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СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

НИ АБЕРА НЕМА

У раду се анализира порекло и значења српскохрватског израза немати

(х)абера и његових еквивалената у другим балканским језицима.

0. Турцизам хабер, абер, распрострањен широм Балкана, у књи

жевним језицима и дијалектима, а у српском језику потврђен од ХVIII

века (Стаховскии 1965:59), данас је говорницима нашег језика углав

ном познат у значењу „непроверена вест, трач, вест, новост“. У

речницима нашег језика потврђено је и друго, веома фреквентно зна

чење ове речи „обраћање пажње, сазнање, појам, брига, осећај, мар,

обзир“, често окарактерисано као фигуративно. У појединим од њих

(РСА, RJA и неким дијалекатским речницима) издвојен је и израз ни

(х)абера немати које не значи „немати вести о некоме или нечему“,

као што би се могло помислити на први поглед, већ „немати појма,

не знати, не марити, не бринути ...“. Покушаћемо да у овом раду од

редимо да ли је реч хабер у српски језик позајмљена у два различита

значења, и да ли се ово друго јавља само у једном специфичном кон

тексту, односно изразу.

1. Навешћемо најпре примере из српског језика, онако како су

забележени и протумачени у различитим речницима, у којима се реч

(х)абер јавља у оквиру израза немати (х)абера:

сх, абер и абер m. „1. глас, вест, новост, порука; 2. обраћање

пажње, обазирање: Пак се тиште пут Пераста мјеста, без никаква

страха ни абера (НП, ЦГ приморје)“. Изр. ни абера немати: „не ма

pити, не хајати, не обазирати се, не бринути се“, А књаз зато (за то?

прим. аут.) ни абера нема, но разури тврда Колашина (ЦГ), Човек

умире, деца му скапавају од глади ... а ви ни абера (књижевно, РСА).

* Ова реч води порекло од тур. haber < ap. habár „вест, глас“ (Škaljic:294).

Детаљније о два потенцијална хронолошка слоја позајмљивања оличена у фонетским

варијантама хабар и хабер, као и о варијантама са и без почетног х- в. Стаховскии

1965:59-60. За паралеле у другим језицима уп. Miklosich 1884:306 и Skok I 646.

* И ово значење је можда у вези са изразом ни абера немати, односно, без

абера „без бриге о некој могућој опасности“. -
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сх. хабер: Ал' не видиш, ал” хабера немаш, Да ми Турци живјет

не можемо (НП, Вук, грађа РСА), Много му се пута и о глави радило,

али њему ни хабера није (књижевно, грађа РСА).

сх. хабер m. „1. глас, 2. нема (за то) ни хабера, тј. није му ни

бриге; б) немати (за што) ни хабера, не марити: За то Фате ни хабе

ра нема, него везе за ђерђефом веза (НП); Ал' је сестра моја самовољ

на, не боји се никога до Бога, а за брата ни хабера нема (НП), Ал” не

чујеш, ал” хабера немаш?“ (RЈА).

сх. хабер, хабар, абер m. „1. вијест, глас, обавијест, 2. сазнање,

појам, мар, осјећај: Терају га све пољем коњици, Бежи хајдук, ни ха

бера нема, Ал маћеха и зла и опака, за те молбе ни абера нема (Хр

ватска); Нема ни хабера за те — не мари за те, Нема ни хабера о

томе — нема ни појма о томе (у обичном говору)“ (Škaljić:294).

сx. абер, абер т. „Глас, метафор. појам: Ја ју питам, она абер

нема“ (Косово, Елезовић:2).

сx. абер m. „1. глас, вест, одговор, 2. измишљена, неистинита

вест, која потиче из рекла-казала, из оговарања, патка, 3. фиг. појам:

Реко му, ама он ни абер се не учини“, Ич абер нема за тој“ (Призрен,

Чемерикић).

сx. абер m. „1. глас, вест, новост, 2. пажња, интересовање, мар,

појам: Он нема абера за то, Сва се Босна на Алију спрема, Сам Али

ја ни абера нема (НП); 3. дознака, извештај“ (Ускоци, Станић 1990:1).

сx. абер m. „у изразу: ни абера, каже се кад неко не мари, не

хаје, не обазире се на нешто (на позив, упозорење, претњу и сл.). Они

му пријете, а тата ни абера“ (Васојевићи, Стијовић 1990:126).

