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ибрамбашин

В израза: прави се на ибрамбашин „прави си оглушки; преструва

се на наивен” или не се прави на ибрамбашин „не се преструваћ”, или

ошце приструва се на ибрамбаши (АБДР).

Нашите усилии да намерим насрешнин израз в турски биха на

празни. Ни сред народа, ни сред писателите в Турции, ни в речниците

не се свидетелствува за ибрам башњ, което е авно турско. На турски

изразљт би бил: кендини ибрамбаша, нпмак. Вибрамбаша виждаме ибра-и

ам „изцало освобождаване никого от свдебно дело и от взимане” и бахша,

турска изафетна форма от бахш „опрошаване; дариване” т.е. „дариване

на ибра-и ам”. Този термин в народното произношение се превртљша

да речем в “ибрамбаша || баши и от там по асоциативет пљт се превртњца

в ибрам баша//баши, което позволива видоизменението на значениeто,

кљдето ибрам, запазваћки своето значение, попада в друг свcTaв. По

този начин ибрам от отглаголно свшествително се преврљша в номен

агентис и баши става баши, от баш „шеф“, един вид „шеф на ибрамите”?

хора, които освобождават от свдебно дело, от отговорност”. Това което

ние предлагаме туке умозpително обиснение, базирано вљрху единствено

здраво доказателство, с което разполагаме днес — ибра-и ам.

ивам „отивам” (Н. Геров)

Но старото, истинското значение на тази дума ше да е „отивам бљрзо;

бљрзам”. Таково е значението на турскин глагол измек (Сами Бећ, В. В.
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Радлов). B турски има оше и свшествителното ив „бљрзане; бљрзо”,

кoето служило за основа на бљлгарскии глагол. В. В. Радлов дава оше

и формата иви „поспешностљ”.

иверен

То се срешав народната песен, като шверен ветар подухна (АБДР).

Авторите на БЕР го сравнават с тур. ивар (от араб.) - ивер „време

между пладне и залез слонце”. Това е правдоподобно. Но може да се

тљрси и ошце следното обиснение: иверен - и верен - тур. иа верен, отић

„благоухание“ и верен „даваш”; иверен ветар це означава „витљр, които

носи хубава миризма” и ше е полу-калка от тур. иа верен ћел.

ивох, ивањ, ивањx

С това междуметие се изказва различни чувства, за учудване,

не одобриване. То вљзлиза на тур. нар. еввах свцо, от etisaх „уви! ах!

жалко!“ от пер. еiвах „жалко! за свЖелениe”. Изменениата в ивоx,

иво, ивах са обисними и са станали на бљлгарска езикова почва: опрости

ване на стогласни геминати (вва-в), редукции на неударена гласна (e-u),

реализациита на а като о в никои бљлг. говори. А изменениетов ударената

гласна а се двлжи на характера на междуметието, което позволива емо

ционални оттенки на краћната гласна, нешцо което се забелизва и в упо

требата на накои туркини (еввах). (За отбелизване е, че това межд, се

употребива повече от жените-туркини.) Отпадане на х в ивље турско:

евва; eitвах - пер. ећ + ap. вах „изљк!” - тур. вах - бљлг. вах, вах, ваф.

игзевле, идзевле, и жегли „жегли на ирем” (АБДР)

Това е ствставна дума. Сњстои се от и и зевле, дЗевле, жегли. Авторите

на БЕР обаснават само последното, като го извеждат от тур. диал. зевле,

от гр. Čебулт). За тих, пњpвинт елементе „протетично и- под влиание на

турски”. Но иг, и иде от тур. uг)/ић „ос“ (СДД). Зевле, бидећки чуждица,

народњT е прибавил и иг, иа, „ос“, коетов бљлгарски е станало и.

иглњк „кљрпа за рљце“ (АБДР)

То вљзлиза на тур. диал. нглок „кљрпа за рЂце, употребивано на

софра; салфетка” (личен архив). В. Анадола то означава „пешкир” —

кoето навирно не е добре преведено от учителите, ствставители на този

речник (СДД), в тур. лит. език то означавало „голима, бродирана по

краишата кљрпа (трибва да прибавим за рљце; бродирана салфетка)”

(ТС). Свстои се от нг „масло” и наставката -лак: налок буквално означава

„предназначено за мазнина” и от там „књПраза истриване на мазни рвце”.
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иджи-биджи

Значението на тази дума не е много асно. Тодор Панчев, у когото

го намираме, го превежда с „отбрано истиe”, като дава и израчението в

кoето намира: топ не свадо на суфра сас како да ио, се иджи-биджи изде.

Иджи-биджи казваме и ние, но без асно значение, в изразите иджи

бидоси маллебидоси „иджи-биджи маллебиджин” или иджи-биджи

леблебидоси „иджи-биджи леблебиджил”. Жвно е, че иджи-бидоси имат

обш произход и значение, които не са ни известни. Но ние го отнасиме

повече књМ дисерти, като сладкиШи, суХИ ПЛОДОве Пр.

иджии „с голим апетит” (АВДР)

То вљзлиза на тур. диад. пожи - шешидоси „ишник”. Вбљлгарски

език се среша оше и формата веджин „изедник”, мирас ееджин „пра

хосник на зестра” (АБДР, Вазов), които вљзлизат на тур. aеджи -

fieiiučжи и мирас ћедонси „готован, коите живее като продава наслед

ството си”.

иджњоркот

идоскорот ни струвам „да те не кола” (АБДР — Сливенско), кљдето

иджњорот ше да е неправелно свњрзано с своза и. Останалото доскорiот

иде от тур. диал. *джурут, от джурет „1) двpзост, смелост; 2) нахалство,

наглост, заидливост” (БТР), „неосторожностњ, горичностњ” (ТРС). Джно

рот струвам ше рече „пронвивам нездљржаност” —- „прави пристљ

пление (от дљрзост)” и ше вљзлиза на тур. диал. *джурут етмек, “джу

рут нпмак свшо; тур. лит. джурет етмек „осмелитњси, отважитњси,

pискнутњ, посметњ (что-либо сделати)” (ТРС) от араб. джурет „смелост”.

