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УЗВИК „БАРДА" И НЕКЕ ИЗВЕДЕНИЦЕ ОД ТЕ РЕЧИ

Приликом разгледан>а лексичког материала у кн>изи А. Бе-

лиНа .Ди]алекти источне и }ужне Срби}е", заинтересовало ме je

значен>е глагола варди, вардимо, вардйм (Кгьажевац, стр. 532,

593), вардеше (ТемниЬ, 554), врдамо (Валевци, 255; са редукци]ом

вокала). Траган>е за значением овога, дотад непознатог ми глагола,

открило je да je питание н>еговог порекла, а нарочито пута ко]им

je дошао у наш ]език врло заним.ъиво, недовольно проучено и

да му досад ни]е приступано онако како материал ко]им данас

располажемо допушта да му се приступи.

У веЬини nocTOJehnx етимолошких речника словенских ]езика

речи изведене од корена vard- (vail-) наводе се под кореном

var- 4HJe je основно значение „чувати (се), пазити (се), заштиНавати,

неговати" и ко]и се узима као германски, а речи изведене од

н>ега као германске поза]мице. Тако се доби}а утисак да корен

vard- (vart-) представл>а само варианту корена var-, проширену

ça -d- (-1-). Ме^утим, према резултатима ко]има данас располажемо,

чини ми се да овакво мишл>ен>е треба исправити и питание ко

рена var-, с ]едне, а жегове „варианте" vard- (vart-), с друге

стране, у словенским ]езицима посматрати свако за себе. Ово се

види из материала ко]и сам прикупила и ко]и Ьу овде изнети.

1.

Корен var- налазимо у свим словенским ]езицима у основном

значежу Koje смо веН навели („чувати (се), пазити (се)" итд.) и

он je, несу ми, ино, ойшШесловенски:

стел, вдроватн СА, роуик СА, -ро^юши СА (Mikl., Lex., „ca-

vere", TJ. 1. ячувати се, бити на опрезу, пазити на се";

2. „старати се за кога или што, обезбедити кога");

српхрв. varovati, impf, „âuvati, paziti, oprezan biti; drfati, svet-

kovati praznik"; kod Vranâiéa, Habdeliéa, Bjelostenca, Jambre-

филолог XXIV 19
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Siía, Stuliéa, Ivekovica (akt.); Danifica (pass.); Mikalje, Déla

Bele (refl.). -varovan, adj., „oprezan, koji se ¿uva" (Ркп RJA)1.

Ст. cpn. oBapoRíNHíe, „servado" (RJA)*. Obarovati, obarujem

«обвароватш „oÊuvati, obraniti «одбарнити)", kod Mikalje,

Déla Bele, Belostenca, Voltidija, Stulica, Daniiica (RJA).

slov. varovafi, -ujem se, ofcvarovati, -ujem, ovarovati, -ovarujem

(obvarovati) „чувати"; varuh „заштитник, чувар" ; varovcm

„пастир" (Плетершник, Глонар)3.

буг. заварямь, да заваря; сварямь, намирамь некого ц-feîut,

зафтасвамь, „заставать" (ГеровД

чеш. varovati (se) koho, ferio, „dávat vystrahu, vystrihat; v¡-

stfíhati se, chrániti se" (Травничек/.

пол>. wara! узвик „прочь! смотри! берегись!; warowaé (sic),

„укреплять, оберегать; хранить, ... защищать, предостере

гать"; warownia, „оплоть, защита" (Потоцки, Брикнер '.

длуж. warnowas (se), „warnen, hüten"; hobarañe « стел.

oBKBdpO; hobaras, hobarovas « стел, вв(в)лровлтн), (Мука)7,

глуж. warnowaà (Мука, под warnowas).

Источнословенски }езици зна]у за парен var- тако1)е; упор,

рус. ди}алекатско кл\ч* varok, а слично и у укр. (в. Преображен-

ски и Гринченко)8, док сам глагол вдиувдти (ся) „хранить, беречь-

(ся), остерчать (ся) отчего" (Гринченко) посто]и само у укра}ин-

ском ]езику, KOJH га je, према Брикнеру9, примио из полског

у веН наведеном полском значен>у.

2.

Под кореном var- наводе се увек, како смо веп рекли, и

примери KOJH ce чине изведени од н>егове проширене варианте

1 РКП RJA — Рукочис за Rjecnlk Jugoslavenske akademije. Обрада проф.

CrJ. ПавичиЬа. Ексцерпирала из рукописа асистент Института за ]език Jyr6-

славенске академи]е Зора Ра]зер. KOJOJ ce овим путем захвал>у]ем.

2 RJA — Rjeènlk Jugoslavenske akademije.

• J. Clonar, Slovar slovenskega jezlka, v Lfubljanl 1936 j{.-

4 H. Геровъ, Р-Ьчникъ на бълга,>скый языкъ, Пловдивъ 1895.

5 F. Trávnlcek, Slovnik jazyka íeského, IV vid., Praha 19У2.

• A. Brückner, Stownilî elymologlczny Jçryka pnlskiego, Warszawa, 1957^

(Potockl Fr. A., Síownik polsklego I rosyjsktego Jczyka, Lipsk 1922).

7 E. Mucke, Slovnik dolnoserbskeje recy a jeje narecow, Praha 1928

• А. Г. Преображенский, Этимологический словарь русского языка; Б. Д.

Гринченко, Словарь украинскаго языка, Т. I, Юевъ 1907.

, » Op. cit.
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vard- (varí-)- Од свих словенских ]езика само српскохрватски,

македонски и бугарски )език (дакле сви ]ужнословенски ]езици

са изузетком словеначког) има]у данас речи изведени од корена

vard-1.

Српскохрватски ]език:

а) значение „чувати се, пазити, бити на опрезу".

vàrda, uzvifno, „gledaj, gle, pazi se, Cuvaj se" (Ркп RJA).

вдрда, узвик, „4yeaj ce, чува]" (лексичка rpalja САНУ).

варда, -е, им. ж. р., „чуван>е* (Рг)ава варда, готова штета!

