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По илирским траговима.

1. Cres.

О имену овога острва писао је П. Скок у Саsm. zem. muz. ХХIХ,

126, 139, „.. Он полази од клас. Creza (Plin. I140), Крфа (Рuol. I

16,13), па изводи хрв. Cris (Ak. Rječn. I 881), Cres (екавскочакавски) из

италианскога Сhersо са прелазом Кer— С, cré— као у сrikra, crekra

из ствнем. kirihћа; за непосредни извор итал. облика претпоставља

вулгарнолатински *Chessum према документованим клас. облицима Крфа,

Cresci, од којих је потоњи псеудокласични локатив настао од Крвца са

ze (cs) место рs, као н. пр. icse место прве код Светонија.

И ако у чакавскоме груша čr- остаје, због познога преласа 6 у с

у цреском диалекту могло би се полазити и од *črks. То је урадио

M. Tентор, Archiv f. slav. Phil. ХХХ, 189, доводећи Cres у везу са

старослов. Čresa... Но та се етимологија не може одржати, јер се никако

не обазире на клас. Крејс, Crex). Због тога ју је Скок, са потпуним

правом, и одбацио. Али је исто тако невероватно изводити *Cres, из

*Cars, c првом палатализацијом из итал. Chero, jeр је овај облик, како

ћемо одмах видети,узет издомаћег романскога језика источне јадранске

обале и то тек у млетачко доба. Да је итал. Chersо доиста староро

манскога порекла шоказује k, које се сачувало пред палаталним вокалом е,

упор. вељ. koljna=лат. сепа; а да је узет у млетачко доба произлази

из s у итал. Chersо према Птолемејеву Креца. Груша рis сачувала се,

како је познато, у домаћем старороманском језику (упор.дубр. kapsa=

лат. capsa Bartoli, Das Dalmatische I š 401), па се за то Chersо место

очекиванога *Kerpsо може протумачити једино познијим утицајем мле

тачкога диалекта, у којем је проведена асимилација рis C-ss, упор. лат.

capsum C-млет. casso, lapsama C> lassата ит.д.Због тих хронолошких

разлога не може се, дакле, изводити хрв. Ove, Cris из"Grea oд познога

облика Сhersо, а и облик *Crés., од којега полази Скок, не би био

ранији од првога милениума наше ере. Најзад, никако не могу да ра

зумем Скокову тврдњу да је Сher- у итал. Chersо нова Фаза влат. *Gre
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од клас. Креја. Док уважени загребачки романиста не објасни тај —

по њему романски!—прелаз Кer- у Кrе, мораћу да и у том оспорим

тачност његова резултата, јер не води рачуна о тој фонетској тешкоћи.

Јасно је да ћу се, уза све то, морати држати његова споја имена

острва Цреса. Али семора, пре свега, исправити његова серијаКрфа

*Cressum—Chersо–“Cers–‘*Cresa– Cres, Cris. Acwмилација pst-ss,

како смо видели, није прешла јадранско море, па, због тога, отпада

супонирани облик *Cressum, који би, уосталом, дао итал. * Cressо,

хрв. * Кris, *Kres. Због тога се разлога мора уметнути пред итал.