ИДЗевли вЖ. ИГЗевле

идикко „пешера” (АВДР — Дервент, Дедеагашко)

идикно не ше означава „пешера”, а ше е име на един хтелм можеби с

пешера. Следователно бидећки топонима ше трибва да се установи ре

лефа на местността и да се види как местните турци и наричат, да се

издири писмената форма в историко-административни, топографски па

метници. За сега ние виждаме тук турскин географски термин иуић

„хњлм, могила”; cрв. тур. idigi gediši „трудности, тижестњ (чего-л.)”

(ТРС). Ако тајk e друга форма на деđik „цепнатина, пукнатина”, нешо

кoето е вљзможно, тогава идикно ше означава „хљлм с цепнатина”.
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идиндисвам

То означава „зављждам, припечелвам, добивам” (АБДР — Смо

лжнско, Ардинско, Маданско, Асеновградско, Девинско, Момчилградско,

Ксантиüско). В този краü турците изговарит този глагол сљцо с начало

словно и: идинди сљшо. В старите османски паметници с арабица то се

пише пак си (с буквата ие). В транскрибираните турски текстове (т.е.

текстове с латиница, с кирилица, с грљцки, армански букви) от миналите

векове и в речника на Радлов намираме именно тази форма: идин-.

идљра „реколта” (АБДР)

В БЕР намираме неговин вариант идаре с значение на „прехрана”,

от което се развива по-нататљк значението „реколта”. За етимологилта

на тази думавж. БЕР (идаре).

ида „дива фурма” (АБДР — Дервент, Дедеагашко)

В тур, говори от централната езикова зона в Балканите ида означава

сљшцо „дива фурма”, писмената форма на което е išde (ТС), в древноторк

ски üигде „лох” (ДТС — МК). Е. В. Севортин (325—6) смлта, че то е от

творкски произход и отрича етимологилта на М. Ресенен, според които

игде вљзлиза на монг. зегде „куст (храст)” (Севортлн).

иен, üен, ен „белег, разка по ухото на добитвк” (АБДР — Родопите)

То вљзлиза на тур. ен сљшцо, ТС: ен „знак, дамта по животните” и

древнеторкскил глагол енä — „метитв, делат» надрез (беллзвам, на

дрлзвам)” (ДТС — МК). Е. В. Севортан, според когото ен „метка, ...”

е от торкски произход, вклпочва в етимологическата си статии и баш

кирското “ен „ширина (обњично о материи)” и кумљкското ен „отрез

(материи)” (Севортан 352). Следователно иен, üен ше да са сљшо торкски.

üжени — междуметие за чудене, бре! (Н. Геров)

Ние бихме прибавили и значението „много добре; хубавичко”

тљü като тур. иджене от което то произлиза, означава атака, от тур. иüи

„добре” + сложнин афикс -джене. Вариантbт аджени в турски не ни

е познат, но неговото свицествуване е вљзможно, тљü като в неударено

краüно положение е от небрежност може да се втесни.

ижирó „изпљлнение на присвда” (АБДР — Смолжнско)

То вљзлиза на тур. диал, иджира сљшо (Екман 180), от тур иджра

(Сами-Беü), от араб. иджсpā, наварно по аналогил (и по сврљхстарател

ност) на уджсрет и уджсурет, кљдето второто е араб. мн.ч. от уджcрет

„заплата, вљзнаграждение”. Реализациите на джс като ж, на а като о

са станали в смолжнскил говор.
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иза „вид жито, лимец, каплaджа” (Т. Панчев)

Иза иде от тур. 5за свшо (СДД), с реализацилта на началословното

а като и, характерна за турските заемки в бљлг. език. За произхода на

тази дума ние не знаем нишо. Като се има пред вид, че лимец, каплањджата

се сее на есен (т.е. зимен сорт), може да го свњржем с туркменското,

каракалпакското издар „влага, свиростњ”, с казахското, киргизкото,

каракалпакското издар „пронизакошци холод, стужа“, с казахското иза

„свирoе, влажнoе место”, които Е. В. Севортин допуска, че произлизат

от“ из, “bis-, но тоћ не вклмочва тук Ђза „лимеш” (Севортин 648). Така

може да предположим, ако не е никаква заеМка, оза да е пЂрвата част

на една светавна дума, като например оза бугдаћа „? жито на студа, на

влагата“; срв. мисир бугдаћа//месар бугдаћа „царевица” (букв.: „жито на

Египет“), което днесе познато като месар//мисир (в бљлг. стошо мисиp).

избету овам; избетуим „покваривам” (Самоков), избетуковам се,

избетуи се „ставам мљрзелив“ (АБДР — Корово, Чепинско)

Авторите на БЕР сматат, че те произлизат от бет „лош“, като от

правит на вед, и сравнават с бетер.

За нас в тих има турскии израз бет хуа „лош нpав” - пер. бад

хуи стошо.

избирдим „от пљрви пњT, изведнЂж” (АБДР — Кесарево,

Горноо раховско)

Авторите на БЕР допускат, че то е „крљстоска от из-ведноос и тур.

бирден „изведнЂж” и -ам по диалектни наречин като добрам, зллм и др. ;

за н - м сpв. и куршум от тур. куршун.”

избирдлм е бљлгарско образоване по предлога из. Вбљлгарски език

влазал и основната турска форма, без из: бирден (Т. Панчев) < тур.

бирдан - бир „едно” и падежната наставка —ден, све свшото значениe.

Формата бирдâм в турските местни говори не сме срешцнали. В гагауЗки

намираме свшо само бирдан. В свзнанието на турци и гагаузи основата и

наставката на тази дума са исни и това не ше да позволило промината

на краесловната свrласна, конто се забелизва в бљлг. избирдлм. Но пре

минаването на н в ме станало не по аналогии на добрнм, злам и куршум,

а добрам, зллм, избирдлм са се образували по аналогии на затлом, биллм,

иллм от тур. диал. затлом, билам, иллáм от затло - зати, била, иллá,

кљдето зати и илла са от арабски произход, а била — от турски. В послед

ните, както в добрам, злам имаме прибавка на —м, което ше е остатљкот

ким, фалшиво разделено на ки и м; ким се срешав белким, санким, чконким.