Пример из Зоруновца, срез заглавски; лексичка rpalja САНУ).

varda, 1. т. „strafa" (Ркп RJA).

vârdati, impf., „paziti, éuvati se, biti na oprezu". U Vukovu Rj.

(»atiendo, achtgeben, пазити". Турски2 стражари на Дрини

за време Kapatjoptja викали су: „Варда)!" О iroBOp: „Бардам,

вардам!") — (Ркп RJA).

vardati, impf. ,vi¿uói varda upozoravati koga na opasnost". U

Vukovu Rj. („lärmen, clamare; в. лармати") — РКП RJA8).

вардепе, „чуван>е, стражарен>е, надгледаже", у Тимочком

срезу (rparja САНУ).

кардиШи (вар-), „чувати, пазити кога, стражарити, надгле.

дати, гледати, забранити". Нпр.: Варди те овце да не заг)у

у н>иву! — Доброта куНу варди, а лепопа врата клати. —

...ови прате }еднога без пушака унутра у Цигане да их

веже; ови га варде пушкама. — Ja hy да га вардим, он мора

овуда пропи. — Примери су забележени у Пиротском срезу,

Тимочком округу, околини Ъупри]е, ПараНина, око Мораве,

у Левчу и др. (све гра})а САНУ).

вардиШи, „чувати, бранити (забран>ивати)".

вардиши се (вар- се) „чувати се, пазити се". Нпр.: ...вал>а

се яардиШи мудро, да се доцни]е не ка)емо ... — Нарди се

1 Руско UFA«» (-I--M wardein, упор, warten, .охранять* Песте стдрингкн

назив за лиц? к-ij • испигу]е метале; «лрдвиин! .радн>а »д именл мудмн' и им*итъ,

стар., .пробати, проверавати метале, испитивлтн нивац'... очигледно Je дошло

других путем и имя врло сужено значен>е те се овде неЬсмо ппсебно освртати на н>.

1 Попвукла Б. Ш.

5 Као што ее види Вук да]е само тумачен>е .лармати", док га обраг)ивач

за RjeCnik Jut{oslavrnske akademlje, Ст]. ПавичиН, сужава об]ашжен>ем .viíuél

varda upozorav»H koga na op.isnost*. Из дал>ег излагала видеНе се, меЬутим, да

oeaj глагол у Црно] Гори има дяняс претежно знячен»^ Koje наводи Вук. a Koje

се, по моме миш.ъен>у, баш и развило из оиога ко]е ]еаино изводи Ст). ПавичиН.

О томе в. ниже
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да те кон> не обали, jep je луд. Примери забележени у

ПараНину, Левчу, Свр.ъигу, Пиротском округу, Скопско}

Црно) Гори (са променом ¡a ce eaptjy, ши се вардиш . . . ) итд.

(све rpalja САНУ).

вардим (зап. н.: вардй, вардймо...) и вардим се, impf., l. „чу-

вам (се): ...тека ми вардиш лоз}е (о пудару). — 2. „вребам":

вардим га вече неделу дъна1 (гра^а САНУ; забележено у

месту Заглавак).

пап. ища, ж. р., „забрагьено место испаше, или шума, гора

за козе" (забележено око Тупижнице; rpaha САНУ).

вардишше, „стражарска станица на опасном месту на друму';

у множ. вардишша. Спомин>у се у Душановом законику

(чл. 157, 160). Упор. НЕ и К. Лиречек, Ист. Срба, кн>. II,

стр. 115'.

ДодаНу овоме низу joui неке примере са истим основним

значением, Koje сам издво}ила посебно стога што he ми послужити

за KacHHJe поглавл>е о путу за}мл>ен>а ове поза]мице и pasBojy

два различита жена значела на нашем терену. То су:

1. узвици вардалагама (Ц. Г.), „узвик, упозорен>е на опрезу

кад се упал>у]е мина; узвик... кад се мина, лагам, пали"*

(rpaha САНУ); вардаха (Ц. Г.), „тако виче OHaj што мине

sanajbyje, да би свак чуо и знао" (rpaha САНУ); варда ла

мина (Поленце), „У Примор}у вичу тако у значежу: Чува]

се, мина jel« (Fpaha САНУ).

2. две пореклом очигледне итали^анске поза}мице:

vardakol, m. „kaputid, rubac, rupCic" koji stiti vraf (забележено

у Врбнику на Крку 1639 г., РКП RJA). ТакоЬе Р. Штрохал

1 Поред овога примера из Заглавка, за значсже „вребати", у Црно] Гори

j.in.i.,1 се тексте глагол нардаШи, увардаШи у овом значен,у: I. .уграбити при

лику да се нешто уради што се желело, а ни]е се могло лако учинити*. —

2. .усудити се, осмелити се да се улети у неку тешку ситуаци)у (нпр. у бо]ни

окрша])* и дале — „увребати, ухватити некога" (. . . . вардаше сваку прилику

да Црногорцима учини какво зло". Ъ. ПоповиЬ, Ист. Ц. Г.; rpalja САНУ). Ово je

значеше врл > блиско значен>у „чувати, пазити" и свакако се из н>ега и развило.

Вероватно Je исти случа) са херцеговачким варда, ,варан>е, уклан>ан>е, обилажеле*,

TJ. и оно сто]и у вези са основним значен>ем .чувати, бити на опрезу', а пред-

ставл>а н>сгову незнатну моцнфикйи.щу .

* НЕ= Народна енциклопеди]а Ст. Стано]евиНа.

• Лагум (тур. реч — lagym), .мина, cuniculus. Одатле и лагам".
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за Врбник1 наводи вардакол у значен>у „проник" (у ствари

то je итал. guardacôllo, „марама, оковратник").

вардаман, код нас забележено само у значен>у „гвожг)е у

облику лука, те CTOJH поврх страже и чува да стража за то

не запне и опали пушка" (rparja САНУ). Итал. guardamano

има више значегьа ко]има je увек у основи „чуваше руке"

(Упор. Vocabulario Italiano délia lingua parlata, G. Rigutini,

Firenze 1875).

б) значение „врло живо, ватрено говорити; немиран бити,

дизати rpajy, буку, бучно се препирати".