сx. абер m. „1. вест, глас, 2. обзир. Он ич абер што му ја збо

pим, Он па ни абер, Мој татко ич абер нема за моје платно, Положио

испит и сад ич абер нема како ће да буде с нас; 3. порука“ (Лесковац,

Митровић).

сx. абер m. у изр. абер немат „не марити“ (Куршумлија, Радић

1990:47).

сх, абар, абер, m. „абер: Абера нема да ју скита дете, Нема абе

ра за ништа“ (Радимци, Томић 1989:5).

сx. нема ни абара, он ни абетар нема. (ни абара); абетар“ —

Ни абетар нема — не мари — (Пирот, Златковић 1990:599).

* У овом примеру стоји другачија конструкција: хабер учинити што би могао

бити калк од тур. haber etmek. Међутим, овај састављени глагол у турском језику

значи „обавестити“, док је значење наведеног израза очигледно истоветно са ни абера

немати.

* Иако се у примеру не наводи глагол немати, може се претпоставити да је он

изостављен и да би пример могао гласити: а тата ни абера нема.

* Облик абетар није потврђен у турском језику, па је вероватно настао

преосмишљавањем према турцизму бетер „лош, pђав“ потврђеном и у пиротском

говору, или испадањем д-, од дабетер „сасвим рђаво“ (јуж. Србија, РСА).
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сx. ни хабера немати, (немати хабера) „не обраћати пажњу, не

бринути, не марити“ (РЊЈ П:466).

сx. dљ-dbap adv. „све једно му је, не мари, као и да не чује за

нешто: Ја му казујем да су ми његове свиње изриле компири, а он ал

— абар“ (Црна Река, Марковић 1986:261).

сx. абер m. „Глас, обавештење, вест“. Израз: без бриге „Неће ни

абера, без бриге бидите.“ (Прошћење, Вујичић 1995:15)“.

2. Следе затим примери из других балканских језика и, на кра

ју, из турског.

мак. има абер „има појма, има везе: Многу има абер за таa pa

бота“, нема абер „нема појма, нема везе, нема намеру, не мисли: ...

оти абер немал за мушама да нашол...“ (Јашар-Настева 1962/63:167).

мак, абр m. „вест, порака; поим, разбирање: Он нема абр од

ништо“ (Алексовски 1985:24).

буг. хаберњ m. „вест, обавештење“, Намам хаберљ, „немати пој

ма, не знати“ (Геров 5:478—9).

буг. хабер m. „вест“; изр.: Намам хабер: „ништа не знам“. Руси

от никои занаит, от никаква работа хабер намаше (РРОДД:538).

буг. хабер (си) намам, намам (си (и)) хабер „1. уопште не знам да

се нешто догодило, нисам чуо или разумео нешто: В Балкана живете

вие, брате... хабер си намате какво е књм нас (књижевно); 2. от нешо:

нисам упознат с нечим, не разумем се у неки посао“ (ФРБ:459).

буг. хњбер (си) намњм „немам никакву представу о нечему,

ништа не знам“ (Хасково, БД V:105).

буг. Ђбер“ m. „1. вест, обавештење; 2. представа (појам): Врит,

томљ ние љбер“ си нањлме“ (Дедеагачко, БД V:242).

буг. абер m. „вест, новина“, Немам абер од работа „неискусан,

наспретан“ (Костурски г., БД VIII:204).

буг. хабер“ m. „1. вест, обавештење; 2. знање, појам о нечему:

ти хабер си немаш от фчерлљк, пљк се залавеш да становат фчар“

(Странджанскиит г., БДП:151).

буг. абера нема, у нар. песми: От Маркоте бела пени тече, Ж

Моравка ич абера нема (с. Червен брег, Умленски 1977:167).

буг. хабар m. „вест, појам, сазнање, у изр.: Тој нема ни хабар

от тези работа“ (Тетевенски г., Стојчев 1915:355).

рум. s.v. habar. n.-am habar (de c.) „није ме брига, не бринем: Eu

lesin, mor pentru tine Si tu habar n-ai de mine“; habar n-ат „ништа не

знам, немам појма: Таса Fräsina doarme iietacul de aláturi; habar n-are

de ce se petrece“ (Тiktin II:273).

алб. habér m. „1. вест, 2. појам: s ºkam haber nga (per) „немам

појма о томе“ (ASR:357).

* У овом примеру није сасвим јасно које је значење израза Неће ни абера.