Американскинт творколог Жнош Екман в турските говорни барем,

иллам, иллем, егелим, поксам, зирем тЂрси едно епентетично м, което не Ше

да е верно. (Екман, 200).
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избоучвам „излаћвам” (БЕР — З. Стоинов)

В БЕР то се извежда от боуча и се сравнива с бау.

Ние шетљрсим турското боук < boguk, богук сеc „сподавен, хрипкав,

пресипнал глас”. Следователно точното тогавашно значение на избоучвам

ше да е било „лан приграхнало”, и ше е по турски модел боук сес чакар

мак „издавам сподавен глас”.

избрет „показ” (БЕР — Ботевградско)

То не ше да е „крљстоска от избор и ибрет”, както сматат авторите

на БЕР, а ше да е образувано от из ибрет, на бљлгарска езикова почва.

B турски имаме ибрет ичнон, което би дало на бљлгарски за ибрет „за при

мер, коћто не трибва да се последва; за поучителен пример”. В АБДР

намираме наистина и за ибрет „за лош пример, за присмех” (Коприв

шица). Може би избрет иде от тур. ибрете „за показ”.

изгамбузвам се „изкрививам се от крљста” (БЕР — Сливен)

Ниe се спираме на тази дума, за да отхвљрламе торкскии произход,

коћТо му се преписва от авторите на БЕР. Според тих, ти иде от торк.

*гамбуз, тур. камбур „гљрбав”, кљдето шило да има така нареченин ро

тацизљм (зfp).

Bбљлгарските говори срешаме гомба „гљрбава жена”, гомбе „гљрбав

мљж” (АВДР — Банско), в сребски глагола изгамбати „изићи, гамба

јући, клатећи се, тетурајући се, извући се”.

изгнормедевам „повреждам” (БЕР — Смолинско, Ардинско . . .)

Авторите на БЕР го извеждат от тур. гдpмеди от гдpме-мек „не виж
55

дам“.

Изглежда тук имаме глагол, образуван от бљлг. *изгњормедем -

*изгњормеден „от невиделица”, от тур. наречие гормеден „без да види,

без да видиш . . .” сpв. избирдам. Така пљрвоначалната форма на из

гњормедевам ше да е “изгнормедемвам.

издереленчвам се „сопвам се застрашително“ (БЕР — Смолинско)

Авторите на БЕР го сравниват с издреночвам се.

B турски имаме глагола дерил- „свбирам се” (ТТСIV) и оше дирил

„окопитам се”, които сме склонни да тњpсим в издерелечвам се.

издилиндисуем се „бави се преди да почна никаква работа”

(БЕР — Трњн)

Този глагол не ше да се свњpзва с турскии диллен-мек „бљрборa,

брњцолеви; давам повод да ме одумват“, а с тур. динлен-мек „отморавам
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се, отпочивам си”, старата форма на коћTo e dihlen-. Изчезването на ћ

може да се обисни по два начина: 1) ћ, бидећки чужд звук за бљлгарите,

отпада; 2) diћlen- - “dillen- и от там на бљлгарски дилинди-, с е-и и

симплификации на двоћната СБГласна лл.

издубури се „да се окума, да се измљдри“ (АБДР — Сб. НУ XI)

Според авторите на БЕР то произлиза от “дубурн се, произ. от дуби,

с експресивна наставка -уp-.

Ние ше го изведем от тур. dubir „задна част, анус”; cрв. изгозин

„измислица”. dubire apaфска заемка; издубурл се отговара на тур. израз:

dubiriinden Cukar-.

издахквам „подкарвам кон като подвиквам дах” (БЕР)

Според авторитета БЕР *дах се свЂрзва с дл, де. Това е така. Да

прибавим, че в турски свшествува формата дâх „дић, деe (за каране на

товарен добитљк)” и иде от пер. дех//де — усилителна частица за очуд

ване: а!

изинджин „завистник” (БЕР)

За уточнение да кажем, че изинджин е готова заемка от турски

özenici//uzenici. B сввременен турски език намираме бzemci „лкобител”,

косто с нсологизtњм.

изкаћрата, каћурети „тљрпи, пренасим” (Н. Геров)

У Н. Геров намираме оше и капрет, гајрет „стараниe”.

Тук ни интересува формата капрет на арабизма гапрет, които е

пристица на неогуски торкски езици (киргизки, каракалпакски, кримско

татарски и др.). Дали та не североткоркска наследица?

изкандљквам „изидам, изпивам, изхарчвам, прахосвам” (БЕР)

Авторите на БЕР са убедителни когато го извеждат от тур. kan-mak

„утоливам жажда, задоволивам се”, но Т л. мн. ч. kanduk да служи за

основа е свмнително. kandik в миналото можело да образува свшестви

телно, све значение на „утоливане на жажда”, сpв. bildik „познат”.

Но с значението си на „изхарчвам, прахосвам“, изкандoквам напомна

киргизкото кандик „ханство” от кан „хан, цар” и наставката -д Бик,

Вариант на -лок.
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изкемджувам вж. искемджувам

изнаапец „неочаквано”, „внезапно” (БЕР)

У Н. Геров срешаме оце хапсадан „изведнЂж, изненадећно; вне

запно“. В основата на тези думи имаме хап, ап, които са от персићски

произход: хаб „стен, спане”. В турскин говор в гр. Толбухин имаме хап

падан, хаппадак „неочаквано, изведнЂж”, в кримскотатарски хап ма-хап

„случаћно” (Радлов). Хапсадан ше е готова заемка от турски говори.

изнаапец - из нахат - (xan)ма-хап-i--ey, по тур. хаппадан - хап-ма-хап

+-дан (кљдето -дан се превежда с из).

изфирисвам „побигвам, офећкам” (Н. Геров)

С това си значение, ние сме склонни да го изведем от арабизма

фирар „баг“, тур. фирар ет-мек „бигам, дезертирам“, а изфирлсвам,

фирнсвам све значение на „да ексилдиша, излизам на фира, пушцам

фира, губи” (Н. Геров) — от фира.

изфЂрна се „да се обљрна” (БЕР)

Авторите на БЕР виждат тук во-ф, като го извеждат от изворна се.

Но дали намаме тур. фор „бљрзо вљртене”, фордолато „околовpњст”,

кoето може да се свњpже с пер. хуp//хор „слвнце”.