варда, -?, ж. р. (Ц. Г.), „вика, rpaja, жучна препирка, бучна

сваг)а": Тек од}едном изби варда... (rpalja САНУ).

вардан>а, ж. p , (Ц. Г.), „вика, брека, вардан>а, дрека, бука"

(по Буковом Pj., под вика 1); (лексичка rpalja САНУ, са вели

ким 6pojCM потврда из ]езика писаца, свакодневног говора

и }езика старее штампе). Код Вука joui и вардйн>е, „clamatio,

викан>е".

вардаши, -ам, — 1. а) .врло живо, ватрено говорити, уз врло

живе покрете"; б) „немиран бити, дизати rpajy, буку, бучно

се препирати"; 2. (о ватри) „пламсати" Варда натра, биЬе

ли}епо ври}еме!2 (rparja САНУ).

вардачина (вардачина), (Ц. Г.), „човек KOJH ce много шали и

прича, замеНе шалу и разговор; лармаии}а, мангуп, несталан

човек" (rparja САНУ).

вардабаша, -е, м. и ж. р. (Ц. Г.), „чел>аде Koje много варда" ...

(rparja САНУ).

завардаши, -им, 1. „поодмаЬи у вардангу"; 2. отпочети вар-

даШи".

Поред наведеног материала* може се навести joui и велики

6poj имена, личних или географских, животин>а или би.ьки, изве-

дених од корена вард- .

> Dijalekt Vrbnika, Zagreb 1913.

1 Они ]е заячен>е свакако опет у вези са эначен>ем .врло живо говорити,

уз врло живе покрете, па онда се вардаШи каже у преносном смислу и за ватру,

клд ова живо гори, пуцкета, пламса.

3 Морам напоменути да nocioje и века усамл>ена значен>а на ко]има се

неЬеыо посебно задржавати овом приликом. Нпр. у Буковом Р]ечнику посто]и

]ош вардаШи у значен>у .тумарати', затим, према РКП RJA, код Стули)а Je вар-

даШи протумачено као ,скупл>ати, сабирати руковети* (vardatl, am, osam, .affa-

stcliare, fascículos coligere, adcumulare').
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а) топоними:

бордо, план, у Босни са на]вишим врхом Великом Бардом

(НЕ); затим и врх у Црно} Гори за KOJH „кажу Пипери да

се прозвао по глаголу варнаши, завардаШи, KOJH ce употре-

б.ьавл за камен>е кад се срозава или су.ьа наниже" (Срп.

етн. зб. XVII, 393; rpafa САНУ).

Варденик, план, у Срби]и, близу границе са Бугарском (НЕ).

Vardera, plan, u Crnoj Gori (Ркп RJA).

Vardina gora, ime kosi u Lici (Ркп RJA).

Vardino, ime zemljiátu u staroj srpskoj dr/.ivi (Ркп RJA, в. Jb.

Сто]ановип, Споменик САН III, 182).

Varíliéí, ime mahalama u BiH (Ркп RJA).

Vardica, topografsko ime, Vrbnik na Krku 1643 g. (Ркп RJA).

VârdiSta, ime zemljiátu u Plavi, u slaroj srpskoj drZavi. (Ркп

RJA, в. ДаничиН, Из ки>. ст., Mon. serb. 83 из. 1330 г.)

... низь /ирккын доиь iiivk/ud кдцднцк/нк . . " ишла je гра

ница селу Граду у Плави.

VardiSte, topografsko ime (Ркп RJA, в. Jb. Сто}ановиНа, Спо

меник САН III, 10, из XIII в.) „...емо /Шинков*. 4 диг'а

ш,ию. . .WTk /юзыц! оу 11л(1кды'|н WTk вдрдыфд оу гиавыцоу.

... (1254—1264 г., крал. Урош I обнавл>а хрисовул> свога

оца, Стевана Првовенчаног KOJHM je утврдио баштину мана-

стира св. Петра на Лиму).

б) лична имена:

Варда, prezime. — ВардаушевиЬ, prezime u Dalmaciji. — Вар-

дец, nadimak u Lici. — Bapnuh, prezime u Bosni i drugde

(све РКП RJA).

в) оста л о:

varda, vardica (dem.), biljka; Vrbnik na Krku. — vardin, ime

psu u Lici (све РКП RJA).

HaJBehH знача] за цело питаше начина продиран>а ове nosaj-

мице у наш, македонски и бугарски }език npHÄajeM нашим топо-

нимима ВардишШе, ВардишШа, забележеним neh y половини XIII,

одн. почетном XIV в., jep je н>ихова хронолог^а несумжива, те

доприноси решету.
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Бугарски ]език:

варда, узвик, »за предупреждение, — внимавай, пази се,

острани се!" : Варда! Дай път, не се пречи (РБА)1; узвик

предострожности, упозорежа (Д)2; имен. ж. р. и узвик,

„гледа), чува} eel" (Мл)1; имен. ж. р., 1. „место дето варди,

дето чува стража и къштата, въ която седи стражата";

сторожка, караульня. 2. .Стража" (Г)4.

вардя, — ишъ(се), 1. пазя, охранявам, у разговору внимавам;

2. причкавам, дебна, „та]но, скривено nh¡i за ким, пратити

некога, вребати га" (РБА, Мл). .Беречь, хранить, стеречь"

итд. углавном сва она значения Koja смо seh навели за источну

Срби]у (Г., Д.).

вардачъ, „остаряла дума"; лице „което варди, пазачъ (вар-

дачът на градината)" — „сторож" (Д). Младенов и Геров

да]у joui и вардачка, ж. р., вардачкыи, приев, придев од

исте именице итд.

вардене, „чувале, пажеже, брига, стараже" (РБА, Мл, Г).

Македонски ]език:

Сем примера вардеъе, „надзираван>е, мотрен>е" забележеног

у Галичнику и Битолу, KOJH сам нашла у лексичко] гра1)и

САНУ, за македонски ]език служила сам се, углавном, усме-

ним саопштен>има, према ко]има глагол вардам има у маке

донском потпуно иста значежа каква има у српскохрватском

(под а), т], „чувати, пазити, бити на опрезу") и бугарском

резину.