Chersо староромански облик *Kerpsо. А и закључни део Скокових из

вода, да је итал. Chersо темељ прајслов. *Cersa os-*Cress, не стоји из

разлога, које сам већ поменуо. Остаје још да се објасни метатеза у

прелазу клас. Крвца С- итал. Cherso (=далм. * Kerpsо),чија је висока

старост довољно утврђена прајслов. именом овога острва: "Crno—

нчак. Око Села, из стчак. “Cres, “Cris, слов. Cres,

Видели смо да итал. Chersо застуша ранији домаћи староро

мански облик "Кетро-. И слов. облици имена тога острва, слов. Coes

хрв. Сељ, Сто претпостављају прајслов. "Kemps, Будући да старо

романске далматске речи, сачуване у нашим приморским диалектима

не показују слов. промену I се č. пред шалаталима (упор.дубр. klimak

према лат. climice-, kapulа лат. сеpulla и т.д.), то прелаз k >č у

Ова (слов. Осек, хрв. Срез, Оuо) упућује на закључак, да је ово име

острва узето у прајслов. врло рано, упор. буг. čereša, čerešna, čereša,

из *čreš–као и буг. ства, па српхрв. 68sha (Mon. Serb. 95), črešnja,

слов. вија са 4:3-е према дубр. krijera, krješa oд далм. Њен

(лат. cerasia) Berneker, (Slav. Etym.Wh. 149). То се мора држати

пред очима при просуђивању словенске асимилације рас-s у "Ges

из Кerpsо-, коју находим и у хрв. имену острва Осора: Osor") из

") Итал. се Ovor зове Онего. Да је тај млет. облик — у средњевековним

документима находимо облике Артагит, Армагелми упор. Smičiklas, Cod. dipl.

IV 207— из хрв. Osor, a не обрнуто, како то мисли Скок o. c. 126 (и бел.105)

произлази из замене а с о, која је словенска (коноба ис сатава), а која се, ни у

нашем случају, никако не да објаснити романском монетиком. Да тим путем

дође до о у итал. Овего Скок мора да претпостави 1) шромену ра у ша, дакле

Au- од Ар- и 2) au у о, causa ce conta. Ни једна од ових промена није могућа у

старороманском источне јадранске обале, јер ту ра остаје, како смо видели,

неизмењено, а исто тако и аи, упор. вељ.puka=лат.paиса. Познијим млетач

ким изговором старијега Армаги- било би настало једино "Amaro или*Алего, јер

у млет. ра даје ме (capta > сама), а не их. Ту промену находимо тек— у про

вансалском и португалском језику, упор.V. Meyer-Lübke, Roman. Gramm. I.

4*
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"Ауророс, "Avago, Apsarus, где се такође даје још констатовати деј

ство прасловенске тенденције, да се рis асимилује, као у (г)osа „оса“

из *gobhsa = лат. vespa. Тим путем долазимо, дакле, до прајслов.

“Corn ша метатезом, као у Albonac-Malms, “Crea = слов. Čes, хрв.

Cres, Cris.

Има још да се објасни прелаз -тер- (Крфа) у -erp-, које прет

поставља и итал. Chero и хрв. Ones, Cris, слов. Сем Врло је тешко

мислити на латинску метатезу те гласовне групе; на неко растварање

под упливом народне етимологије не може се помишљати, јер нема

никаква ослона за то тумачење.

Решење тога питања мора се тражити другим путем. Сличну

промену: вокал-ликвида со ликвида--вокал находим у имену грч.

ZADrol, алб. arber, уз Гаћег, које је име онога дела Алба

није, чији се становници зову агber.

G. Meyer, Etуm. И7. der alb. Sprache 14 мисли да Гаћsri према

ZADAčavod Hастало под упливом слов. *lab- из *alb-. То није ни дока

зано, ни исправно. Овде нећу да залазим даље у то питање, него ћу

само упозорити на ове паралеле из предсловенске и предpo

манске топономастике: Tragurium, Трауibonov, Трауобриор (Трогир) co

Tergeste (Трст), Орitergium (Oderzo) и Tergolape у Норику. Под

овим бих условима ја сврстао илир. *Kerps-, *Kreps- у серију

алб. Rrep а са префиксом 3- krep „обронак“, zgrip „брег“ G. Meyer,

Etym. И70. der alban. Sprache 205. У тим је облицима, како видимо,

изостала дифтонгација е у је, па због тога треба полазити са е (из а),

које претпоставља спонтану палатализацију а под главним акцентом,

као у алб. breke из лат. braca, упор. мојe Albanoruminische Studien

I 4, ).

Тако долазимо до илирске основе "kraер. С овом је у вези и

алб. Rarp, а са та из рт у акуз. *karpen c. karms „хрид“, о чему

више код N. JokI, Sitz-Ber. d. Akad. Vis. Wien 168/1, s. v., који

наводи као сродне речи свнем. schraf „хрид“, лит. kerph „режем“.

