgim (jj pa pomeni sad. Enako se zgodi, če se 
črki (s) pridruži pridih. Zato s halit z malim (s) pomeni žaliti, }halit z dolgim (jj pa pomeni 
šaliti [se]. Toda, kako se morajo te in podobne besede izgovarjati, lažje razberemo iz smisla in 
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iz besedne zveze, kot pa iz pisave same. Kdor ni vešč tega jezika, mu ne bo zadoščalo nobeno 
navodilo, kdor paje vešč, navodil sploh ne potrebuje. 

[Vorenc je spremenil v latinskem besedilu Schonlebnove Praemonitio ad Lectorem le tisti 
začetni del, ki je v zvezi s prvo izdajo Hrenove in Čandkove knjige Evangelia inu Lyfluvi l. 
1 6 1 3  v Gradcu; nadaljnje Schonlebnovo besedilo je pustil docela neizpremenjeno, samo na 
koncu je dodal: fruere lector, et vale, tj . vzemi (rabi), bralec, in bodi zdrav. Slovenski prevod 
Vorenčevega začetnega latinskega besedila na str. 9• se glasi:] 

Opozorilo bralcu 

Slovanski jezik, iz katerega je izšel tudi kranjski, ima tako zelo različna narečja, da je 
pogosto že v isti domovini med njimi velikanska razlika, ena pokrajina od druge pa se sploh 
popolnoma razlikuje. Zato je nemogoče, da bi za vse ljudstvo izdal skupen slovar, ki bi se v 
vseh besedah v celoti nasmehnil vsem. 

Kranjski jezikje istega izvora kot dalmatinski in slovanski [slovenski?], vendar se od obeh 
razlikuje v mnogih besedah in zlasti v narečju; poleg tega pa tudi ne premore toliko lastnih 
besed, da ne bi kdaj potreboval izposoj enih. Nekateri se bodo pritoževali čez nekatere nemške 
besede. Toda kadar nam manjka lastnih besed, bomo rajši uporabljali te, ki smo jih že navajeni. 
Malokateri Ljubljančan bo razumel besedojeser, s katero Hrvati označujejo število tisoč, zato 
se med ljudstvom uporablja iz nemščine prevzeta beseda tauschent. 

[Nadaljnje besedilo glej v prevodu Schonlebnove Praemonitio ad Lectorem, ki je v 
Vorenčevem slovarju na str. 9a,b in, gotovo po pomoti, na str. 268•.] 

589 



Praemonitio ad Lectorem [str. 9•·h, 268•] 
[Iz knjige: Janez Ludovik Schonleben: Evangelia inu Lyftuvi. Stifkanu v'Nemfkim Gradzu. 
V'tem Leyti M.DC.LXXII.] 
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ObJeruationes in Jcriptione, et Lectione ldiomatis Carniolici. iuxta antiquos libros 
Carniolicos, Croaticis, et Illyricos, ac Slauos. Slovenci. [str. 6b, 7• , 6•] 

Opažanja glede pisave in branja kranjskega jezika v starih kranjskih, hrvaških, 
ilirskih in slovenskih knjigah. Slovenci 

[Vorenčev (že Kastelčev?) prepis na str. 6•·b, 7• ima glede na izvirno besedilo v Kastelčevem 
Nebeshkem Zylu več dodatkov, tako že na koncu naslova: ac Slauos. Slovenci, več primerov 
pri črki C/K, novi črki F, G, razširjeno besedilo pri črki S itd.] 

A. in B. Se vedno izgovarjata kot v latinščini in se nikoli ne spreminjata. Toda ii, 6, in u z 
naglasom se na koncu besede praviloma skrajšajo, npr. Boga, duhii. 

C. Se malo rabi, kajti namesto C se piše Z ali K, npr. zaguvanje, zhebella, kadi/lu, kardelu. 
Ravno tako se nekatere besede pišejo s C. Treba je pisati npr. Christus, Cerkue, in druge 
podobne besede, npr. Cefsar, Capitan itd. 

D. Se nikoli ne spreminja in ne more stati namesto T, ker drugače bi spremenil pomen 
besede, kot npr. de/lu, kar pomeni delo; če pa bi se pisalo s T, pomeni telo, Te/lu; podobno je na 
koncu besede, npr. Terd pomeni trd, Tert, Terte (s črko T) pa pomeni trte. 

E. Če je nad črko e krativec, se bere kot ie, npr. gre, kot če bi bilo napisano grie, pride. z 
ostrivcem pa se e bere, kot če bi bilo napisano ei, npr. vezhnu, večno. 