Поменути ]ужнословенски je ищи не snajy за варианту varí-.

Западнословенски ]езици, ме{]утим, 3Hajy само за ову варианту

и речи изведене од vari- nocTOJe у врло живо} употреби у свим

западнословенским ]езицима. Брикнер1 за польски наводи: warta,

wartowac, warterz (одатле и укра]инско варШа „стража, караула,

1 РБА - Нови речник Бугярске академи]е наука, 1956 г.

1 Дювернуа, Словарь болгарскаго языка по памятникамъ народной сло

весности, Москва 1889.

1 С. Младенов, Етиыологически и правописен речникъ на българския кни-

жовен еэикъ, Соф. 1941.

* Н. Геровъ, op. cit.

* Op. cit.
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време ста]ан>а на стражи", варПИвник, „стражар", варШуваШи „чу-

вати, стражарити)". Чешки }език: varta, ф., разг.; „караула, стра-

жарска станица" итд. Дон>олужички: wartowas; wartowalnik, „чу-

вати; стражар, неговател," и др.

3.

На основу материала изнетог у тачкама 1. и 2. прелазимо

сада на разматран>е ових лексичких елемената.

1. Кореи var- општесловенски je. Питан>е je само да ли je

он и прасловенски, или je, као што се доскора углавном сматрало»

германска IUM.IJMHH;I. Када се општесловенски корен var- упо-

реди са стан>ем у осталим индоевропским }езицима (упор.: лит.

varavûti, грч. ораш, „гледам, пазим", лат. vereor „страховати,

бити смотрен, опрезан", стинд. varutár „бранилац, чувар") онда

се види да нема разлога сматрати га германском поза)мицом.

Тако С. Младенов у CBOJOJ студии „Старить германски елементи

въ славянскигЬ езици" (Сб. за нар. умотв,, наука и книж. XXV,

Соф. 1909, стр. 35 и д.\ под старословенским кровати, пр^дя-

вари ти, — претреса}уНи мишлежа Уленбека, Хирта и Миклошича,

а ослан>а}уЬи се на Клуге-а, Валде-а и нарочито Фика, — сматра

да стел. ки(1вкати буг. заваря, своря итд. нису пoзajмл>eни од

германског war, веН да су стара словенска> домаКа образованна

од индоевропског *uer-: *uor- (*иог->слое. var-) y значешу

»гледам, пазя, внимавам". 1934 године и В. Кипарски (Kiparsky^

¿ош одлучни]е, у CBOJOJ познато} студии Die gemeinslavischen

Lehnwörter aus den germanischen, износи ово мишд>ен>е. „Slav.

BdpoKa-TH entspricht Laut für Laut dem griech. шреиш „besorge, be

aufsichtige" und darf nicht zugunsten einer problematischen Ent

lehnungstheorie davon getrennt werden. Auf dieselbe Wurzel können

auch die germ. Formen zurückgeführt werden: *uer- (lett. véru,

„schaue, bemerke", 'гледам, запажам'; lat. vereor (:*uer-) lett. ve-

rïba, „Aufmerksamkeit", 'пажн>а' (:*uor-) griedi. бра'ш, „sehe", 'гле-

дам' [<*Fop-]; got. war(s), „behutsam", 'опрезан, смотрен, обазрив'.

warei „Verschlagenheit", 'препреденост, лукавство' usw. (:*uör- (slav,

К4ровлтн ~ griech. apeueiv «

1 Слов. upeÙTH од гласа до гласа одговара грчком О>РЕГШ, .бринути се,

прибо]авати се, стрепети', и не сме да се одво]и од н>ега за л>убав пеке пробле-

матичне теори]е о поза]мицама. На исти корен могу се свести n германски

облици, итд.
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Када се, дакле, општесловенске речи од var- могу сасвим

лепо непосредно свести на индоевропски, мислим да нема разлога

и дал, e их, после студила Младенова и Кипарског, сматрати гер

манским поза}мицама*.

2. Напротив, кад je у питажу корен var-d- код Лужних, од-

носно var-t- код Западних Словена, eeh географи}а указу]е на

MoryhHOCT да je то поза]мица. То и jecre германска поза}мица,

веома проширена — као што Немо видети — у свим европским

и словенским и романским ]езицима. Варианта ça -d- je опште-

германска, crapnja од варианте ça -t-, и за п,у зна}у поред гер

манских joui и романски и }ужнословенски }езици. Упор.: стднем.

warda, .стража": гот. *vards>vars, vardja „сигуран, без опасности",

енгл. ward, затим (из герм., од wardan) фрц. garder, garde „чувати,

стража", шп.-итал. guardar(e), guardia, српскохрв. вардаШи, мак.

вардам, буг. вардя. Новонемачки тип са -t- (стгнем. warta „надгле-

дан>е, мотрен>е", нем. warten, „чувати (чекати)", Wärter „стражар"

(за KOJH üiajy западнословенски ]езици и, преко н>их, и укра}ински

}език, HOBHJH je (в. дал>е) и Западни Словени су га, бесумше,

примили непосредно из немачког, те овде за нас HHJC од непо-

средног 3H34aja.

Лужнословенска варианта ça -d-, меЬутим, не може бити

ни у ком случа}у непосредна поза}мица из немачког, не само стога

што HHJe позната и другим словенским }езицима KOJH су трпели

немачки утица], него се томе, вероватно, противи и чин>еница

што се на месту немачкога t налази наше d. Найме, у време када

je варианта var-d- могла бити примл>ена на нашем терену, у

]ужним деловима немачке }езичке територи]е, чи]е смо yTnuaje

ми трпели, веп je била углавном извршена горжонемачка гласовна

промена (тзв. hochdeutsche Lautverschiebung)1 према KOJOJ, y кон

кретном wy4ajy, општегерманско d прелази у горн>онемачко t

(упор. гот. wardja, стднем. warda, енгл. ward: стгнем. warta; днем,

brod, енгл. bread: гнем, brot итд.). Ми бисмо, дакле, у случа]у

непосредне поза}мице из немачког, могли рачунати вероватно само

1 У чешким етимолошким речницима (Holub-Kopeíny, Praha 1952 I V. Ma-

chek, Praha 1957 r.) eeh je глагол varovat'(l) (у словачкой одн. чешком ]езику) про-

тумачсн правилно, као домаНа реч, а не као герыанска поза]мица. Махек, imp.,

под varovat' (slov.) наводи и пол> warowaé и кажс: .Nenl z germánStlny, ale domáci,

denorainativum od vara = F. upa (z *vora)'.