*

изхарам „да ихзарча, да свcупа, да прахосвам” (Т. Панчев),

изхарам!/харам „обикалим, крЂстосвам, безпокон” (Н. Геров)

B турски имаме израза har vurup harman savurmak „прахосвам”

(букв. „бил магарето и вен”), књдето харе персићски и означава „ма

гаре”. Визхарам намираме значението „прахосвам”, а в харам „обикалим”

като че ли се има пред вид обикалането на магарето на хармана (ако то

не е от друг произход).

иксан „хора, народ” (БЕР)

Авторите на БЕР го извеждат от тур. диал. иксан от инсан и за про

мината на н в к го сравниват с тур. енсер = ексер „гвоздећ”.

Но ако трибва уточнение, ше кажем, че венсер и ексер имаме реду

ване наћ с к. Докатов иксан свшествуването на к ше евторично, а именно:

инсан с псан и от там по погрешна асоциицин с думи с дуњлги гласни,

впоследствие на отпадане на фрикативната свгласна псан става “игсан

и по полурегресивна асимилацин се произнаси иксан. В сврбохвpватски

свцествуват свшо и двете форми: иксан и инсан.
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Много е вероитно свшо псан да се е сматало да произлизаот“uxсан,

и от там да е станало иксан; срв. србxр. ихтијар и иктијар „старац, стар

и искусан човек”, от ар, ihtiyar; ихтибар//иктибар//итибар“ пошованће,

уваженост“ от ар. (tibay (Шкалич).

икљджићњ: дувар икљджићњ „които свбарит стени” (АБДР— с. Канлин,

Северна Добруджа)

икаджић, е мн. ч. от икаджили иде от тур. уkvcu.

илдњза „планетата Венера” (БЕР)

Bбљлгарски имаме оше и сабах илдаза свcсвицото значение (АБДР

— Инжеквоћ, КОскознЊоћ).

B турски планетата Венера има множество названии, едно от които

е именно сабах полдоза „утринна Венера”, което свкратено дава излдез.

Вечерната Венера се казва акшам iолдоза, както и на бљлг. Вечерница.

Освен това в турски ћалдез употребено самостоително означава оше

и „поларна звезда” и от там „север” (везика на мориците и метеоро

лозите).

Освен това в бљлгарски илдаз се употребива в наименование на

никои цвети: илдос „цвете гергина Dahlia” (АБДР) от тур. уuldta (cigegi),

илдоз-оту „Inula helenium” (АБДР) от тур. упIdug-otu, илдоз-нишан

„А!hemilla vulgaris L.” (АБДР) от тур. диал. *yildhg nisani.

илећ „за чудене, казват го повече мљжете” (Т. Панчев)

То иде от хеле//eле „ала, само, нв, наћ-после” (Н. Геров) и хеulleti

„ева, еве, ево, ето, на хе, и, ато” (Н. Геров) „от тур. хеле хећ „наћ-после”,

кљдето хеле ше да произлиза от ар. hela „празно мисто, простор”, а хеи

— от пер. хетхeи „последната чаша, които се пие ведин пир”, които се

употребиват в тур. и като междуметин. На много е вљзмoжно тези между

метил да са готови заемки от персићски и арабски: xeti и хеле.

иливанлвци „веселби, развлечениа, празни неша” (БЕР)

иливанлоци вед, ч. иливанлок, от иливан и -лок. У бљлгарите има

ошце личното мљжко име Илван и фамилно име Иливанов (Илчев). У

чувашите срешаме свицо личните мљжки имена Илван, Иливан (Маг

ницкић).

Илван се свњpзва с арабското име Елван“, което значи „цветове“.

Дали Иливан е разширената форма на Илван или свкратената форма на

бљлг. фамилно име Елиивански, за което Ст. Илчев се пита дали не иде

от тур. елли „50° и Иван — от род или махала на петдесет Ивановци (?)

Изглежда, че Иливан и Елииван (навиpно преосмислено от Еливан)

са варианти на едно и свцо име. Следва друг вљпрос: дали те не се св

столт от ар. ел//ил и плман „вара ведин бог”, откљдето е москолманското

“ сpв. Evan Čelebi тур. поет от XV в. (Philologiae Turcicae Fundamenta II,

1965, стр. 417.
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име Иман (например у турците —вж. ИТР) и бљлгарското фамилно име

Иманов (Илчев). Но дали пЋк не вTњзлизат на ар. ел еман „помош”, ес

и и мx в?

Изглежда свВпадението между Иливан име и иливан от иливанлвци

е само фонетично. Тогава иливанлок не иде ли от тур. илиманлок, у Радлов

осм, лиманлок означава „покоћ“ от лиман „пристанише” (гр.). В сввре

менен тур. език лиманлак означава „1. краћđрежно мисто, удобно зо

пристанише; 2. спокоен, тих”. Следователно иливанлок се свњpзва с тур.

илиманлок (с мо-в), с понататњшно преосмислине на „безделиe”, „празен

живот“ и „гулић”. Но дали иливанлок не иде от тур. *иливантлот „ле

вентство; качество на воћник от нередовна армиa“ (Радлов: осм, левенд

„волЊноопределикошић солдат”), с отпадане на -т-?

илик „луничка по човешко тило” (БЕР)

За авторите на БЕР това е едно неисно име. Ние шего сравним с

азерб. анлик, казанотат. инлiк „румана”, „краска на лице”: илик Финлик,

с отпадане на н. Е. В. Севортан смата, че основното значение на ан//он

e „цвит на лице” и от там „цвит” вљoбше” (Севортин, стр. 534—5).

илиндар- епитет на бљрз кон в нар. пес. (БЕР)

Авторите на БЕР предполагат, че то иде от тур. уelan мн. ч. от уelc

значение на „шампиони”, с наст. —дар. Но -ане наст. за мн. ч. в иранските

езици. —дар е свшо иранска наставка. Думата уelán не свшествува в

турски език. Следовително трибва да го отнесем кљм друга дума. Според

нас, та е алемдар „1. знаменосец, баћурћктар; 2. водач“ от пер. алемдар

стошо, от ар. (aláм „знаме” и пер. наст, -дар. Изглежда алемдар имало и

палаталних вариант “елемдар, което могло да даде “илимдар и от там, по

непљлна регресивна асимилацин (мд-нд) се е получило илиндар.

