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интразитивног значеньа код овога глагола, т.). старог значења,

ко)е )е посто)ало, и новог, ко)е се све више разви)ало и узимало

маха. Исто се може реЬи и за нови облик инфинитива.

Мени, ко)и говорим екавским наречьем, облик обрим се

врло )е необичан, врло стран, а тако га је, изгледа, оценио и Ву-

кадиновиЬ, )ер )е обрим се „подесио" на обрем се. Облик обрем се

наста)ао )е, мислим, посредно, преко новог инфинитива: умреши-

умрем — обреши-обрем, али то )е тешко доказати, тако да )е довол>но

реЬи: према разним типовима презента на -ём.

Напоменуо бих, )ош, да ми )е )една мала анкета лица ко)а

су из кра)ева у ко)има се говори чистим књижевним )езиком

показала да им и акценатски однос дбресши(се) или дбреши се -

обрёшём(се) ни)е необичан. Моме )езичком осеЬању није стран

ни акценат обрёсши(се) за та) инфинитив1.

Ма) 1961. Драголуб Д. ЈеремиЬ

III. ЕТИМОЛОШКИ ПРИНОСИ

1. Гдбела — гдбела; габела

У Вуковим Срйским народним йрийовщешкама (1853)као42.

налази се приповетка Једна гобела у као а друга из кала (стр. 196—

198). То )е једна од оних приповедака за ко)е сам Вук каже:

„... слущао сам [их] )ош у Тршипу, пак сам их посли)е писао

како сам се опомињао" (Предговор VII).

Шта значи реч гобела и, што )е за нас много важни)е, каквог

]с порекла?

У вези с овом реч)у разликују се друго (и прво) и треЬе

изданье Вукова Р]ечника. У другом издању Вук има само реч

гобела, али )о) не даје тумаченьа вен само дода)е да )е то ста)аЬа

реч. У тренем издању приређивачи (П. П. Ъорђевин и Л>.

1 Када сам веЬ довршавао ова) чланак дошао ми )е до руку Сербско-

хорватско-русский словарь ко)и )е саставила Р. И. Григорьева и у ко)ем се

налази кратак преглед граматике српскохрватског )езика, ко)и )е дао проф.

А. БелиЬ. У н>ему сто)и обрёсши се, обрШём се, дбреши се, дбрйм се очутиться.

Сербскохорватско-русский словарь И. И. Толстоя има: дбресши, обрёшём,

дбреши, дбрйм ... <~ се ... Дода)ем ово као накнадну белешку.
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CTOjaHOBHh) s.v. гЬбела, дали су тумачен>е „vide наплатак", а

сем тога унели су и реч гобела (с истим тумаче&ем и с напоменом

„у Далм.") као реч „из Вукова ручнога примерка другога издан>а

речника" (стр. XIII).

П. Будмани у RJA s. v. гобела каже:

„gabela, f. vidi 1. gobela. — U narodnoj pripovijeci nalega

vremena, a otale и Vukovu rjeâniku bez tumacenja s dodatkom da

je stajaca rijec. Jedna gobela u kao, druga iz kala. Nar. prip. vuk. 196".

Будмани, дакле, реч гобела ynyhyje на гобела. А ево шта

каже код ове друге речи:

„1. göbela (göbeja), f. naplatak и kola. — isporedi gobela. —

Nepoznata postaña. — U nase vrijeme y Lici. a) spravijem znacenjem.,

Jedna gobela iz blata a druga u blato! J. Bogdanovic. M. Medic.

Dobro kolo tri gobele treba. F. Hefele. — b) muSki nadimak V.

Arsenijevic".

П. Будмани je, дакле, дао дефинищцу речи гобела и гобела,

али му je остала непозната шихова етимолопца.

МеЬутим, у Romanisches etymologisches Wörterbuch (1935)

Majep-Липкеа (W. Meyer-Lübke) s.v. *gab'tlo- ctojh:

„3629. *gabilo-(gaü.}) „Radspeiche"

Mirand., regg. gdvel, ferr. gávi, bologn. gdvel, Plur. gavi

(>ait. gavio) M.-L., Zs. 39, 364. — Mit Suff. W.: lomb. piem.

gavel, friual. gaviel, engad. gavaiV; rouerg. gabil'o. Das Wort be

zeichnet teils die Speichen, teils die vier Stücke des Radreifens,

in welchem die Speichen eingesetzt sind; parm. gavia „Radschaufel",

mail., сътт. gavela „Klammer, die die Steine eines Baues zusammen

hält", tessin. „Schlittenkufen". (Vgl. air. gabul „gegabelter Ast"

und ahd. gabal „Gabel" Lorck 279, doch liegen beide begrifflich

gleich weit ab, auch ist fraglich, ob die Wörter für „Speiche" und

für „Klammer" wirklich zusammengehören; obw. schuvialla „Schul

ter" Ascoli. AGI. 7, 548 s. 4609)".

Наведена обавсштен>а и o6jauiaeH>a доводе нас до етимоло-

raje речи гобела — гобела. Фонетка je овде jacra (а : о, b : v).