Може се само претпоставити да је протумачен синонимним без бриге.

- a
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алб. s.v. haber гов.: Sºka haber per dicka ose nga dicka „не знам

ништа ни о чему (немам појма); не знам уопште неки посао, нимало

не ценим, бројим, не разумем се“, Sºmerr haber (букв. не узимам ха

бер) „не разумем“ (Fjalor).

(н)гр. s.v. Хортори, то „новост, вест“ (то) поupvo хортари „а)

обавестити (се); б) осећати“, беw exо (лоцрvo) Хортори“ „немати пој

ма, представу о нечему“ (Хориков — Малев).

тур. haberim var „ја знам“; haberim yok „не знам ништа о томе,

нисам обавештен“ (Redhouse:429); haberim var „знам, обавештен сам“,

haberi yоk „не зна, није обавештен“ (Баскаков:1977).

3. Из наведених примера се види да су они, у не малом броју

речника, већ издвојени као изрази. У другим случајевима када је са

мој лексеми хабер значење протумачено као „сазнање, појам, обзир и

сл.“, такође примери показују да се ради о њеној употреби у склопу

са глаголима имати/немати.

3.1. Два су могућа тумачења значења речи хабер и израза у ко

ме се она јавља у примерима из српског и осталих балканских језика.

Први је да је сама реч хабер са значењем „сазнање“ мотивисала упо

требу у оваквом синтагматском склопу, и да се она паралелно, али не

зависно, формирала у свим балканским језицима. Иако се у речници

ма турског језика као значење речи haber eксплицитно не наводи „са

знање, појам и сл.“ већ углавном „вест, новост, саопштење, извештај

и сл.“, у обратним речницима се, на пример, енгл. knowledge Tумачи

тур. „bilgi, ilim, bilim, haber“; without my knowledge „benim haberim ol

madan“ (ОЕТО:299), док се у руском речнику за рус. понатие не даје

тур. haber, већ се руски израз понатин не имено преводи турским из

разом hic haberim yok (Шербин:407). Сама ова реч, неспорно, и у тур

ском језику има значење које се може превести као „појам, сазнање“,

међутим, оно се реализује првенствено у изразима са тур. var и уоk,

Не СaСВИМ ДОСЛОВНИМ СКВИВаЛСНТИМа ГЛaГОЛа иМаши И немаши.

3.2. Управо овако специфична семантичка реализација саме тур

ске речи у одређеном синтагматском склопу, уз постојање паралелних

израза у свим балканским језицима, увек у мање-више истом изразу,

наводи на закључак да се ради о једном фразеолошком полукалку:

имати/немати хабера (за нешто или о нечему) преузетом од тур. ha

berim var/уоk. Овакво тумачење за мак, има абер и нема абер дала је

Јашар-Настева 1962/63:167.

3.2.1. Турцизам хабер није сам по себи довољан разлог да би

цео израз био протумачен као фразеолошки калк, тачније, полукалк са

* Осим са глаголом имати у грчком је забележен и израз са глаголом узети

што одговара тур. haber almak „обавестити“. Међутим, значење му је различито од

истоветне турске конструкције, а идентично изразу са глаголом имати. Исти пример

постоји и у албанском, в. горе.

* Иако се овде формално ради о тур. глаголу оlmak „бити“, заправо је реч о

његовој употреби у функцији тур, уоk које нема одговарајући облик герундија на

-madan/-теđen.



94 . На ш је зи к

турског језика, јер именица остаје турцизам и не преводи се. Важнији

и можда пресудан аргумент за овакво тумачење је структурална поду

дарност у свим наведеним примерима. Није мали број израза и син

тагми у балканским језицима који се састоје од именице, која је преу

зета као турцизам, и глагола који је преведен на језик прималац и они

представљају полукалкове од тзв. турских састављених глагола (в. за

сличне примере Schick 1992 и Schick/Petrova 1985, за македонски Ја

шар-Настева 1962/63, а за друге паралелне фразеолошке синтагме у ру

мунском, бугарском, албанском и грчком језику уп. Раpahagi 1903). Та

квима у српском језику можемо сматрати и још неке изразе са овом

именицом као што су: абер учинити „обавестити, поручити“ (Ska

ljić:295) која је еквивалентна тур. haber etmek „id.“, затим хабер узети

„сазнати, обавестити се“ (грађа РСА) као тур. haber almak „id.“, хабер

дати „обавестити, јавити“ (РЊЈ:466) као тур. haber vermek „id.“, које

су такође забележене и у другим балканским језицима, али ће њихово

разматрање овом приликом остати по страни“.

