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licheScham (to je: cunnus, feminal); Madchen“(DanielSanders,„Wörter

buch der Deutschen Sрrache“, I. svezak, 2. izdanje, Leipzig 1876, str.

243). Ovu njemačku imenicu izvode sve germaniste iz romanskihjeziká

(talj. punzone, franc. poingom), koji su je preuzeli iz lat. punctio(nem)

„Stechen, Stich“.

Zanimljivo je, što kaže Adelung („Wörterbuch der hochdeutschen

Mundart", sv. I, 1807, 1259): „Der Bunzenzims, niedrige und grölten

tells veraltete Bennenung derjenigen Summe, womit sich leibeigene Per

sonen von dem Gutsherrn die Erlaubnis zu heiraten erkaufen müssen;

dasBunzengeld,von dem noch im niedrigen Leben tiblichenBunze „rulira“.

U Grimmovu Njem. Rječniku, II. sv., navedena su različna zna

čenja riječi „diе Витге, Рunce“ ovako: 1. caelum (dijeto), 2. opus caе

latum (dijetom dubeno djelo), 3. Stempel (pečat), 4. doliolum, 5. puella,

femina, 6. rulira. Jednu štampanu potvrdu za riječ Bunze u značenju

„puella“ navodi Sanders, DeutschesWörterbuch, III,pod riječju Zriesel:

„Gezwieselte Bunzen und Buben“ (tojest „djerojke i dječaci rastavljeni“,

u Fischartovoj satiri „Aller Praktik Großmutter“, 3. izdanje, 1575, na

str. 55.

Novo mesto. - Ivan Koštiál.

17. Стелов. brčila „носећа“ и лит. beredžib „јалова“.

E. Berneker, Slar. etym. II"b. 49 наводи уз стслов. Бnežda, pус.

брежа „суждребна“, мрус. bereža „id.“, српхрв. Uređa „носећа“, слов. breja

„id.“, чеш. brezi и лит. berždžib jалова“ и пита како се има обраснити,

због њиховог супротног значења, однос међу литaвском и словенском речи.

Мени се чини да се лит. berždžih има одвојити од праслов.*berda.

Ја, истина, не оспоравам да обе ове речи спадају ка корену "bher- „но

сити“, али држим да нису поједнако образоване. Јер док се лат. forda

„бређа“, које Сuny, Manges Bruno 72 и д. изводи из *fori-dos ка

грч. popć;, може сврстати уз словенску реч као *bhordos проширењем

основе Вler-bhor- ca d. као грч. дажд-д- :*dek,m- a10°, лат. јtam-d- „же

луд : *pelen- cјерм. kalin овако се не може објаснити -d-у лит. berždžbi.

Под претпоставком да је литавска реч идентична са словенском, остало

би наиме необјашњено 2 које се у литaвском не умеће међу г и d

Person, Beltr. zur idy. IVariforschung (= Skrifter ugljima af K. Пи

man. Velenskups. Samfulet i Uppsala X) 24, 348.

Исвр. праоблик од којега треба поћи за лит. berždžila је, по мојем

мишљењу, *bher-jdhia. jdhia је Фемининум ка *jihalis, а ово је у сло

женици сасвим правилно настало из иевр. *jiho-this: грч. završio „мањкати,

потребовати“ ка корену *ghe, je)-, бити напуштен, празан“.
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Потпуни аналогон ка лит. Derbia јалова“ је слов. *porada „id.“ у

стслов. те-prazda „forda“ Miklosich, Slar. etym. Wh. s. v., где -zda oд

говара иевр. *jdha, а реч за „шород“ у првом саставном делу праобл.

*рбr-jdia (в. грч. годи, „младо говече, млади син, млада девојка“, чеш.

s-pra-tek „превремено теле“, стинд. prilukas „дете, теле, млада девојка“)

показује једнаку еволуцију значења „родити“ из „носити“ које је још

очувано у грч. Strogov „ношах, као и *bher- у лит. ber-alžila jалова“

(= „порода лишена“) према лат. fero „носим“.

Aнализа литaвске речи за „јалова“ даје нам могућностда објаснимо

и загонетно алб. berobe „unfruchtbar (von Menschen und Tieren)“

G. Meyer, Etуm. И75. d. alb. Spr. 33, Христороling, Aleš. rig; dig. 77.43,

ма да К. Oštir, Beitr. zur alar. Sprachuc. I, 121 тврди да је она неин

доевропског шорекла. Алб. се облик, нашротив,даје, но мојем мишљењу,

сасвим лешо рашчланити у невр. *bhor-trani : bhor- као у лат. for-da,

а исani- ка стинд. vanya „крава чије је теле лишсало, које Ј. Char

pentier, Zur altindischen Etymologiе у De Monde Orient.VI 118 врло

убедљиво доводи у везу с лат. ranus. Фонетских тешкоћа у алб. речи

нема:за прелаз ти С- r упор. алб. para „први“ : стинд. piras. Има је

динода се објасни акцент, шошто у албанскоме сложенице имају нагласак

на првом саставном делу композита,док су једино simplicia aкцентована

на претпоследњем слогу. Ми бисмо, збогтога, полазећи од *bhor-trani,

очекивали алб. *beralia правилном редукцијом постакценатског вокала

у Е. Померање акцента има се приписати истом узроку којем и обно

вљено о место Е, тј. утицају симплекса хоће као што је то случај н. пр.

и у алб. kopile (из Корile C- срп. kopile) праобл. k“-- pelnos : pile"„pa

ђам“ због симплекса "pik B. K. Oštir, И716 или 5acher V, 220.

Београд, децембра 1921. Х. Барић.

1S. Iz srpskohrvatske toponomastike.

Gladnici. Sasvijem je lako razumljivo, da narod metaforički na

zove slabu zemlju gladnom. Odatle ovaj adjektiv u toponomastici. U

supstantiviranom obliku sa sufiksom -ik dolazi veoma rano: a. 1134')

Gladnikus territorium spalatense,= 12089) Gladinic blizu mjesta Cleo")

(= danas Kučine kod Spljeta. Da se je riječ u ono vrijeme smatrala

srpskohrvatskom, izričito kaže listina iz g. 1294) territorium positum

in valle quod sclavonice dicitur Gladinic pod mjestom Kelco. Jošse po

minje a. 12969) terra in Gladnico; a. 1284°) terra in Glodnico je valjda

štamparska griješka. I danas postoji naziv Gladnici u konfinu Kučiná.

*) II 45, III SO, VI 479, VII 184, 387, ХIII 103, 247, 574. – “I w. NV).

XXIII 311.

--


	Front Cover