Мислим, мег)утим, да Будмани не погаЬа кад под истом

одредницом даje и мушки надимак. Етимолошки he реч гобела

у овоме значеньа бити ближа речи гоба (RJA, s.v.) = тал. gobba.
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Можда исту етимологи)у (као гобела = гобела „наплатак")

има и реч габела Kojy у значен>у „кантица на долапу Koja захвата

воду" noTBpfiyje за Београд лексикографска rparja САНУ (обаве-

штеаа Драгослава И л и h а) . Ово утолико пре ако je тачно

да речи за „Speiche" и „Klammer" HMajy исту етимологи)у. На Taj

начин реч габела у овоме значен>у не би била ни у Kaiœoj етимо-

лошко] вези с топонимом Габела.

2. Габела; габелецща

У RJA s.v. gabela f. П.Будмани naje Hajnpe дефиницщу „ca

rina, porez" и етимологщу „tal. gabella, carina". За ово значенье

да)е два примера из Mon. serb. (15. в.), затим примере од Ш. Бу-

динийа, И. ДржиЬа и J. ФилиповиЬа. После тога Будмани до-

да)е: „/ ime mjestima и kojima se placa Hi se prije plácala gabela...

a) selo и Hercegovini и okrugu mostarskom ... i kraj. ... b) и Risnu

¿arMja". '

БудманиjeBa je етимологща тачна. Др JeBTO Деди}ер

(CE36 XII 106) таког)е 1\белу наводи мег)у именима романског

порекла и истиче да „градий Габелу ... начинише ... Млечани"

(o.e. 111). Исп. уосталом исту етимологщ'у и у Enciklopediji

Jugoslavije (s.v.).

У CBOjoj кньизи Архшска ipatja за занаше и еснафе у Србщи

юд другое уешанка до еснафске уредбе 1847. године (СЕЗб XXXIII)

др Тихомир Ъорг)евий на стр. 32. обавештава да je од занат-

ли}а мег)у JeBpeJHMa у Београду било и „габелецще (2)", а на стр. 292.

„габела (3)"; у регистру своje кнъиге s.v. габелецще поминье и стр.

32. и стр. 292, што значи да je габел = габелецща. Др Никола

By чо у CBOjoj юьизи Расйадагье еснафау Србщи I, на стр. 434, у

регистру, каже: „габелецще, трговци сол>у". Када се погледа}у

стране коje Вучо помин>е у регистру (s.v.), види се да и он у ствари

цитира Т. ЪорЬевиЬа о поменутим JeBpeJHMa габелеци}ама у Бео

граду; Вучо je, усто, дао и дефинищц'у, што je за нас важно.

Каква je етимологщ'а речи габелецща = габел?

Мислим иста као и у речи габела = царина, одн. топонима

Габела. Е. Litt ré у своме Dixionnaire de la langue française (Paris,

1883) s.v. Gabelle пише измег)у осталог: „GABELLE (anglo-saxon

gafol, impôt), s.f. Anciennement, l'impôt sur sel ..."

5 Наш ¡език



272 Н а ш ) е з и к

Откуд ова реч у нас? Београдски су 1евре)и у веЬини шпан-

ског порекла па су )е они могли и донети )ер је, као што смо ви

дели, та реч, иако ни)е изворно романска, реширена у романским

)езицима и ди)алектима.

Што се тиче творбе речи, однос габелецща-габел близак )е

односу берберин-бербер, тако да ту нема не)асних момената.

3. Гавел (Гавёл)

У лексикографско) грађи САНУ реч Гавел (Габёл) = Ци-

ганин потврђена )е за Црну Гору (Т. ЪорђевиЬ, Н. Стефа-

новиЬ, М. СтаниЬ) и Призрен (М. СимиЬ).

У арбанаском %аЬе1 значи „Циганин номад" (с1'. Н. В а г 1 с,

Кесшк згрзкода Ш Ьгуагзкода 1 агЬапазкода )ег1ка, з.у. Сгдагип).

Мислим да ову реч треба довести у везу с романским *§аЬё11а

о ко)ем у Ма)ер-Липкеову Коташзспез егутоЬ^зсЬез №опег-

ЬисЬ пише:

„3627. *ваЫ11а (даИ.?) „ОагЬе", „Но1гЪйп<1е1".

Ргг. ]аяе11е „Ке1з18;Ьйпс1еГ, „Вйпс1е1 Ьапеп", „8сЬ\гас1еп",

ргоу. &аюе1а, каг. ^аюеИа, зр. заюШа „Ке1з1дЬйпс1еГ', „ОагЬе",

„Сезтс1еГ', рд. %а-ие1а „СагЬе", „НаиЙ>йзспе1" ; ггг. ]апеаи „агн~-

дезсЬ\уетгте 1пзе1", ргоу. §аюе1 ,,Ке1з1дЬйпс1еГ', каг. §ат11 „Наи-

Геп". — Тпигпеузеп 62. (АисЬ р1ет. баюеЫ №дга, АС1. 14, 363

тк аиГШПдеп ё — ?)" (з.у.).

Ако се прихвати као тачна, и ова би етимологи)а на сво)

начин говорила о тешко) судбини овога народа.

У вези с развитком значења вал>а реЬи да у Црно) Гори

реч габел означава ковача, без обзира на ньегову националну

припадност (сГ. др Или)а М. I е л и Ь, Крвна освета и умир

у Црно) Гори и Северно) Арбани)и, стр. 47).

19. VIII 1961. Берислав М. НиколиН
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