илиндисвам „развличам се” (БЕР)

Вирно е, че е вариант на еглендисвам. Но да кажем, че в турските

говори то се произнаса свшо като јländi, c и. Второто и се е получило на

бљлг. почва.

илиндисовам „утешавам, развличам” (БЕР)

Правелно е, че илиндисвам „развличам се” е вариант на еглендисвам

(тур. диал, свшо flandi), илиндисовам вљзлиза на тур. диал. iländirdi,

кoето е каузативна форма на ilán-. Дали то е продукт на свкрашениe

(*илендирдисовамо-илиндисовам) или бљлг. образуване от тур. вљзвратен

ГЛаГОЛ?
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илиндисвам „тропосвам” (БЕР)

В тур, говори е широко известно ил- „тропосвам”, илин- „тропосвам

се, бивам тропосан”, но не „тропосвам”. Тук се наблодава обратно лвле

ние на илиндисовам, т. е. разширената форма се употреблва вместо ос

новната. Или може би има малка грешка в бБлгарскин превод?

иллем „вече, в крал на краишата” (БЕР)

То шце е готова заемка от тур. диал. иллем (Екман, стр. 200).

илми-хабер „хабер, запис за знание, за уверение” (Н. Геров)

Товљзлиза на тур, илм-и хабер, илм-у хабер сљцо, от пер, елм-у

хабер, от ар. (ilт и ар. habär, cљчетани по персиüски.

илим „присвда” (БЕР)

Иде от тур. ilâт (ар, мн.ч. от ilт) „1. сљдебно решение, присвда;

2. оповестиване, уведомлване, известие”, от ар. f(läт сљшцо, а не „обива”,

както са превели авторите на БЕР, което ни напомни илан „облва” от ар.

fºlān.

имаил „сребљрен женски накит от коронка с плочка отгоре, на

които висит нанизани сребљрни парички и мљниста” (БЕР)

У Н. Геров намираме отце хамаüлин//хаüмалин „осватено, магБосано

нечто, което носат за да предпазва от болести и от други злини, моска”.

Следователно имаил е променена форма на хамаил, което на турски език

означава „амулет, които се носи на реката или на врата”, от ар. haтa'il

сђцо.

Цо се отнаси до хамаüлин, то вљзлиза на тур. хамаили//хамаüла

Сљс сљцото значение както и хамаил, но иде наварно от ар. прилагателно

от haтa'il което це е *hamā'ili.

имамè//Мамè „кеxлибарева топка на чобук, на наргеле, на такљм

чл, които се захапват в устата” (Н. Геров)

Н. Геров го отбеллзва като турска, което е така. В тур. имаме сљшо,

но и оше „чалма”, с което значение е влизло в сљрбохљрватски имама

(Шкалич) от ар. (imâтä.
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имам-баилдљ „гостба от сини домати и много олио” (БЕР)

Тук ние се спираме за да уточним историнта на проникването на

това наименование, Дећствително тур. имамбашолдо означава „ИмаминЂт

припадна, баалдиса” (БЕР), но от какво? Не от вкусното истие, а от това:

имаминЂт наистина е харесвладенето и зарљчил на жена си да изготви

пак таково идене. Но жена му за отговор показала гљрнето за масло, което

било празно. И имаминЂт припаднал именно тогава (по нашите диалек

ТОЛОЖКИ ЗАПИСИ — рњкописи). Така че правелно се изтљква, четова иде

Не Се ГОТВИ С МНОГО ОЛИО.

иман „вара” и да доiде на иман, на вара (Н. Геров)

Н. Геров не е превел израза да додiде на иман, коћуто е полу калка

от тур. имана јел- „сЋгласавам се да прима мохамеданската религиа ;

прен. вразумивам се”. Веронтно на бљлгарски да доиде на иман означава

именно „вразумивам се”. иман е от ар. произход, както отбеллзвит ав

торите на БЕР, спираћки се на имансоз.

имшеринка „земличка” (АБДР)

Навирно то е образувано от “имшерин „землик”, от тур. хеминери

(влизло и в бљлгарски език като хемишерин „свгражданин, землак”) от

пер. häm-šâhri.

импор „почит, уважениe” (АБДР — ВОРМ VI)

То се срешав израза: дава им млок имор. Следователно преводљт

е произволен. Тази дума навирно вљзлиза на тур. дrmir „1. живот; 2.

живеене, свшествуване; волен и спокоен живот”, бтir sürmek „живеa

добљр и спокоен живот”, бтir vermek „давам, осугуривам спокоен и

дљлЂг живот”. Тогава може да допуснем, че бљлг. давам импор це има

свцото значение, бтir < ар. Читr.

инает „инат, упорит” (БЕР)

Авторите на БЕР го обеснивит като тур. заемка “inaet, развито от

tnat и сравниват с бљлг, хинает „инат”. Та инает иде именно от хинает,

а не от инат. На тур. himayet означава „кривина, извитост”, което е от

арабски произход.
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инакь (БЕР — Странджа)

Тази дума тук е отбелязана като вариант на инат „безмислена упо

ритост; твърдоглавие; безсмислено упорит човек”. Но дали инакъ няма

друго значение? В турския език от XV в. инак означава „доверен човек;

човек на когото може да се довери”.

ингя „по млада етърва вика така на по-старата от нея” (Т. Панчев)

Тази дума е фонетичен вариант на тур. диал, инге, посочено от

авторите на БЕР. Този вариант в турските и гагаузките говори в Бъл

гария е ингä <уепgä.

индат „помощ” (Т. Панчев)

Тазидума е отбелязана и от авторите на БЕР, като вариант на имдат,

което е безспорно. Ние се спираме от ново върху нея за да изтъкнем, че

глагола, който се образува от нея е полу калка от турски, а именно: индат

чиня: идем теп индат да чиниме (Т. Панчев). На тур. имдат ет- „по

магам, притичам на помощ”.

У Т. Панчев намираме още и израза: дойдоф нd-индат, т. е. идвам

на индат, което е също полу калка от тур. имдада гел-, имдадъна гел

(букв. „идвам на негова помощ”).