Али много ближе него ли ове речи стоје алб. š.krep алпинско

романски представници предроманске основе “ kЈуrepp „хрид“. Ови

су остаци сакупљени код Ј. Јud, Bull. de dialectologie romane III 70,

š458. У итал. Overo стоји е место о у хрв. Osor, но то не може да оспори из

вођење итал. Онего из хрв. Ovor, јер је е правилан релекс постакценатскога

вокала у италианском, упор. W. Meyer-Lübke o. c. I 263.
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где се находи и остала литература о њима. Ту имамо "krapp--=ломб.

шијем. сrap, стара, бреш. крем. стара, „balzo, rupe, coccia, cranio, testa“,

санорат. carpan „tratto di terra non coltivabile“, енгад. сrappa „balzo,

rupe“, сопраселв. стар „sasso, balzo“. На исту ову основу и то облика.

klyraер — а то је и алб. š-krep — своде се и алшинскоромански

представници *krepp- : белун. стер, ампец. стеро, стрев. стер",pietra,

sassо“, парм. grepa, мантов. grepp, тоск. greppola „tartaro dele botti",

берг. greppa pietra“. Праоблик са и — као у алб. zgrip — налази се

у ком. grip и т. д. из *cripp J. Jud 1. с., упор. још W. Meyer

Lubke, Roman. etym. Wh. 4759 под *krapp-, *krepp, „камен“ и

тамо наведену литературу.

За састав илир. Креја према албанском и алшинскороманском

*cЈgrepp- „хрид“ треба полазити од сrezi. Како смо видели, Скок је

врло убедљиво показао да је Crexa Локал на - према ранијему

облику Крџа. Тако је и илир. * kreps- према *glkropp- „хрид“,

локал на -s, па би *Kreps 3начило „у стенама“. Ка s-лок. * Кreps- спа

дају албански инструментали иа -3: maleš „о брдима“, krojš „о изво

рима“ и т. д. Pekmezi, Gramm. der alb. Sprache 95 сљ, јер се албан

ски иструментали плурала своде, какоје познато, на индоевропске лока

тиве плурала на-s, као у грч.-au: Skotoru (лесб)Brugmann, Grundriji"

П/1, 247 и д. На много распростањеније -su се не може помишљати због

прелаза инд-евр. s у 3, који по H. Pedersen, Kuhn's Zeitschr. fir vergl.

Sрrachforschung 36, 275 д. настаје сам о пред палаталним вокалима,

док s. пред непалаталним вокалима прелази у ћ. Из овога произлази,

да је грч. -aru- локал већ из индоевропског времена, па тако отпада

и Бругманово колебање 1. c.248 у питању хронологије грч.-оп

Илир-алб. суфикс - st., који такође врло често долази у предpo

манској топономастици — упор. материале код Gelzer, Zeitschr. fir

roman. Philologie ХХХVIII, 273 сл. –је контаминација алб. лок. плур.

на - са другим локалним суфиксом на -1-, о којем говори ош

ширно Скок 1. c. Овде ћу само поменути, из специфично албан

скога, verešta „виноград“ према хere „вино“ Pekmezi o. с. 224,јер је

тај пример врло шодесан да објасни илир. облик имена острва Цреса.

Видели смо да и романски и словенски облици захтевају “kerps-. Тај

облик према клас. Кgipa показује две различите репродукције једнога

јаснога сонантскога "", што неће бити зачудно, ако се помисли на не

поуздану артикулацију тога странога гласа у романском. Такав илир.
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* krps односи се према алб. krepis „у хридима, о хридима“, као поме

нуто алб. rešte према хere. Другим речима, праилир-алб. *kraерв5- из

грч. лок. плур. Sноl:/1) добио је, по албанском акцент
с

*Krapolisi

ском закону о наглашивању претпоследњега слога, нагласак речи на

слог об. То је проузрочило редукцију вокала основнога слога, па тако

долазимо до "креас () из "krpsk-1), као из те до југа.

Контаминацијом номинатива Кrер са поменутим локалом * Кrle)

peš- даје се извести, с једне стране, данашњи алб. лок-инстр. krepš

из *krepsi – овај би облик ваљда могао бити идентичан са Пли

нијевим Сreri, које како смо пре видели, стоји место Сrepsa — а с

друге стране облик "Кетри др), на који се своде и слов. Сем хрв.

