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ВРАПА — с{. брг.а?,

У Пољицима забележена је народна игра враиа, коме називу

одговара израз играШи се враие (21)огт1с го пагодт г<1>0/ / оШаје

XIII, 278). Опис игре гласи: „У земљу забију одебео колац, и то

мало положито. Колац је два шува над земљом, а толико мора

бит и у земљи, да се не клима. Од дреновине направе ко вели-

ки прст дугачко, доле округло, а горе зашиљито дрво — „врапу"

или „врапца". Врапу мало блатом намажу и прилипе на колац у

половици. Момци се удаље осам до десет корака од колца и ба-

тина ко и код чушке. Згађају врапу, ал само с једне рупе. Ко зна

добро подватит, оде врапа високо у зрак. Код врапе се раздиле

иоици на дви странке. Најприје изаберу два најбоља играча —

вође. Вође стану у половицу, а око њи два по два увате се за

руке."

Назив ове игре где је она забележена доведен је у везу са

називом „врабац", али је јаснода је то народна етимологија. Цела

ситуација припреме игре уствари даје кључ за разумевање так-

вог народно-етимолошког објашњења: исечени комад дрвета је

величине врапца, за „прст дугачко", оно је са једне стране за-

шиљено („кљун"), а прилепи се блатом за колац (однос птице и

дрвета). Најзад погођена врапа „полети" у зрак. Међутим да би

се права етимологија ове речи схватила, треба поћи семантичким

путем, а кориговати, односно контролисати методом анализе гла-

совне структуре.

Основна карактеристика ове игре је уствари грабљење око

предмета, а између две групе играча, који се такмиче удаљени

десетак корака од коца, и то „као и код ћушке". Са исте рупе

врапу гађају, а кад неко погоди те она полети у зрак, треба је

ухватити. — Принцип и тактика њенога извођења указују на

значење такмичења у грабљењу. Тим путем наилазимо на основну

семантичку везу са грчком игром лопте аржхогбу (с!. <$рлаК,ш, га-

реге), како је описана према текстовима неких писаца (РаиЈуз
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Кеа1епсус1орасИе Аег с1а$515сћеп АНеПитзтззепзсћаЦ. Неие Веаг-

ђеНипд, ЗЈиНеаП, 1912, $. 2405 — 2407). За ову игру се употре-

бљава лопта мала и чврста (Ро11. IX, 105), која код Епиктета и

Артемидора (ОпеЈгосгН. I, 55) има исто име као и сама игра (тако

код враие), а у Марцијала има облик множине (ћагра$1а). У тој

игри средњи играч треба да ухвати њему добачену лопту, а други

играчи га у томе спречавају: лопту треба уграбити, па је даље

другоме бацити.

У истоме правцу води и анализа структуре речи, која очи-

гледно није словенска. Гледајући у њој резултат метатезе (м)гар-

( &рп-, имамо подударност са семантичком анализом. Ако се

претпостави везивање овога основног значења и за штапове, које се

могло изгубити, онда имамо ослонац и у 5ргст] „српаст мач, криваш",

као што то основно значење имамо и у ћаградо, са значењем

куке којом се нешто себи привлачи, и посебно гвоздене куке

употребљаване у поморским биткама за привлачење непријатељ-

ског брода уз бок свога брода.

Метатеза <8рлос- ) (џ)гара повећава познати број примера

вршених на Балканском Полуострву, којима сам ја већ додао

објашњење назива реке Прача ((Рагс-, с!. РагШпез, Агсћмит Котат-

сит, XXV, 1-2, с. 187-191). Протетичко V ( = иО указује на лаби-

јализовано р пре уношења у чакавско-приморски дијалекат, дакле

пре вршења метатезе, а та би појава била истородна, ако не и

изохрона са вашра(а1г-, а!ђ. го1ег, ^аШ „огњиште, кућа". У ове

појаве иде и арб. ^гар, угар1т „трчање", те 1'гарие „трчати, ју-

рити" (саопшт. В. Данчетовића), са старијом семантичком нијан-

сом него у грчком. Непосредно приближавање грчком ^отг/ј има

тешкоће које није узео у обзир Бругман (с{. Адг^§е, с. 10).

М. Павловић
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