Забележка. Авторите на БЕР са включали в статията на индат и

словото индакъ „спокойствие, тишина” (Странджа), което не ще да е

вярно. То ни изглежда за заемка от турски inda „проявяване на щед

рост”, което може да е станало °indah и от там индак. То е от арабски

Произход.

инджичка „мешинена торба” (Т. Панчев)

В български език срещаме още: енджик „чанта, вулия” (Н. Геров),

янджик „1. поставено нещо от страна; 2. джамадан” (Т. Панчев), ян

джичка умал. от янджик (Т. Панчев).

Авторите на БЕР смятат, че енджик, инджичка идат от тур. уапстk

„кесия (за пари)”, като предполагат, че „значението е променено веро

ятно на българска почва”. Но на турски именно то означава „чанта,

прекарана през врата и висяща от страни” (ТТСIV). В значение на

„джамадан” също ще е готова заемка от турски.

индифа „подтик” (БЕР)

Авторите на БЕР смятат, че то е вариант на интифа, което не е

вярно индифа < тур. индифа „1. изригване (за вулкан); 2. изчезване

изгубване”< осм. indifa'<ар. indifä“.
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инибашан „отново“ (АВДР — Устово, Ахтичелебићксо)

Иде от тур. диал. инибацан-Сиени бацан.

иниден „отново” (Чешнегирово, Пловдивско)

ВЂвлиза на тур. диал. иниден Спениден свшо.

инсаниeт „човечност” (Н. Геров)

Иде от тур. insaniyet« insaniyyet (Сами Бећ 154) „1. човешина,

сЂстрадание, добродушиe, човечност, хуманност; 2. човечество”<ар.

tinsaniyyat.

инсанлЂк „човешина” (Н. Геров)

Иде от тур. insanluk cБшо, от арабизма инсан и наставката -лак.

инсаф: нима инсаф „нама свин” (Н. Геров)

Тук ние се спираме вЂрху израза нама инсаф, които е полу калка от турски

insaf yok.

интизап „даждие от продадено нешо” (Н. Геров)

Н. Геров годава като вариантна ихтисаб,коитоги смата за турцизми.

Авторите на БЕР извеждат интизап от тур. intisap „отношениe,

врљЗка, приобшаване“ от ар. intisab „отношение, врвЗка”.

Сами Бећ отбелизва, че ћеisab „anc. droit qu'on payait a la munici

palité accise 8 office de percepteur dece droit S hôtel ou se percevait ce droit”

се смесва с intizaº „action d'arracher ou d'être arraché. Реu usité “(149).

И навирно оше и с intisab „action d'être ou etat de celui qui est attaché,

d'appartenir à, dépendance” (Сами Бећ 149).

интoв „фаћтон” (Н. Геров)

Н. Геров го отбелизва като турцизљм. В. В. Радлов дава hitmoв,

hiнто „болњшоћ зKипаж“ в османскии език, като заемка от унгарски.

Изглежда ћiHтов е влизло в турскии език от кожнославинските езици,

кљдето хинто е получило прилагателниа суфикс.
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интoвджил „коћ то кара интов” (Т. Панчев)

Т. Панчев го взима за турцизљм. В наличните нам речници ние не

намерихме тур. химтовджи, което много вероатно е свшествувало.

ИНЕЦАТ

Авторите на БЕР отбеллзват, че иншат се среша само у Вазов,

споменато наред с псалтикин и предполагат, че е „никаквв вид книга“.

На турски insat« insad osначава „рецитиране на стихотворениe,

декламацин“ от ар, inšad cБшо. Вњзмoжно е Ив. Вазов да имал пред вид

никоћ сфорник от стихотворенин.

ира//ире!/хира „мртвсотин по талото” (БЕР)

Тази дума има персићски произход: пер. хире „1. изумлeннњић,

остолбеневшић от изумлeнин; растерившићси, оробевшић; потемневшић,

мрачнвић (о взгладе). . .“, осм. xipá „1. темнић; 2. худоћ, тошић” (Радлов),

азерб. хира „мљтен”.

Изглежда та е стара заемка, пренесена по северен пљт.

ирав//ирлив „зацапан, кирлив“ (АБДР — Ботевградско)

uраве произведено отира. Но дали ирлив вљзлиза на “иралив или на

северо торкско “(h)irli, вариант на kirli?. Изглежда и тур. кир (и от там

и бљлг кир) произлиза от пер. хире.

ирилтил „направен сввсем повљрхностно и ствс слаби материали”

Авторите на БЕР предполагат, че то иде от тур. уeralti „подземен;

изба”. Не, то е готава заемка от тур. диал. frelti or egrelti cБшо (СДД).

B лит. тур. egreti osначава „1. наставен, прибавен; 2. временен; 3. взет

за временно ползуване” и “greti „изкуствен, неестестевен, прибавен,

снаден”.

ирфине „част за плашане приобша гошавка” (Воћнагово, Карловско)

Иде от тур. harifance „свВместно, обшо, задружно, колективно”

от пер. harifaná от ар. harif „колега”-{-пер.—aná.

исалдиса „намалива по тегло или сила” (Ботевград)

Иде от тур. диал. иселди, характерно за западните говори, ексилди

в лит. тур.

исап „сметка” (БЕР)

Иде от тур. hisар от ар. hisab.
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иca-ca-Междуметие в нар. пес.: од долу идат, кажи-речи, ергене,/

ала са малко пиени, иса-са (Копрившица)

Според авторите на БЕР то е жвукоподражателно.

B турски народни песни на джамалджии свицо се употребива есса

есса като рефрен. Освен това в местните говори есса, хеcca представлива

утвљpдителна частица, све значение на „вирно, правилно“, тур. лит.

hassa „наћ-добре, отлично” от ар. bassa.

иседжил//хисeджил// еседжин „коћто има исе в нешо” (Т. Панчев)

хисeджин, от което излизат иседжин и еседжил, вљзлиза на тур. нар.

(h)isseci, тур. форма на персизма hissādar or ap, hissa.