F. Se nikoli ne spreminja. Tudi ne more namesto te črke stati V, kot v nekaterih drugih 
jezikih, kajti drugače bi beseda spremenila pomen, npr. Farf pomeni duhovniki, Varf pomeni 
varuJ . 

G. Se nikoli ne spreminja. 
H. Se rabi zelo pogosto na začetku besede, sredi besede in na koncu besede, tako dajo je 

treba včasih v eni sami besedi trikrat zapisati, npr. Hlapzhizh; rabi pa se tudi v primerih kot 
nuzh, noč, drugače bi bilo nuz, korist. 

I. Kratki i je samoglasnik, dolgij je soglasnik, npr. ima, ima; jutri, jutri. Tudi f s  takšnim 
naglasom zveni kot v italijanščini vigne, vinogradi, npr. nfega, njega. Podobno kot e, npr. 
preminen [premenjen]. 

K Se rabi pogosto kot nadomestilo za C, npr. Krona, Kapa, Kamra. 
L. Na koncu besede se rabi kot nadomestilo za V, npr. je pela!, je vstal, je dia!; vendar se 

izgovarja kot u, torej je pe/au, itd. [Tega Kastelec v Nebeshkem Zylu 1 684, 438, še nima!] 
M. in N. Se nikoli ne spreminjata in se tudi zelo težko pišeta dvojno; izjema so le lastna 

imena, npr. Joannes. 
O. 6 o Z naglasom se skrajša, kot npr. gredo, gredo, pridejo; drugače gredo, kar pomeni 

ponekod bruno, pri nas tram; o s krativcem se komaj kdaj rabi. 
Ph. Se ne rabi kot nadomestilo za F, razen v lastnih imenih, npr. Philip, Joseph. 
Q. Se zelo redko rabi, razen Buque, Cerque; vendar se te besede praviloma lahko pišejo 

tudi s K. Zato se rabi K namesto Q. 
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R. Se nikoli ne spreminja. 
S. Zelo velika je razlika med kratkim s in dolgimf Kratki s se bolj blago izgovarja, dolgi 

f pa bolj ostro, tako da spremeni pomen besede, kot v primeru sad et, zadeti, z dolgim f pa 
fadet, saditi. - Podobno se zgodi, če se črki s pridruži pridih, tako da pomeni s halit, žaliti, z 
dolgimfpa.fha/it, šaliti [se]. V latinščini in italijanščini se na začetku in sredi besede praviloma 
vedno piše dolgi f, v našem jeziku pa ne. 

T. Se nikoli ne spreminja; in se tudi ne more pisati namesto črke D. 
V. Kadar opravlja vlogo samoglasnika, se piše u, kadar pa preide v soglasnik, se piše v, s 

tem da zaobseže tudi naslednji samoglasnik, npr. ure, ure, s soglasnikom pa vre, kar pomeni 
vreti. 

X. Se ne rabi, razen v lastnih imenih, kot npr. Xerxes. 
Y. Sredi besede se y izgovarja kot f, npr. syn, lyst, sydat. Izgovarja  se podobno kot v 

italijanščini, npr. vigne, vinogradi. Npr. nym pomeni njim. Na koncu besede pa se y skrajša, 
npr. sgony, zvoni; drugače sgoni, zvoni[ ! ] ;  stoy, stoji; s tai, stoj [ ! ]  

Z .  Stoji v tem jeziku praviloma nem esto C, npr. z egu, zhebella. Včasih se  Z dodaja  H, npr. 
nyzh, nič, včasih pa tudi ne, npr. konz, konec. Če se beseda v ednini končuje na -za, mora imeti 
v množini -ze, npr. diuiza, diuize, ne pa diuice. 
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Pika ., dvopičje : ,  vejica ,, podpičje ;, vprašaj ?, klicaj !, oklepaj in zaklepaj (: :) se vedno 
rabijo tako kot v latinščini. 

Lastna imena se pišejo tako kot v latinščini, razen nekaterih, kot npr. Bartholomaeus Jerni, 
Georgi us Juri itd. 
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OBSERVATIONES ln Lectione & Scriptione ldiomatis Carniolici juxta antiquos 
Libros Carniolicos, Croaticos, & llyricos. 