1 Према Баху (Bach, Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg 1956, 78},

она се (прво код Лангобарда) почин>е вршити веЬ у VI веку.
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са -t (wart-) као што су OBaj тип, уосталом, и примили Западни

Словени. Тумачен>е нашег -d- евентуалном супституци]ом немач-

кога -1- било би мало вероватно, jep других примера те врете,

како изгледа, нема. Из овога свега произилази закл>учак да се за

поменуте }ужнословенске ]езике у овом случа]у мора одбацити

помисао о непосредно] поза}мици из немачког ]езика.

Српскохрватски и бугарски лексикографи, па и Младенов1,

слажу се да je сарда и др. дошло Лужним Словенима из ита-

ли]анског ]езика. Али се сада поставлю питание KOJHM су пу

тем и када Лужни Словени примили тип var-d-?

Пре свега, из материала се може видети да je y своме

основном значен>у, „чувати", варда и др. углавном у употреби

у Срби]и, претежно неточно], Македонией и Бугарско}, док га,

опет, у U.PHOJ Гори налазимо у другом значен>у „правити буку;

лармати", на изглед потпуно различитом од основног. На при

морском терену, сем незнатног 6poja топонима и имена, варда и

др. налази се у веома ретко], местимично} употреби у значен>у

„чувати". Оваква географска слика наводи на закл>учак да ни]е

у питажу ни непосредна поза}мица из итали]анског ]езика, или

бар не искл>учиво таква поза]мица.

4nJHM je онда посредништвом варда и др. дошло Лужним

Словенима?

Колико je мени познато, nocTOjn само joui тумачегье Koje je

изнео Дивернуа у своме, веп цитираном речнику, према коме je

бугарско, па, дакле, и српскохрватско варда и др. у ствари итали-

jaHCKO guarda, „пази, чува} се", и др., пренето на Балкан посред

ством Турака*. У први мах ово тумачеше изгледа веома и

¿едино прихватлэиво, и то стога:

1. Што турски ]език зна тако!)е за ову итали}анску реч гер-

манског порекла: vardiya, „вахта", (морска стража)*; Watch (on

board ship)", (стража на бродско} палуби)4. — vardiya beklemek

.стоять на вахте" (ста}ати на стражи, стражарити)5. — varda

1 ' Етимолошки речник.

1 Д. дословно каже: .(Узвик нарца\) из итали]анског ]езика прешао у тур

ски, а нз овога у ]език кочи]аша у значен>у 'чума] се!'. У Бугарско] ово кочи]аши

анчу гоыили да им се склони с пута*.

' Русско-турецкий словарь, Магазаннк и Михайлов, Москва 1946.

« A. Turkish -English Dictionary by H. С. Hony, Oxford, 1957.

* в. примедбу бр. 3.
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„берегись, посторонись" (чува] се! устрану!). — vardaci „слуга

бегущий впереди экипажа и предупреждающий прохожих криком

варда"1. Чак се и у JCÄHOJ црногорско] песми (Из збирке „Црно-

горске ]уначке песме") налази употреблен верозатно турски облик

у стиху: .Ал' je хитро Туре на вардще", што се у лексичко]

rp.iliH САНУ тумачи нашом реч]у „опреза", а што je опет свакако

у вези са турским значением „стража".

2. што турколошка лексичка литература сматра речи vardiya

и др. за поза]мице из итали]анског (в. цит. речнике) и, на]зад,

3. што итали]анских поза]мица донетих на Балкан посред

ством Турака им.1 .

Мег)утим, ово тумачензе не може се данас прихватити у пот-

пуности. Против жега говоре две значащие чиженице: 1. На Бал-

кану, и то на српскохрватском терену, ]авл>а се топоним Варди-

шие веЬ у документу из 1254 - 1264 године, а тако се, дал>е, код

нас у среднем веку назива]у стражарске станице на друмовима

Koje помин>е и Душанов законик (в. о томе К. Лиречек, Ист. Срба,

кн>. II, 115, односно НЕ). Турски утица] се иначе на Балкану

може пратити тек од XIV века! 2. Приморски облици вардакол,

вардщан, узвик варда ла мина, Крк ce CBOJHM топонимима, ко] и

би могли бити релативно стари, — веН сво]им склоном говоре

против турског ]езика као искльучивог извора у овом случа]у, и

vKa.ivjy на непосредан итали]ански!

Ове две nojaee доводе, дакле, у сумн>у турско посредниш-

тво и потребно je потражити joui и неки други пут KOJHM je

варда и др. могло допи Лужним Словенима.

4.

Мислим да се, захвал>у]упу грчко] лексикографи]и, данас

може дати одговор на ово питание. Материал новогрчког ]езика

веома je богат речима изведеним од корена ßapS — са значением

„чувати, бити на опрезу", Koje се употребл>ава]у у народним

говорима и Koje су, према грчким лексикографима, примл>ене из

итали]анског*. Meljy жима има много поморских тер

1 Турецко- русский словарь, Москва 1947.

1 В. И. ПоповиЬ, Истори]а српскохрватског ]езика, Нови Сад 1955, 148.