исилдисвам „намаливам количество, изгубвам част от нешо” (АБДР)

„изтривам” (БЕР)

Иде от тур. нар. Isildiffiysildi«еysil- segsil-. Значениeто, което се

предписва на местните говори от пого-източна Бљлгарин като „изтривам”

ше се е развило от „намаливам количество” и следователно не иде от

тур. Sil. mek „изтривам”.

исиме „партида”: утвуpи ми исиме нЂ тефтерњT (АБДР-ВОРМУ)

Изглежда, че тово свшествително иде от тур. esame „записване

воћник, особено иничарин” (Сами Бећ 74), esameli „наемен воћник” (пак

там). отварнм исиме шерече „отварим сметка на дадено име”.

Тур. есаме веронтно иде от esami „имена”, което е мн. ч. от isim в

арабскии език.

По малко вероитно е исиме да произлиза от тур. исим „име” (ap.).

искемдже „тормоз” и искемджувам „изтљрбушвам заклано добиче;

разкљсвам стомах“ (АБДР — Странджа)

Авторите на БЕР предполагат, че произлиза от канджа „желазна

кука”, крљстосано с изикембСу)вам, с начално значение „вада нешо с

кука”.

За нас искемджувам е метафорично образувано от искемдже, което

пЂке вариант на скендоса „тормоз” (Б. Цонев)<тур. диал. iskenса, тур.

лит. iskence.<пеp. šekänge „пњrтка, истизаниe”. В турскиа език тази дума

дава свшо глагола iskence et- или уkenсе уар- „мљча, измљчвам, изтезавам”.

Искеча „име на град Ксанти” (БЕР)

Може би шеше да бљде по-правелно да се каже, че Искеча иде от

тур. Iskece (Iskeca).
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искилљк „стара изсвхнала трева на есен” (АБДР)

То е готова заемка от тур. диал, искилок//ескилок, тур. лит. ескилик

„1. устарнлост; 2. отдавнашност”. Значението на „стара изсbхнала трава

на есен” це да е получило на бБлгарска почва.

искизљмански „отдавнашни” (АБДР — Лазарци, Еленско)

Иде от тур. ески заман „старо време” и е бБлгарско образуване.

искизљмљндан „от старо време, отдавнашни” (АБДР)

От тур. ески замандан свшо, което се употреблва с глагола кал-;

ески замандан калма „старинно, антика, от старо време”.

искувил капа „вид шапка” (БЕР)

Авторите на БЕР се задоволлват да отбележат, че то иде от тур. диал,

üskif „вљлнена плетена шапка” СДД).

В. В. Радлов, като превежда осм. усRуф „шапка надеваемал на го

лову истреба”, го сравнива с рус. скуфbл „шапочка духовного лица”,

древнерус. скуфил. М. Фасмер предполага, че иде от средно гр. охорца,

от итал. sсиffiа, което се смлтало за германско слово (Фасмер). Изгледжда,

че в турски то имало и варианта “iskиfi, üsküfi, за да дадебљлг. искувил,

си- и –и. Озвучаването на ф в междугласно положение, може да е станало

както набљлгарска така и на турска почва. Така итал. sсиffia>тур. *iskиfi?

*iskиfia>бљлг. искуфин.

искљрдисБМ „Тероризирам, избивам всичко”: искљрдис& назат

(абдр — ворм vi)

То иде от тур. искирди, от искир- „насљсквам, предизвиквам; на

сљсквам кучето” (СДД).

истеджин „годежар, сватовник” (БЕР-КОЗ)

То иде не от тур. isteci „коüто иска, желае”, както облснават авто

рите на БЕР, а от тур. kız isteyici „годежар”, кљдето пљрвил елемент ше

е отпаднало. Само isteyci в турски език означава „просак” (Радлов, СДД).

истиллм: да стане истиллм „да се изпита” (Н. Геров)

Иде от тур. istiláт „узнавам, осветлавам се, осведомнвам се, инфор

Мирам се; справам се” < ар. istilâт.
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истюбеч „бяла оловна багра” (БЕР)//юстумбеч (М. Георгиев)

истюбеч<осм. istйbec> съвр. тур. йstйbeg (Булг. $21, $42)

юстумбеч <тур. диал. йstйтbeg; у Сами Бей: istubec, у Радлов:

иstubac от ар. isfidād&.

ихмал „немарлив, нерадив, ихмалджия” (Т. Панчев)

Ако в истейджия отпада първия елемент, то в ихмал с това значение

изглежда е отпалнал вторият елемент — от тур. ихмал едиджи, от ихмал

ет- „нехая, пренебрегвам”, от ихмал „немара” и тур. спомагателен глаогл

ет-. ихмал <ар. іhтâl.

ихмалджия „немарлив” (Т, Панчев)

От тур. іhтalci, ihтalci „небрежен, немарлив, нехаен, неизпъл

нителен, неакуратен”, от ихмал и -джи.

ихмаллък „немарливост” (Н. Геров)

От тур. іhтallik (В тур. имаме още іhтalcilik със същото значение),

от ихмал и -лък.

ихтибар (АБДР- неготински говор), ифтибар „добро име, почет”

(Н. Геров)

От тур. диал. ihtibar (Екман 194), србxр. ihtibär от тур. лит. і”tibār

< ар. iftibār. Реализацията на арабската фонема аин като х е познато

явление в турските арабизми. ифтибар < ихтибар, с х>ф.

ихтибарлия „който има ихтибар” (Н. Геров)

От тур. диал. ihtibarli<тур. лит. itibarli „1. уважаван, почитан;

2. който се ползува с доверие” от ихтибар -ли.

ихтиеч, ихтиечен вж, ихтиядж

ихтиза „потреба, нужда” (Н. Геров)

От тур. диал. ihtiza (Екман 175)<тур. лит. iktiza (ap.).

ихтизалия // иктизалия „потребен” (Т. Панчев)

От тур. диал. ihtizali (Екман 175), тур. лит. iktisali (ТРС) от ихтиза

И — 114. |- -
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ихтизалтик „нужда”: . . . като се притесниваше от разни нужди и

ихтизалици (АБДР — Тешово, Неврокопско)

ОТ тур. диал. ихтизалок от ихтиза и -лок.

ихтизарлии: и ћет голим тврговец и не е ихтизарлин, за да е слуга

(АБДР — Прилеп)

B тур. ihtigarh означава „вагонин”<ihtigar „агонил” от ар, ihtigar.