Cres, Cris к итал. Chersо из ром. *Kerpsо.

2. срп. гфрун.

Срш.трун „рцercus pedunculata“ наводи сеуAk. Rječn.I2961,1)

по Панчићу и Шулеку; због недовољних података не могу овде да на

ведем географско распростирање те речи; према Кječn. 1. c. находи се

као име места у Србији у округу алексиначком и црноречком (Гoрун)

и на граници крушевачкога и кнежевачкога округа (Шупљи Горун);

за тим, у облику Горуње, у округу ћуприскоме, и, као име врха, у

округу црноречком.

Реч порун се находијош у румунскомјезику као дorim, gorim, gorim

и значи „позни храст“(„Wintereiche“) и „храст“, упор. Tiktin, Rumin

deutsches Worterbuch 693, s. v.

O узајамном одношају међу срп. крун и рум. goru Apsки се

уоште, да је срп. *topјн, друн позајмица из румунскога, а о самом рум.

називу мишљења су подељена. Miklosich, Etуm. W. d. slav. Sprachen

74 ставља, колебајући се, румунску реч уз јслов. granica „врста храста“

и мисли да се рум. gorin, као рефлекс стслов. *gorom, даје извести

из прасл. *gorns — из којега би настало "gornica -3 јcлов. granica,

додавањем суфикca-ica. Како и сам аутор износи ту етимологију с нај

већом резервом, нећу да залазим у исцрпно шобијање његова мишљења.

Тиктин, који I. c. тражи такође у румунском шорекло срп. друн,

изводи рум. gorim из једнога влат. *gubalinus од лат. Jablus „вешала,

рачваста грана“. Насупрот тој етимологији говоре и Фонетски и семан

тични разлози. Фонетски је правилно: у- и -х- излат. --; -amus-а даје

правилно само -in-di,упор. лат. ret(e) ranus-а рум. litrin-a, па би се тиме
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дао правилно протумачити завршетакједино у облику дorin, које находимо

уз дorim. Шознато је да су примери за -um-d из лат. anus-а илузорни:

рум. аlund' није из лат. abelama (= Франц. avelaine), него "abelona

Hasdeu, Magn. Etym. Rom. 952 као и Франц, лион. alonm, пров. ашота

Romania XII 588, рум. talim je из лат. tabomen Archiv f. lat. Leziko

graphie VI 168, као и Франц. laom, а не гађатик=итал. Најато, пров.

taram, порт. Надао,уп. Zeitschr. far roman. Phil. IX 512, Romania XX

377, Puscariu, Etуm. Wh. d. rum. Sp. 1720. Зато би се, полази ли се од

*gabalamus, за облик gorim могла тешко претпоставити спорадична, до

сада довољно необјашњена замена и са ит. Али ип је, како је шо

знато, редован рефлекс лат. от у рум, а понекад находимо у рум. im

место ипа из лат. оп. Зато би за дотип морали полазити од -om, а за

облик gorin треба ушоредити рум. párhu „поток, из старијега *parinu—

о губитку та уп. Meyer-Lubke, Mitteilungen des rum. Instituts in Wien,

I 11 — које је узето из алб. paron-f, где, дакле, имамо би из оп. Но

Тиктинов јада!unus не може никако да се одржи и због о у до-, јер

aba би дало, правилним губитком интервокалнога -b-, једино а, упор.

рум. cal „коњ“ из лат. cabalus. Имали бисмо, дакле, *gar-, а не

gorum, gorin.

До ових облика не бисмо дошли ни полазећи од влат. синкоши

ранога “galla)lanus, *gallanus, где би Б пред I прешло у и као н. пр.

stab(u)lum, stablum=рум. staul. Како видимо из овога примера вока

лизација Б у и пада у време кад је довршен прелаз интервокалнога -1

у -r- (лат. sale C-рум. sare, talis,-е рум. tare и т.д.), па би синкопа у

*gabalamus морала бити много ранија. Чак и претпоставивши серију

*galamus"gaulanu “gurin, опет не бисмо дошли до о из ана, јер би се

аш пред нагласком редуцирало у а по гласовном закону да секун

дарни дифтонги на и пред нагласком губе свој други саставни

део, уп. debljtorius : "deutoriu G. detoriu, par(i)mentum C-"paumentu

c.pdmentu, "abelona C- "ab(e)lona o “rauloma C-alumi Puscariu, Con

rorbiri literare ХLIV, I 468.