3.2.2. У прилог оваквом тумачењу иде и чињеница да је овај из

раз у турским лексикографским изворима најчешће засебно и беле

жен, односно да има донекле самосталну семантику, употребу и ста

тус у односу на реч haber.

4. Значајно је напоменути и да се, за разлику од турског језика,

у коме постоји позитивни и негативни облик: haberim var/уоk „има

ти/немати хабера, односно, знати и не знати“, у примерима на срп

ском, а и у другим балканским језицима (осим у грчком и македон

ском), независно од лексикографске дефиниције, овај израз јавља

углавном у негативном облику: немати хабера. То можда указује на

много чешћу употребу негативне варијанте још у самом турском го

ворном језику.

5. Занимљиво је обратити пажњу на нијансе и развој значења

овог израза у наведеним примерима. У турском језику забележено је

само значење „знати/не знати, бити/не бити обавештен“. И у свим

осталим језицима основно је значење „не знати ништа о нечему, не

мати појма, представу о нечему“. Једино у румунском језику, и веома

често у српском, осећа се семантички помак ка „не бринути, не мари

ти, не обраћати пажњу на некога или нешто“. Семантички развој је,

највероватније, ишао од „немати вест“, до „немати свест, сазнање о

нечему, не знати“ у самом турском језику, па је затим заправо ево

луирао у „не хтети знати, не марити, не обраћати пажњу“, у српском

и румунском“. Из појединих српских примера може се видети да се

* Могућност да се ради о независним локалним творбама свакако не треба

одбацити, али је творбени модел именица + глаголи различитог значења веома чест у

турском језику, посебно када су именице позајмљене, као што је случај и са тур. haber

која је арапског порекла. О етимологији тур. haber в. Еyuboglu 1988:156. За тумачење

адекватних македонских примера уп. Јашар-Настева ор. с.

10 Уп. на пример слично у шп. ignorar „не знати нешто или немати вести о

томе“ (Vox)

11. За исти семантички развој у оквиру једне речи уп. нпр. лат. ignoro, ignorare

„I не знати, немати сазнања, не бити упознат са нечим, погрешити, погрешно
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овај израз користи у случајевима када се жели рећи да неко нешто

зна, а понаша се као да не зна, не обазире се на неке догађаје, људе

или опасност. Издвојићемо, као илустрацију, само неколико примера:

— Они му пријете, а тата ни абера. (Васојевићи, Стијовић 1990:126),

— Човек умире, деца му скапавају од глади... а ви ни абера — (књи

жевно, РСА), — Много му се пута и о глави радило, али њему ни ха

бера није (књижевно, грађа РСА), — Ја му казујем да су ми његове

свиње изриле компири, а он ал — абар“ (Црна Река, Марковић

1986:261), — Сва се Босна на Алију спрема, Сам Алија ни абера нема.

(НП, Ускоци, Станић 1990:1). — Ал' не чујеш, ал' хабера немаш?

(RЈА). Дакле, као што стоји у последњем примеру: „да ли не знаш

или нећеш да знаш“.

5.1. Још даљи семантички помак забележен је у Загарачу, где за

сx. абер m. стоји: „1. глас, порука, обавјештење; 2. интерес, воља, же

ља, хтјење и сл.: Немам ти ја абера за дуван; Никада нијесу имали

абера за нас, Реци ако немаш абера, нећу те ћерат.“ (Загарач, Ћупић

1997:3). Очигледно је да реч абер овде нема значење „интерес, воља,

жеља, хтјење“, већ да је сам израз абера немати добио ново значење,

од „не знати, не обраћати пажњу, не марити“ до „немати вољу, жељу

за нешто“, посебно и стога што је у сва три наведена примера такође

употребљен само у негативном облику. Аналоган семантички потен

цијал, који је могао мотивисати сличан развој значења и код анализи

раног израза, има и сх. марити „обраћати пажњу (на некога или

нешто) имати вољу за нешто, показивати склоност ка нечему, осећати

наклоност, подносити, трпети (некога), осећати вољу за неким јелом

или пићем. Он вам не мари баш да чита и да пише (књижевно, РСА);

Давна није марио травничке Јевреје (Андрић, РСА), Слободно однеси

ракију, ја је не марим (Босна, РСА).

