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Pour « sœur 2», le lituanien est demeuré fidèle : 39357, 803673. Il est

donc probable que la forme sl. sestra est due à ce que. la langue a voulu

avoir une forme parallèle à. celle de bmtrü. Ce qui complique la théorie

du vocabulaire c’est que les mots réagissent beaucoup les uns sur les

autres.

Les noms des peronnages masculins qui, entre leur sens propre

ment familial, pouvaient recevoir un sens social, se trouvaient ainsi ex

posés à, être altérés ou remplacés. Le nom indo-européen de la « mère »

s’est fidèlement conservé en slave et en baltique : v. sl. mati, v. pruss.

müti, lett. TI‘NÎÜ'; la valeur social du mot n’en a entraîné le changement

de valeur que dans lit. mo'tè, qui a pris le sens de «femme » tandis

que la « mère » est désignée par le dérivé mo'tyna. Au contraire, l'ancien

nom du c père a a. été totalement éliminé : le slave a un dérivé du nom

familier, enfantin ‘Mita, à savoir otîcî; le vieux prussien iäws et le litua

nien tëvas, le lette fers, et le correspondant de lat. Pater a. disparu.

Il apparaît ici que la rupture avec les traditions sociales de l’indo

européen entraîne la perte de quelques termes de la langue politique.

L’eliminution des mots tels que celui de c père a» et de «frère » a une

grande signification pour l’histoire de la société indo-européenne et

montre comment ont disparu sur sol slave et baltique les institutions de

l’aristocratie indo-européenne.

Paris. A. Maillet.

12. Orme mie Cueroaap?

To je ume y name Bpujeme oôuqno y Cpóa, :um npnje XIX.1mjexa

mne/mm Aa ce Hmłaxas Cpôuu anje anao CneTosap. Ten 0A 'rpeher Ae

ųennja XIX. nnjena noqurbe ce jama'm To ume, a yaero je H3 BnAaxo

Buhena pomme ,,.7byôomup y Emsuyuy“, Koju je nrramuan r. 1814. Y Tom

ce pouauy nnoro ronopn o Hexoai nmaAnhy, nojeuy je une Cne'roeap. Opu

jeucim u (Sausaucnn Cpóu 'm'raw cy MHOI‘O Buauonnhene pomene, na HM

ce une Cne'roaap AOUaJlO, n poAu'reJLu cy ra cran Anna/m cnojoj Ajeuu. Ilo

mmo je 'ro ume ynmo y oôuqaj n 1:01), Apyrux Cpóa, a ,ąanac je 'ro Aoc'ra

oônsuo cpucno une, a u mjexsoju ce Xpsarn HaBMe sony (na up. sarpeôaruéu

:eynmuc Pn'rm'). Iln'ra ce, orme je Bmanonnh yseo TO ume? Ja ,zipmnu

aa ųujeao, A3. ra je ou yseo na Pajnhene uc'ropnje Byrapa, Xpna'ra u Cpña,

Koja je 20 roAuna eTapnja 0,/1 BnAaKoBuheBa „Äayôonmpwfi Y Apyroj

xlænsn Te nc'ropnje na c'rp. 214. cuomube ce uexanaB Aauxarnncnu repas!)

,Æn’kmaapm“, nojera Pajnh sone n CBeTOPa/L. Hue je CaeTosap yseo Pajnh

us ,Zlymanuuona .Lerouuca, Ïy nojeny ce 0 jt’AHOMC 0,11, mauracrnuunx ,ily

nmaunuonnx Amuarnncnux npamena y manu 21. (110 nsgamy qpuquheny

1874) Rame: Itegnavit post eum Suetozar, filius eins. (_)He «mm'amwme
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краљеве далматинскe прeнио је познати дубровачки историк М. Оpбини

у своју књигу „Il regno degli Slavi“ (101), али мјесто „Светозар“ има

он (на стр. 213). „Свeтoрад“, које је из Орбинија узео Рајић (како сам

већ рекао). Додајем, да „Светорад“ мјесто „Светозар“ има и Качић у

своме „Разговору угодном“ на стр. 26. (изд. 1759), а Качић је своје

„словинске“ краљеве узео из поменуте књиге Орбинијеве.

Пошто сам овако показао извор имена „Светозар“, сад не треба

нитко да се домишља, што би могло бити -зар у томе имену; ваља

рећи, да га је Дукљанин измислио, како је измислио и друга гдјeкоја

имена у своме љетопису, на пр. Crepimirus (отац Светозаров), Сido

mirus, Prelimirus и др.

У Загребу 30. октобра 1921. T. Маретић.

13. Из балканскога речника.

1. Српхрв. балета

животински екскремент“ гласи у румунском Бадеда, а у албанском тој

истој речи одговара пар Ваву С. Баре и Бауев Се-baga.

G. Meyer, Indogermanische Forschunyem VI 115 тражи извор овој

албанској речи у италианском. Ту има, и то само у диалектима северне

Пталије за „harter Kot von Tieren, bes. Schafen, Ziegen, Mausen“

bagola (у бреш, берг, ком, мант. и миланском), bagoule (у крем.), bu

gula (у миранд.), bajol (у пав.) и Берга (у моденском диалекту). Сви

су ови облици из лат. bacula, диминутива од Васа „купина“, и то прво

битно значење је још очувано у итал. bujola, bacola, macola „Elsbeere“

Arch. glott. Ital., Suppl.V 79, Фурл. boule „Кушина“ ibid. ХVI 219, јудик.

bagola,Wachholderbeere“ в.W. Meyer-Lubke, loman. eym. V. 873.

Од албанских облика, кад би они, по Мајеру, били позајмице из

италианскога, морао би, дакле, Dages 6ити старији облик него Ба"sja,

а овај би био настао, метатезом, од Бајев.

Овомишљењеусвајајуу целини и Е. Berneker, Star. etym. 17.s.v.

и W. Meyer-Lübke s. v. bene ula, Док Н. Tiktin, 12uman-deutsches

17. s. v. држи да је етимологија румунске речи нејасна, али не на

води разлога за то. Тако и O. Densusianu, Hist. de la langue roun.

I 366 мада он, због истарско-итал. облика Бијоla (y Sissano в. A. Ive,

I did. (ad-rem. dell' Istria 171), нагиње мишљењу да ће се порекло

те балканске речи имати ипак потражити у латинском.

Ја мислим да бидеја није романска, него предлатинска, балканска

реч и то чисто албанскога порекла. Против њена извођења из италиан

скога говори, Формално, већ и то што због рум. labegin и српхрв. балета

старији облик албански неће бити даје да него Бакуа, а овај се не по

Bлапа с наведеним романским облицима. У осталом, и кад би се пошло
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