Но "уtula)lanus је и семантички невероватан. Та реч би морала

значити — gallus има у лат. значење „вешала, рачваста грана“ —

стабло са гранама рачвастим као вешала. До ове је, како видесмо

Фонетски немогуће етимологије дошао Тиктин, мислећи да јој је нашао

семантичну паралелу у нвнем. Forkeiche, Furkeiche, Forkeleiche, под,

претпоставком да ова имена храста стоје у вези са Риrk „виле“. То је
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мишљење погрешно Међу Кork: у нвнем. Forkeiche и Furk „виле“ нема

никакве везе зато, што је Кork реч сродна с лат. guercus из

*perk“os „храст“, гот.јtairguni „планина“ и т.д. Hirt, Indogermanische

Forschungen I, 479. Сем тога је и лат. Jabálus веома слабодокументо

вано у романским језицима. Meyer-Lubke, Roman. etym. W. 3624

има само “gabálos„Wurfspeer“ („сулица“), а то ће седоиста врло тешко

дати семантички спојити с Тиктиновим *gabalamus, јер он мора

значити „стабло, са рачвастим гранама, као вешала“.

Видели смо да се дотит находи у српском и румунском језику, а

да није ни словенскога ни латинскога порекла. Већ само то упућује

на покушај да му се потражи порекло у албанском језику, и то из

времена када Словени не беху још прекинули континуитет албанско

румунске језичне територије.

Албански облик из којега се даје лако изводити рум. облик морао

би гласити *gorom-i. Овај реконструисани албански облик није нам

сачуван, барем не у овој простој Форми, али зато имамо локативним

суфиксом проширени облик gorište, „шума дивљих крушака“, гдеје г

rr настало асимилацијом из т. Тако долазимо до праоблика *gorništs.

Он је сасвим правилно постао губљењем ненаглашенога о: алб. permair,

prir guercus ilex' o стгрч. monog, нгрч. orgundon, aлб. renoj crnoj, urnoj

се гру, кивим“ и т.д. У овом погледу су особито важни албански акуз.

као н. пр. gur „камен“ из *gur-in-tom. Ту видимо да се и т, које је по

стало од -m+ t, спаја, по испадању ненаглашенога и, у та с г.

Прост облик који одговара догове гласи догове „крушка дивљака“.

У овом облику је та реч врло распострањена на Балкану, упор. грч.

уходитиđ pirus salicifolia“ „pirus amygdaloformis“, мак. goristu „črld“ Кав.

у нгрч. Епир. ухортид „крушка“, 7ждova „lid“, пелоп. улograd „dviđда“

уждуго „дудад“ G. Meyer, Etуm. W. d. al. Spr. 127. У овим облицима

пада у очи суфикс који замењује слов. -ica. Али ја не могу, због тога

суфикса, да делим Мајерово мишљење да алб. goritis представљаједно

прајслов. *gorisnica, управо "јоглijica, јер би та реч морала да значи

„горско стабло“ (Jorbi, „д čvo“ogora „гора“), а ни у једном слов. језику

нема “догњлijiса ни у том, ни у значењу „дивља крушка“. Напротив

*gorivnjiса значи „горњи део од куће, горњи под“, упор. Berneker,

Slav. Etym. Wh.239: стслов. gorisnica „dragator, рус. порница „Zimmer,

Stube“, схрв. диј. gornjica „Obergeschol“, слов. gornjica „Obergemach".

Сем тога ни нагласак слов. górskica није истоветан с алб. goritis. Све
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кад би ш претпоставили да алб. goritsа наставља једно непознато слов.

