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НЕКЕ НЕМАЧКЕ РЕЧИ

ИЗ НЕКАДАШЊЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ

У часопису Наш језик наишао сам на речи за које

Редакција моли читаоце и пријатеље часописа да доставе

писмом или дописницом где се у нашој земљи употребљава

која од њих и шта све значи. У тој анкети нарочито ми је

пало у очи трагање за значењем глагола бртати. Овим пово

дом хоћу да дам објашњења и тој речи, а и неким другим

које се употребљавају у сеушма бивше Војне Границе, а настале

су према немачким речима. То се односи на села: Стари и

Нови Микановци, Вођинци, Иванково, а и нека друга.

Реч йрто уствари је узвик, и врло се често употреб-

љава, и то за коње. Кад сељак уђе у коњушницу, нешто из

опрезности, а и зато што је тако уобичајено, викне на коња

йрто\ Коњ се на тај повик помакне лево или десно. Ако је

сељак стао коњу с десне стране, коњ се ломакне на леву

страну, и обратно. Овај узвик је управо немачко о*ег Ог1, које

се, преведено као узвик места\, налази у широкој употреби

и у другим крајевима. Осим овога имамо и други случај

употребе ове речи — кад се коњ. баца ногом, сељаци тих села

кажу да се коњ арта. Овде се види да су побркана значења

арто и ритати се. — У селу Нови Микановци сељаци тај

израз изговарају са нешто затвореним а на крају речи, тј. йрша\

У једном од оближњих села, у Стризивојни — овај израз

се изговара као и>арта\ — Из тога се види да је употреба

овога израза стварно шира и да потиче из времена Војне

Границе. Сем овога, има читав низ речи и израза који су

остаци некадашњег речника немачке команде у Војној Граници.

За заустављање коња се употребљава израз ште}\ од

немачког глагола з*ећеп „стајати", а сем тога у употреби је

и варијанта стеј1, где бисмо имали контаминацију са сто/!

У групу таквих речи, које према немачким речима упо-

требљавају сељаци тих граничарских села, иде и реч вагйр.



124 Наш ] е з и к

Ова реч значи ждрейчаник, а настала ]е по сво] прилици, према

двема немачким речима: о!ег ^а^еп „кола"' и йаз Оепбгп

„рогови", ,,роговл>е", — то би значило дословце преведено:

рогови на колима (]ер се волови везу]*у за рогове кад се

воде, а слцчно томе се, за ждрепчаник закачшьу штран>ге

за конику вучу). •

Ледним сво]им делом се, тако^е, на немачко бег ^Уа§еп

ослаььа и рёч вагаш, ко]а се употреблава у значен>у „коло-

течина", траг ко]и оставл>а]у кола по путу, нарочито блат-

жавом, а и траг кад кола пре^у преко нъиве, ливаде.

У Винковцима има ]'едан парк (преко Босута) за ко]и

]е уобича]'ен назив -лёнще. Мислим да та] назив потиче од

немачке речи оле 1лше „правац, црта". У поменутим грани-

чарским селима реч ленща употрес|л>ава се у значен>у ширег

полэског пута, ко]и дели н>иве. — Можда значение за парк и

долази од старе речи лёно, ко\& \е. заборавл>ена; у другом

значешу границу измену пола, иманэа реч ленща потиснула

]е старику реч ме^а.

Од назива старе граничарске ношн>е очувана ]'е реч

рёкл>а, према немачко] именици баз Кбск1ет. Та реч означава

мушки кратки капут, ко]'и сел>аци носе кад „захлади". Та]

капут, ко]"и сеже нешто ниже од кукова, начин>ен ]е од

испредене и вал>ане вуне. Вуну испреду дебело, затим ]е

обо]е и на машину „наштрика]у" рекл>у, али двапут веНе ду-

жине. Потом, тако наггравл>ену рекл>у ставл>а]у у посебне

валже. У вал.цима се реклза скупи до потребне величине.

Свака рекл>а има на свор] ивици вез — на рукавима и дошим

кра]евима. Та] вез претставла ]'абуке или рузмарин у наиз-

менично бело] и црвено], а и плаво] бо]и. Сама рекл>а ]"е

искл>учиво тамно плаве бо]'е. Старей луди носе рекл>е без

веза. У другим неким кра]евима рекла \е горн>и део женске

одеНе, блуза.

Именица рокла означава део женске народне ношн>е —

сукк>у од белога платна извезену свиленим или позлаНеним

концем. Вез се простире поред доже ивице и то око целе сукн>е.

Веома ]е популаран израз кромйир у мундиру. Он озна

чава кромпир куван за|едно са л>уском, неол>уштен, а долази

од немачког (Не Мопшг одело, одепа, ко]а ]е стварно поза]-

мица из француског.
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У често] ]'е употреби реч шшукауз према немачком баз

31оскпаиз „тамница", уствари са значением погрдним. Напр.

Туде или овди \е йрлаво к'о у шШукаузу\

У граничарским селима веома се често чу]е реч рёге-

менша, према немачко] речи сИе Ке^теп!, француског по-

рекла. У говору се употреблава у значежу „много", напр. кад

се на видику помоли вепи бро] л>уди: Има и' цела р'ёгеменШа\

Кад ]е неко болестан, сел>аци граничарских села кажу:

НёшШа ]е мародща. Тако ]е у овом облику — према немачком

придеву — садржано значеже и именице и придева, т]. „бо-

лесник" и „болестан".

У селу Иванкову има староседилачких, „граничарских",

фамили^а са презименом РащиН. Изгледа да ]е та] назив тако^е

из доба Во]не Границе, према немачком йег КеИег — РщШа.

Селаци из Во]не Границе су, найме, били слободни л>уди,

ко]и су имали право уживажа земл>е, али су били водички

организовани. Неки су били пешаци, а неки кожаници. Према

томе породица РщШиН припадала ]е, по сво} прилици, кон>ици,

а интересантно ]е запажан>е да они и данас увек има]у на^

бол>е кон>е и да се много баве негован>ем и подизажем кон>а.

То презиме би било слично презимену КаШаниН — према ка

тана „кожаник". С том речи ]е побркана реч {йро)ра}ШаШи

са значением „профупкати", „потрошити", а ко]'а, свакако,

долази од немачког геикп „крчити", па, према томе, и „расту-

рити" и, на)'зад, „потрошити новац и расути иман>е". Ово зна

чение има и реч ШрщбаШи — према немачком (геиЬеп „терати"

и одговара нашем „пролумповати", а реч шрщбер „про^ак" *

]е према немачком с!ег ТгеиЬег „ха^ач".

У селу Стризиво]на чест ]е израз (а)зо, ге си била\7,

с упитним и узвичним значением: зо и азо су нем. зо и а1зо.

Израз йлйц\ у реченици: молим йлаца\ немачко ]е бег Р1а1г

„место". Ова реч се употребл>ава на много широ] територи^и.

Многе од оваквих немачких речи ушле су и у стихове

народних песама.. Тако имамо барда] „А^ег а"а!" у значен>у

„ чува] се" ! напр. Барда/ лоло,кад си ме л>убио, |Добро

барда!, више се не нада]!, и машираши „тагзсЫегеп" у

значен>у „одлазити" — Стара лоло.знаш што ]'нови

реко —| Да од мене машираш далеко!

И. ЗерковиЪ
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