1 Код Фасмера се, у студи]и Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatl-

Khen, M. Vas-пег, Berlin 1944, не м.и ми ова реч.
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мина што веН само по себи говори у прилог итали]анског ]ези-

ка као извора грчке речи, нарочито стога што, како he ce ниже

видети, — неке од н>их чувашу итали]ански облик готово потпу-

но неизмежен. Найме, у своме знача]ном делу Linguistique balka

nique1 К. Сандфелд у поглавл»у о поза}мицама каже: „Beaucoup

plus nombreux que les mots latins, sont les mots d'origine romane

qui ont pénétré dans les langues non- romanes de la péninsule bal

kanique. La source principale est ici l'italien2 et c'est surtout

l'influence des grands centres commerciaux du moyen âge-Amalfi,

Pisé, Gênes et a van t tout Veni se3 - qui se fait sentir". Насела

Итали]ана у Грчко} датира}у веН од X в.; 1168 г. било je око

60.000 Итали]ана, веЬином Венеци)анаца, настажених у Цариграду

а у XIII в. Венеци}а je утврдила Cßojy доминаци}у на веНини грч-

ких острва4. Сем тога, Сандфелд подвлачи да посто]и домен „où

l'influence italienne (et spécialement vénitienne) est écrasante, à sa

voir la terminologie maritime6. Одатле у грчком }езику

врло много итали}анских поза]мица Koje су преко жега прешле у

осгале балканске ]езике, па и у српскохрватски. НавешЬу сада

нешто материала из познатог Димитракосовог Великог речника

грчког ]езикав:

, STJJI., âni'pojv, лротисхт. „заповест"7, плур.

aie, прбаехе „пази!", тихроцерсае atfjv, p.vávra, склони се

устрану!" || ßapSa juiéve ярофиХаСои SJGV ¿uvaaat вчува] се ко-

лико можеш!": ßapoa jinéve &nb yuvaíxec, ичува]' се добро од

жена!", оц. ßapSa! cpaupvéXXo „чува] се! Мина"... || ij ?p. х.

цтф. (изрека и метафорично) бяшс Eniarr)9f¡ -f¡ ярс/aoxíj inl ârct-

x:v5uvou ttviç OT^EIOV, тгроиш.тои, xataaraoEcoç чтт. „упозореже на

опасност уопште, знак, лице, околност"...

1 Париз, 1930.

1 Подвукла Б. Ш.

' Подвукла Б. Ш.

4 Сандфелд, op. cit., стр. 55.

• Ibid., стр. 56. Подвукла Б. Ш.

• A. Aqiiqrpaicov, Meya XE£IKOV rrj; é.X?.iiviK^; ^\ш<ки]а, 1949 г. Напомшьсм

Joui и то, да ни ]едан од мени доступних грчких речника пре Димитракоса ае

бележи ову лекснчку трупу, што свакако треба приписати и н>иховом обнму и

кихово] ii.i\ e 'и.

7 Захвал>у]ем др Фран>и БарншиЬу на помпЬи при прево!)е!ьу грчког текста.
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fiápSwc (1i), ST)(I., l. 6[ia; avSpöv, xup. otpauwTuv evTîtxXpiévTj rrçv

q>poúpTjaiv TÓKOU ttvóc, 5rji¿Goíou хзстаотт^ато?, aEx(J.stX(í>Tti>v xXit. ;

.чет.) л, уди, обично во]ника, ко]а има задатак да чува неко

место, ]авну зграду, затвор*. Обично синоними: оцоло „чета*,

9poopá »стража*, 9U^*X1Í »стража, чуван>е, заштита*... 2. т)

ónrfpca:a tf¡; [Jafpîiaç .служба стражарен>а", 3. çpoupoç. стражар,

чувар*; 4. vaut. <pp. (поморски термин) — „стражарска смена",

ßapoiavoc (6), 5т)ц, «púXaC, ахолос „стражар".

Ос и м тога налази се ту и низ правих поморских термина:

ßapSaßeXXa = 6 terioöxo; „чувар }едра, држач ]едра — }арбол",

8ap6fltÍT)^évTe; (оО, — ßapSaXan^oujiaac (6) „кожни покривач за

заштиту руке (рукавица) за онога ко]и руку]е запал>ивом

материрм"; ßapSaXavrea (f¡) „ланац ко)им се везу]у барке и

друга пловила уз обалу у пристаништу*, jkpSapáva, са више

значен>а ко]има je y основи „заштита, чуваше руке", тал.

guardamano; — ßapoarcevTa (У)) „уже намазано катраном или

метално везано за стубиЬе дуж палубе за причвршЬивагъе

шатора и др.*, тал. guardatènda; — ßap5«-poyoc (6); — ßapStoXa

(•f¡) „платнена стражарница', и „гледан>е, стражарен>е са

]арбола".

Чин>еница да je грчки материал овако богат и да je пре-

узет из итали5анског je3HKa — када узмемо у обзир цитиране

пасусе Сандфелда — баца праву светлост на питание пута KOJHM

je ова no3aJMHua дошла на Балкан и у ]ужнословенске je3HKe.

Грчки облик ßap5« итд. са почетним 0- (-V-) на месту итали-

jancKor gu- може се об}аснити венецианским ди]алекатским varda

са герм, v- уместо романског gu- (упор, varda, s. f. T(ermine)

antiq. „guardia"; vardabasso, s. гл., 'препреден>ак, подмукао човек';

vardadùra, s. f., „guardatura* 'чин и начин посматран>а, стражарен>а';

vardar = guardar, guardare...; vardia и guardia, s. f. „custodia" итд.1

Эатим и vardaíogo, „Feuerwächter", 'пожарник, пожарни стражар'1),

а слична nojaea nocTojn и у фурланском: (v)uardiâ, „guardare*,

(v)uardiâ, „guardia", uardefogo, vuarde-fug, „guardafuoco" 8 итд.*

1 в. Boerlo, Dlzlonarlo del dialetto Venezlano, 701—702 стр.

1 в Meyer—Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1924

(9502. s. wardan).

' в. Jacopo Plrona, Vocabulario Frlulano, Venezla, 1871.

* Теори)ски би, можда, било могуНе тумачити грчко почетно ß- на месту

ита.1. gu- акустнчким утискои ко]и Je на грчко ухо оставл>ала итали]анска трупа

gu- на почетку речи, што, с обзиром на знача] Венеци]е у овом случа]у, нн]е

ли мало неопхоано.
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У сваком случа^у на oeaj ce начин може на Балкану врлс*

лепо пратити пут ове итали]анске речи уза]мл>ене од германског

(wardan и др.) поготово што се све врло добро уклапа у могуЬи

хронолошки оквир. Найме, ова поза}мица у српскохрватском je-

зику, и то у н>еговим источним деловима, могла je посто}ати>

дакле, добивена утица]ем новогрчког, всЬ негде у XI или XII в.,

што об]ашн>ава nojaey топонима ВардишШе (-шШа), и називе стра-

жарских станица joui у среджем веку, а истовремено потерне

да je она ушла у наш }език прилично касно да би, у облику

ça -d-, могла бити непосредно уза}мл>ена од Немаца1.