*gorsica, морало би остати необјашњено *gor- у алб. gorište „шума

дивљих крушака“, јер би било потпуно невероватно замислити да се

из слов. < алб. goritis издвојила основа "gor-. Због свега тога остаје

нам једино тумачење да је алб. goritis праалб. *gore или *gorom (из

којега је рум. gorin, срп. *topјн -3 идрун) -- itsa C> — слов. -ica и то

под утицајем прајслов. *jarnica „храст, дуб“, о којему ће бити доцније

говора. За сада хоћу само да упозорим на срп. раница, буг. раница,

pљница, рум. grimiti, grimiti, које су настале из *garnica.

Пре но што пређем на сроднике ове врсте, казаћу неколико речи

о семантичној страни мењања рум. срп. Jorum „храст лужник,дуб“: алб.

*gorСв)m —jor- у дог-itse „крушка дивљака“. Морам одмах рећида није

могуће одредити, је ли tertium comparationis међу „храстом“ и „дивљом

крушком“ њихово тврдо дрво или се овде ради о преносу имена храс

това плода на плод „крушке дивљаке“, као што праслов. 2-ra (po ži-ti

живети“), „храна“ у јcлов. не значи само желуд, жир“ него и „воће“

Krek, Einleitung in d. slav. Lity."115, ушор.такође ирски отпе „храст“,

заправо лат. pomum (о томе на широко Schrader, Realerikom 583).

А и иначе се у индоевр.језицима врло лако мењају именадрвећа, упор.

н. пр. грч. дрr: „храст“o larize „ариш“о стслов. direco „дрво“; нвнем. Ilinde

„липа“ о грч. Кату „бор“, грч. gó; храст“ о лат. fagus „буква“ и т.д.

Иза овога екскурса може се дати следећа схема за рум. gorim,

срп. друн храст“ и алб. gor- из *gorom- „крушка дивљака“:

алб. *gorom

„ „z---====L

*gorom

*gorsm- gorim--срп. порун

*gorn

*gor- ubpyн

gor-ists “gor-јслов. granica

m

У алб. *gorom— је о из а као н. пр. у тога „сестра“ (С-„мати“)

со лат. mater и т. д. Тако долазимо до праалб. *garran-. За Г =r у

gor- се не мора полазити од овога прaјезичнога -r-, јер према ономе

што сам пре казао r> 1 у уо је настало из-ro)m-, како то јасно

показује рум. срп. gorum.
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Овај праалб. *garran- „храст“ доводим у везу са хиберским, од

носно са лигурским *garr, *car- предлатинском основом сачу

ваном у романским језицима лигурске и хиберске територије; шан.

порт. катал. car-asса „Steineiche, Kermeseiche, Stecheiche“, стФранц.

jarris Stechpalme“, пров. garriga „Wald von Kermeseichen, Heide,

Steppe“, шан. carralo (Sпорт. carvalho „gemeine Eiche“), Франц. gra

relim „Sommereiche' Meyer-Lübke, Roman. Etym. Wh. 1716, о којим

расправља на широко H. Schucha rd, Zeitschrift für rom. Phil. ХХIII

198; упор. још к томе и Кrit. Jahresberichte iller d. Fortschrite der

* roman. Phil. VIII 386

Ова би се веза балканскога *gar- с хиберско-лигурским пред

ставницима дат- могла оспорити с два разлога: прво због разлике

суфикса, а друго што из општих расматрања лингвистичке географије

изгледа невероватно да има везе међу алб-балк. *garran- (у алб. gor-,

рум-срп. gorum) с хиберско-лигурским *g/car

Те замерке ни из далека не вреде толико, колико се може учи

нити на први поглед. Ево зашто.

Са суфиксом -amu y алб. *garranu-< "gorom-3 gor" треба упоре

дити суфикc -amu у зашаднороманском "cassати, које је такођер нејасна,

предлатинскога, порекла, а уза то значи „храст, дуб", Meyer-Lübke,

Roman. Etym. W. 1740: странц. chasте, наранц. cheme, нпров. casano;

упор. и грч. zdar-carov „кестен“ према јерм. kask id, где је име дрвета

прoширeнo суфиксом -ети, који се находи у вези с -dnu: kesleni „кестен“.

И друга замерка, да је географски невероватно да су у вези

хиберско-лигурски *cjgar- и балк-алб. gor (рум. срш gorum) отпада

после аргументације Н. Schuchardta, Zeitschrift für roman. Phil.