5.2. У македонском, бугарском и албанском језику овај израз

има семантичку конкретизацију и ка: „не знати неки посао, бити не

искусан у неком послу“: мак. Многу има абер за таа работа (Ја

шар-Настева 1962/63:167), буг. Немам абер од работа „неискусан, на

спретан“ (Костурски г., БД VIII:204), Тој нема ни хабар от тези рабо

та (Тетевенски г., Стојчев 1915:355), алб. Sºka haber pér dicka ose nga

dicka „не знам уопште неки посао, нимало не ценим, бројим, не разу

мем се“ (Fjalor).

6. Значење „знати, разумети, имати/немати појма“ јавља се у

грчком и бугарском језику и у деноминалним глаголима грађеним од

турцизма хабер, који су, несумњиво локалне творбе, и може бити мо

тивисано семантиком анализираног израза:

(н)гр. Хорпорiо „разумети, имати представу, појам“: беw Хор

порito on obró „немам појма о томе“, 2) „ценити некога, водити ра

чуна о некоме, обазирати се на некога“: беw хор порto кovévo „не

обазирати се ни на кога“ (Хориков — Малев).

разумети; II не примећивати, не обраћати пажњу, игнорисати, занемарити — Плаут

III-II в. пре Хр., Цицерон I в. пре Хр., Јувенал I-II в. н.е. (Lewis/Short 1975).
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Хорпорiо „значити, подразумевати“ (АНМНТРАКОХ).

буг. абарисувам, абаришем impf. и рt. „разумем, знам“ (Само

ков, БД III:198).

буг. абарисвам се impf. „схватам“ (Плевенско, БД VII:155).

6.1. У српском језику на исти или сличан начин конструисани

глаголи имају другачије значење: аберисати рif и impf. „јавити, ја

вљати, поручи(ва)ти“ (ист. Србија, ЦГ, РСА), āберити рF. и impf. „id.“

(цг, рса).

7. Само смо у бугарском језику наишли на именице са семом

„појам, сазнање“:

буг. аберлиa m. „човек коме је нешто познато“ (Плевенско, БД

VI:155).

буг. хњберлииљ adj. inedcl. „познат, који је примио вест“ (Елен

ско; БД VII:164).

буг. Ђбирлињ adj. „који очекује вест, нада се“ (Тројанско, БД

IV:234).

Ови турцизми су састављени од тур. haber и тур. суфикca-li Ko

ји означава поседовање својства и особина речи иза које стоји и могу

бити локалне творбе уз помоћ овог наставка или потпуне позајмљени

це од тур. haberli „обавешен, упозорен, који зна“ (Баскаков 1977). Сх.

аберлија, међутим, има истоветно значење као сx. аброноша, абердар

и аберџија: „топ или пушка којима се нешто објављује, даје

абер“. Гле топова аберлија (књижевно, РСА) 2.

8. На крају можемо рећи да, на нивоу српског језика, турцизам

хабер није преузет у два различита значења: „вест“ и „појам, обзир“,

већ да је у другом случају овој лексеми приписано значење које је се

јавља само у оквиру једног одређеног израза: немати (х)абера, а који

представља полукалк од турског haberim yok“. Анализирани лексички

материјал, по свом обиму, спада међу најшире распрострањене фразе

олошке синтагме турског порекла потврђене у свим балканским јези

цима. Иако је овај израз, забележен превасходно у народним говорима

(у српским дијалектима се користи и данас), ушао је и у већину бал

канских књижевних језика, а семантичке нијансе и велики број потвр

да говоре о томе да је он некада вероватно био део свакодневне је

зичке комуникације. Овакво преузимање фразеолошких јединица ука

зује и на један значајан степен билингвизма који је, као предуслов за

такав процес, морао постојати на овим просторима.
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S u m m a rу

Snežana Petrović

INI ABERA NEMA

The paper deals with the SCr. expression nemati (h)abera “pay no attenti

on, care not, ignore, have no idea” and its parallels in other Balkan languages. So

me dictionaries of these languages interpret the Turkish loan haber also as „know

ledge, care, concept, regard“. But bearing in mind all the material analysed, this

expression is more likely to be a semicalque from the Turkish haberim var/yok “I

know (nothing) about it, I have(n't) heard it”. The paper also offers an analysis of

the semantic shifts occuring in the given SCr. examples.
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