Но реч варда и др. нису са истока морале бити прим/ьене

само од Грка, те утолико могу имати право они KQJH спомин>у

Шурски ¡език као извор }ужнословенске речи. Jep, поред грчког,

и турски ]език je служио, како смо веН рекли, као посредник

измену балканских и итали}анскдг }езика због тога што су Турци

осветивши Цариград и део грчке територи]е, примили известан

6poj итали}анизама од живл>а KOJH су ту затекли. Турски мате-

ри]ал показу]е да у турском nocTOJe ове итали]анске поза}мице

(varda, vardiya, vardaci и др.)1, али н>их, изгледа, има з 1зтно-

маже но у грчком }езику. Ипак, можемо помишл>ати на то да je

турски jesHK, доласком Турака на Балкан, учврстио и дао нови

импулс употреби изведеница од корена vard - Koje су на Бал

кану и код Лужних Словена, видели смо, посто}але и pamije.

С друге стране, венеци}анско ди}алекатско vard- и фурлан-

ско (v)uard- могу нам об}аснити приморске облике са вара,- у

1 Цонев у CßoJoJ Истори]и бугарског ¡езнка Ист1>рня на бълглрсчий езикъ

део I, (у поглав.ъу .Лексичко благо моравског нареч)а' вели: .Ол >елиЬевих "ко

2000 речи (у делу „Ди]1лекти исгочне и ]ужне Срби)е') 10>Ю су )а]едничке са

бугарским, a cerra 200 са српским JCSHKOM* Mel)y онича ко)е су за]едиич-е са-

буглрским, Цонев наводи )едан део чисто бугарских речи и ту уб,>а]а и вар tu и

Нашим материалом, м*))утим, доказу]емо сасвим очигледно да je мишл>ен>е Цо-

нева у овом случл]у нетачно. и да Je ова поземица исто толико српскохрвитска

колике и бугарска. Ово истовремено говори о об)ективности Цоневл>евих конста-

таци]а! Jep, не улазеЬи у питан>е дя ли je то Цонезу било познато или не, чак

да овде HHJC реч о лексичко) групи ко]у имя]у и други балкански ]езици, a HJ-

рочито новогрчки, било би врло тешко извести црногорске и приморске облике

од бугарских, и показати да су и они .чисто бугарски*!

1 Да ли je турски ]език примио посредно (од Грка) или н-посредно. мле-

тачку вари]анту варианту са v—, или Je, сходно зжонима caoje Фонетике, извр-

шио упрошг)аван>е трупе сугласника на почетку речи (у кочкретном cлyчaJy итал

gu — и v— ), тешко je реЬи без доброг етимолошког речника турског ]езика, алк

Je" то, у сваком случа|у, за нас овде од секундарног знача)а.
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основи, које, вероватно, треба тумачити непосредним ути-

цајем са запада1.

На терену српскохрватског језика у нашем случају, дакле,

морамо рачунати са двоструким позајмљивањем, и са истока и са

запада, уз напомену да је утицај са истока био далеко јачи

и важнији, што показује: 1. територијална распрострањеност и

2. честа употреба српскохрватског вардиШи, вардаШи и др. баш

у источним деловима наше језичке територије. На западу, у При-

морју, утицај италијанског био је временски дужи, те је тамо

било разлога и могућности да почетно италијанско &и-, одн. српско-

хрв. гв-, у новије време смени венецијанско дијалекатско V- (упор.

гвера, „рат", гвардија(н) и др.). Отуда је, вероватно, данас веома

ретка употреба старијег варда- „чувај, пази!" на Приморју, изу-

зев у случајевима као вардакол, где се назив везао уз конкретни

предмет („прсник, марама која штити врат"), и где се, вероватно,

изгубила представа о етимолошком значењу ове сложенице, тј.

о њеним саставним деловима §иаг(1а и соНо („чува(ј) врат").

5.

Друго интересантно питање које се намеће у вези са српско-

хрв. варда итд. и које се, за разлику од претходног, односи заиста

само на наш језик, јесте начин на који се развило специфично,

наше, значење глагола вардаШи и речи изведених од вард- на

црногорском терену (в. материјал са стр. 4 — 5\

Стј. Павичић је у рукопису за КЈА протумачио вардаши кзо

,,У1Си& уагс1а ирогогауаН Ко§;а па оразпоз!". Остали лексички мате-

ријал бележи у Црној Гори једино значење „лармати, бучнсгсе

препирати, дизати буку и грају". Примери који се наводе под

овим значежем углавном се односе на бучни говор, свађу, пре-

пирку. Интересантно је, међутим, да пиперско језичко осећање,

према обавештењу проф. М. Стевановића, још увек и данас зна

за значење „лупати, правити буку превртањем нечега, и то пре-

вртањем многих ствари", а односи се првенствено на буку про-

изведену котрљањем камења низ обронке и стрме литице у брдима

Црне Горе (упор. тумачење назива врха Варда, стр. 5—6).

1 Треба нагласити да у српскохрватском постоји и новија варијанта истог

корена са почетним гв- « итал. %и-): гнардија, гвардијан и сл , која се код нас

јавља тек касниЈе, од XVI односно XVII в. (в. Кј ЈА), чије Је порекло јасно —

из италиЈанског и средњевековног латинског, и о ко]оЈ стога нећемо посебно

говорнти.