B бљлгарски ихтизарлин изглежда да има значение на „нуждаеш се;

притеснен”.

ихтиндж „които има потреба за нишо” (Н. Геров)

У Н. Геров намираме оце ихтилдос сам „чувствувам нужда”,

не сам ихтиндос „нимам потреба за нишо“, които отговарит на тур. тиhtac

оl-, тиhtac olma

Думата ихтилдос в тур. образува глагола ihtiyacu оl- което на бљл

гарски би дало имам ихтиндж. ихтилдж сам, не сам ихтилдж изглежда

са бљлгарски образуванин.

ицин)/итсии//eШи(н) „два часа след зализване на слтњнцето” (БЕР,

М. Георгиев)

От тур. уаts cБшо (Булг. 829).

ичгкоћлићњ„приведен зет” (АБДР — ВОРМ V)

Ние виждаме тук тур. једиweyliyi, leguveyligi, форма вљзможна, но

не зарегистрирана. На турски то би означавало „светонние на приведен

зет”. Ако беше ичгноалик шахме да тњpсим в значение на „приведен

зет” ролата на - лик при образуване на роднински термини по брак, като

бабалок.

ичилик „детска игра чилик; парче отризано под љгљл” (БЕР)

Авторите на БЕР го извеждат от чилик, с протетично -и. Но про

тетично и се прибави на чуждици в турски език, които започват с р и л.

При ичилик ние сме склонни да тврсим тур. *ig celik or ig„ос, вљртиц

се цилиндљр на машина” + тур. celik „стомана“, т. е. едно орљдие, упо

требивано в детската игра челик; cрв. тур. igdemir „длето“ (ТРС).



132 Јужнословенски филолог

иш, ишу — междуметиe при пљдене на кокошки или на дребен

добитљк„//иш-ишI/ише-ише//ишум-ишум//ишаћ-ишаћ свшо” (БЕР)

Торкските народи за изгонване на домашните животни употреба

ват самите наименованиа на животните, които пЂк с време се преврљ

цат в междуметин. Така е станало и с иш, от североткорк. (x)иш или

(х)аш осм. giš междуметие за пљдене на домашни птици като кокошки,

от респективно хуш и куш „птица”. Формата иš „avis” намираме ведин

траскрибиран турски паметник от 17 в. (Иђесхази), а хуш в кримскота

тарски (Радлов).

Вишу имаме иш и ошце у, което вљзлиза на ху, което е свкратена

форма на пер, худа „бог”, станала междуметие; в ише ше трибва да

тљрсим иш и (x)e« хеп — междуметие, от пер. хeji (Bж. илећ); вишум

изглежда имаме торкската притежателна наставка -ум, както в казум

„дљше“ от коз „девоћка” + -ум; в ишаћ намираме иш и (x)ati, както при

{{t{{{2,

ишалтек чини (БЕР)

Авторите на БЕР се питат дали ишалок не означава „борба”. Не.

ишалок чинне полу калка от тур. asagulik et-mek „чина низост, подлост,

безчестие”. В произношениeто на турците то се чува като а;alik, в запад

ните турски говори и като ешалак||ишалок — по-точно в когозападните

турски говори (например неврокопски). Така ишалок е тогoвa зaемка и

не се свњpзва с тур. isäl „разараване, ожесточаване”.

ишгалв „омраза, ид” (БЕР — Банско)

Не е сигурно дали значението „омраза, ид”, което се предписва на

тази дума еточно определено. То иде от тур. iskal „затрудниване, препат

ствуване“ от ар. išqal cБшо, с озвучаване на началосричковии гутурал. Та

кављзмoжно е ишгали да означава „?затруднение“. Но отдруга страна като

се има предвид, че турцизмите радко се подлагат на фонетични и семан

тични измененин, може (стига светавителите на речниците и на текстовете

да определит правелно значенинта с които са познати те сред народа),

може да допуснем оше, че ишгали иде от тур, isgal „заниманиe, работа;

окупациа”, обаче свc cЂшото или близко значение на тур, is gal, което е

от арабски.

ишкам „пњди; кљшкам” (Н. Геров), ишувам сљшо (БЕР)

Тези глаголи са бљлгарски образуванин отиш, ишу, както обисниват

авторите на БЕР (Вж. иш).

ишчоана „оглупеа сввсем, побљрквам се” (БЕР — Троан)

Авторите на БЕР допускат, че то иде от чухна „свхна“, с неисно

-о-. Но дали нимаме тук иш - из-{-чоан-i--a? В кожнокиргизките говори

намираме чогонок „расславленнвић, инвалид“, в древнеткоркски Čoyan
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„палка с загнутњим концом, клошка (дли игрњи в мач)” (ДТС — ОВH).

Изглежда в тези думи—киргизкото чогон от чогонок, древнеткорк, чоган,

бљлг, чоан, а може би и в бљлг, чухна (<? чухан-Н-а) има иден за „преви

ване, сгљване”.

ишчум (БЕР)

Авторите на БЕР пишат, чето е с неисно значение, само в примера:

ни заглаваш горе, доле, (горе, доле, ишчум поле), чи шиш конче блазну ковеш

(Чешнигирово, Пловдивско). Според тих то иде от “ицом, отице.<оце,

сpв. цицим. Но дали ишчум не е ствставено от иш-Сиз+чум: чум поле

„поле засито с чим”? Така може да се допусне, че чим е станало чум по

лабиализацил. А за произхода на чим знае се, че е персићски: чем „мо

рава”, което е станало в тур. чим и от там бљлг. чим.

Меркноре Моллова
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О ЕТИМОЛОГИЈИ НЕКИХ ТУРЦИЗАМА У БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ

У чланку ауторка даје оглед етимологије неких турцизама (који

почињу са и-) у бугарском језику који досад нису били предмет проуча

вања и нису ушли у „Бљлгарски етимологичен речник” — или пак неких

који нису били довољно продубљено и правилно анализирани.

Већина овде размотрених лексема ауторки су јасне, али има и таквих

које се, будући да су регионализми и архаизми, не дају сигурно објаснити.

Такве су: ибрамбашин, иливанлоци, инакв, интизап, ишчоана, ишчум.
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