ХХIII 197, где се упоређује катал. арагон. Urisа с алб. bersh, шпан.

manteca, порт. manitelja cа рум. mantich, што би се дало још умножити,

а на што ћу се вратити првом приликом. За хиберско-албанске реч

ничке односе у опште упор. G. Meyer, Etуm. W. der alb. Sprache

passim, Meyer-Lubke, Roman. etym. W. passim, а особито Н

S chuchardt, Revue basque V 106 сл.

Већ сам раније поменуо да је алб. gorits „крушкадивљака“ кон

таминација праалб. *gor-(CS-gor(o)v} рум. gorim, срп. uрун „Храст“, који

је сачуван у алб. gor-liste uумадивљих крушака“и јелов.granica „мраст“.

Са јужносл. *jarnica, храст“ упор. срп. граница „Art Eiche, quer

cus conferta, quercus pubescens“ код Вука, Панчића и Шулека, в. Ak.
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Rječnik III, 287, 2 с, буг. граница и гpтница „id.“, којему шару

одговара у румунском дублета уranita уз girmiti „Art Eiche“, Tiktin,

Rumin.-deutsch. ИЂ. 683.

Могло би се помислити на то да је алб. goritsа у целини пре

узето из прајслов. *garnica. Ta xипотеза отпада с тога што се да са

чувало као и у примерима као алб. gard живица“ c прајслов. *gards

<t grad, алб. Dal'te „глиб“ С- прајслов. *blato -c, blato, алб. dal'te

„длето“ С- прајслов, *dalb)to <t dato и т. д. За то би из прајслов.

*jarnicа могли у алб. очекивати једино *garice, a то не би одгова

рало нити о у догова, нити симплексу *gor- у уопћste. Напротив, врло је

вероватно да је "уоп- (у gorište) под ушливом слов. granica „храст“ про

ширено сузиком -е, и то у време када у алб. godine није била још

довршено промена значења „храст“ — „дивља крушка“. Код прајслов.

*garm-lica треба оделити -ica као суникс. Тако долазимо до основе

*girn-. Ова се даје лако објаснити из предјслов. и то илирскога

*jardu „храст“, сачувана у алб. gor- из *gor{g}n- у уоп-iss, gor-ište.

За ово ће бити довољно да упозорим на схрв. Splet C-27rdiaron, слов.

čersa, *čeršhika „Tрешња“ се грч. zápaorog, влат. ceresia, а да и не спо

мињем однос грч. záklauo; сојслов. slama и т. д. Наведени примери

показују да је ненаглашени вокал а у индоевр. *kalo-mo, као и нена

глашено ајо, отпао у гласовном реду вокал-ликвида-- консонант.

Још треба рећи неколико речи о разлици акцента међу пра

алб. *gorom ce "Jaram у рум. gorim, срп. порук и прајслов. *girm- у

јслов. granica из “giarran- *gardn. Према поменутом ром. *cdsednus

„храст“, као и грч. хdoravov, poм. citanus „смрека“ (Meyer-Lubke,

Roman. Prim. W. s. r.) основни је акценату илир. упит-, из којега

је *gdran, па даље јслов. *garn--Gyranica; у алб. *jarrain--G "Jorom

(рум. gorim, срп. Грун) имамо напротив албанско акценатско подмлађи

вање, које је настало јерм-алб. наглашивањем претпоследњега слога.

О томе закону упор. К. О.S. tir, Worter and Sachen W. 2201.

Историја балканскога корелата хиберско-лигурскога "сут-„храст

Је, ДаКЛе, Ова:

хиб-лиг-балк.

*gar

хиб-лиг. *cjar- балк. *gar
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балк. (илир.)

*jarnim

|

| |

шрајсл. шраалб.

*jaram- “yarram

|

“gdram- *gorom-G-рум. gorim

|

срп. дrim

*garm “gorom

| |

*granica *gom

— 279

- А

срп-буг. дranica granica gorits gor-ište

| | (+- слов. granica)

рум. graniti girmiti

Београд, 16. VI. 1920.

Х. Барић.
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