•304 Биљана Шљивић-Шимшић

Овај моменат, по нашем мишљењу, представља важну карику

у развојном путу црногорског значења глагола вардаШи. Наиме,

узвици варда, вардаха, вардалагама, варда ла мина, који се упо-

требљавају приликом паљења мине и нза којих следи страховита

бука произведена експлозијом и сурвавањем, котрљањем камења

могли су довести до настанка глагола вардаши којим се почела

означавати лупа, бука произведена котрљањем, одроњавањем

камења и то не више само после експлозије мине, на пример у

каменолому или где другде, него и увек у случајевима када се

одроњавао и сурвавао камен. У извесној каснијој етапи језичког

развитка гл. вардаши, који је означавао лупу, буку произведену

котрљањем камења, почео се употребљавати и у преносном сми-

слу, пре свега за буку произведену од стране више предмета,

за буку сваке врсте, па и за бучан, гласан говор, свађу, препирку

уз врло живе покрете итд. Тиме се асоцирало на буку коју ствара

одроњено камење при котрљању низ стрме брдске падине. Инте-

ресантно је да је временом ово ново, а нарочито преносно зна-

чење, како то показује лексикографски материјал, потпуно потисло

у Црној Гори основно значење чак и узвика варда! „пази! чувај

се1"; он је, наиме, и даље остао узвик за упозоравање на опасност

али се осећа као изведен од гл. вардаШи, и чини се да има зна-

чење: „Чувај се, јер ће нешто да варда, биће варде" и сл.

Ово нас наводи на помисао да је у Црној Гори, најверо-

ватније непосредно са запада, — мада није искључено претпо-

ставити на овоме терену и двоструки, обостран утицај, и Запада

и Истока (упор. узвик вардалагама, стих „Ал" је хитро Туре на

вардије": вардаман, све у Црној Гори), — позајмљен само узвик

варда, од кога се касније развио глагол са поменутим новим,

специфично нашим значењем (упор. разлику — вардати „лупати,

дизати буку, лармати": вардити „чувати, пазити"). Оваква ситу-

ација у Црној Гори такође у извесној мери потврђује нашу прет-

поставку о улози коју је могао имати турски језик у учвршћивању

узвика варда и др. са основним значењем „чувати, пазити" код

Јужних Словена. Тамо где је турски језик имао суверени утицај

(Бугарска, Македонија, источна и јужна Србија) очувало се и

учврстило изворно значење ове групе речи, значење које оне

имају у италијанском, грчком и турском језику и које је на Бал-

кану код Јужних Словена постојало и пре доласка Турака.

У Црној Гори, међутим, која није била под тако великим

турским утицајем, потпуно је преовладало локално значење, раз-

вијено, по моме мишљењу, на описани начин.
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За овакав paaeoj значен>а имамо лепу семантичку паралелу

'у грчком }езику. У грчком HOCTOJH реч (JapSá^c (то), народско, у

плуралу ßzpSxpia, icojoM се означава чекрк, везан са млинским

.каменом, KOJH, непрекидно се обрНуНи, регулише, OMoryhyje равно

мерно притицагье зрна у место за млевен>е. У преносном значен>у

н>име се означава бука, вика човека KOJH галами, па чак ÜOCTOJH

м изрека: pa т! ßapSap: is« ooö eîvat au:ö; ó xoupaç, т].: „По жегово]

БИЦИ (ßapSa'pt) види се да je глув!" Метафорично грчко значение

лроизилази овде на]вероватни|е отуда што се представа о буци

у млину (упор, наше „(бучио) као у млину", или народну изреку

.Само се у млииу двапут говори!"), — Kojy ствара, измену оста-

лога, у прилично] мери и рад поменутог млинског чекрка, — ве-

зала за назив тога чекрка, а онда се та] назив, као синоним буке,

пренео и на човека ко]и бучно говори, галами, виче. Мислим да

нам ово грчко метафорично начеже указу}е лепо на пут KOJHM

«се могло раввити и црногорско значение глагола вардаШи.1

Остало je join да на кра]у сведемо закл>учке до KOJHX смо

.дошли у овоме раду.

1. Општесловенски корен var— je и прасловенски, и своди

<се на индоевропско *!uör — .

2. Кореи vard - (vart-) je германски, а налазимо га било у

ripeo}, било у друго] вари]анти не само у германским, веЬ у го

тово свим европским ^езицима, и романским (var-d- ; ром. guard - .

gard - < герм, war (и словенским (var-d - /var-t - .) Словенима je

варианта var-t— дошла непосредно од Немаца и за н>у зна}у само

западнословенски je ищи. Варианта var-d- дошла je Лужним Сло

венима (српскохрватском, македонском и бугарском) из итали];ш-

ског ¿езика, односно из неких венецианских говора, и то углав-

ном са истока, преко Грка (врло рано, joui негде у XI или XII

в.). Како je она дошла и Турцима, турски }език са CBOJHM обли

1 Било би сувише хипотетично без доводно материала покушавати да се

ирногорско вар. taunt протумачн непосредном поза]мицом грчког ßapSa'pi, л л и

зато HHje искл>учено претпоставити да се н грчко ßa->5a'pi, неравно независно од

арногорског, у различию време, на другом терену, развило од корена ßap6 — са

значен>еы .чувати, пазити, надгледати* итд. с обзиром на функци]у ко]у поменути

млински чекрк обаяла у раду млина.

.'•.лиислпвенски филолог XXIV 20
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цима уагс1а, уагсИуа и др. могао је допринети, и вероватно је до-

принео, одржавању, учвршћењу и даљем развоју употребе ове

лексичке групе (примљене прво од Грка), о чему сведочи чиње-

ница да се богат јужнословенски материјал налази управо на те-

риторији која је вековима била под турском влашћу.

Локални облици које смо нашли на јужнословенском при-

морском терену свакако су непосредне позајмице из венецијан-

ских говора па можда и из фурланског језика, дакле са запада,

што показије да су Јужни Словени у овом случају трпели дво-

струк утицај.

3. Црногорско, специфично српскохрватско значење по СВОЈ

прилици је новије, развијено на нашем терену од узвика варда,

узајмљеног највероватније са запада. Првобитно оно је означавало

луиу, буку, ироизведену коШрљањем камења, а онда је схваћено као

синоним лупе, буке, галаме сваке врсте и данас је, може се рећи,

потпуно потисло, чак и у узвику варда\, основно значење групе

позајмица о којима је овде било речи.

Биљана Шливић-Шимшић
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