[Iz knjige: Matija Kastelec: Nebeshki Zyl. V'Lublani v'tem leitu 1 684, 437-439.] 
Opažanja glede branja in pisave kranjskega jezika v starih kranjskih, hrvaških in 

ilirskih knjigah 

[Kastelčeve OBSERVATIONES . . . doslej še niso bile prevedene v slovenščino, zato in za 
primerjavo z Vorenčevimi Opažanji v slovarju str. 6•·h, 7•, objavljamo tudi njih slovenski prevod:] 

A. in B. Se nikoli ne preminjata, pač pa se a, 6 in u z naglasom na koncu besede praviloma 
skrajšajo. 

C. Se zelo malo rabi, kajti namesto C se piše Z in včasih tudi K. 
D. Ne more stati namesto T, kot npr. tert, terte, trte; drugače terd, trd. 
E. Če je nad črko e krativec, je tako, kot da bi bilo ie, npr. gre kot bi bilo grie, pride. Če pa 

je e opremljen z ostrivcem, je tako, kot če bi bilo ei, npr. vezhnu, večno. 
H. Se zelo pogosto rabi na začetku, na sredini in na koncu besede, npr. nuzh, noč, drugače 

nuz, korist. 
l. ije  samoglasnik,j je soglasnik, npr. ima, ima, toda jutri, jutri. Tudi f s  takšnim naglasom 

zveni kot v italijanščini vigne, vinogradi, npr. nfega, njega. Podobno je z e, npr. preminen, 
[premenjen]. 

K. Se pogosto uporablja za c, npr. Kamra. 
L. M. N. Se nikoli ne spreminjajo. 
O. Če ima 6 naglas, se skrajša, npr. gredo, pridejo, drugače gredo, bruno; o s krativcem se 

komaj kdaj rabi. 
Ph. Kot nadomestilo za F se ne uporablja, razen v lastnih imenih, npr. Joseph. 
Q. Se zelo malo rabi, razen buque, cerque, itd. 
R. Se ne spreminja. 
S. Dolgi f, npr. fad, sadež; drugače sad, zad[aj] .  jh npr. jhalit, šaliti [se], drugače shalit, 

žaliti. 
T. Se ne more uporabljati namesto d, kot je že zgoraj omenjeno. 
V. Kot samoglasnik je u, npr. ure, ure; drugače vre s soglasnikom, kar pomeni vre. 
X. Se ne uporablja, razen v lastnih imenih, npr. Xerxes. 
Y. Sredi besede se izgovarja kot f. Zveni podobno kot v italijanščini vigne, vinogradi, npr. 

nym, njim. y na koncu besede se skrajša, npr. sgony, zvoni, drugače bi bilo sgoni[ ! ] , zvoni! 
Stojy, stoji, fe bojy, se boji .  

Z. Ima včasih dodano črko h, npr. nyzh, nič, včasih pa ne, npr. konz, konec. Kadar se 
beseda v ednini konča na za, mora imeti v množini ze, npr. Diviza Di vize, ne pa Di vice. 

Pika ., dvopičje : ,  Vejica " podpičje ; ,  vprašaj ?, klicaj ! ,  in oklepaj ( ) se vedno uporabljajo 
tako kot v latinščini. 

Lastna imena se pišejo tako kot v latinščini, razen nekaterih, npr. Bartholomaeus Ierni, 
Georgi us Juri. itd. 
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Modus pronunciandi aliqua Nomina in ldiomate Carniolico. [str. 7b] 
Način izgovorjave nekaterih besed v kranjskem jeziku 

[Iz knjige: Matija Kastelec: Bratovjke buqvice S. Roshenkranza. Stiskanu u'Nemjhkim 
Gradzu 1 678. Stiskanu u'Lublani 1 682. V obeh izdajah str. 1 77 ; - kratek povzetek iz 
Schonlebnovih Observationes z izvimim Kastelčevim drugim odstavkom je Vorenc prepisal v 
slovar, str. 7b, samo da je zadnji stavek Si diligens Lectar . . .  napisal šele v dodatku na koncu 
str. 244b:] 

Zelo velika razlika med črkami s, S, ali s, f, sh, Jh, med samoglasniškim i in soglasniškim 
j, med samoglasniškim u in soglasniškim v. To je razvidno iz pomena, kajti sad pomeni zad[aj] ,  
drugače fad, sadež. sh, s halit, žaliti, .Jh, }halit, šaliti [se). (y) se izgovarja na različne načine in 
ta črka je v kranjščini potrebna, npr. gary, gori, drugače gori, kvišku, sgony, zvoni, drugače 
sgoni[ ! ] ,  zvoni. 

Pri izgovorjavi nekaterih besed so zelo velike težave, npr. Dianje, dejanje: izgovarjati se 
mora kot v italijanščini vigne, vinogradi, segno, znamenje. Zato sem poskrbel za oznako Dianfe 
s takšnim naglasnim znamenjem, ki naj ponazarja izgovorjave. 

599 


