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МАРТА

БЈЕЛЕТИfi

у етимолошкој науци постоје опречна мишљења о тзв. експресивним
глаголским префиксима. Георгиев, нпр., изричито одбацује постојање
"некаквог преmостављеног префикса К- који се јављао у најразноврснијим
облицима као К-, ка-, КО-, ки-, i-, Ја-, Ю-, ча-, .че-, ЧU-, ЧО-, чу-, 1#а-, 1#е-,
1#и-, 1#0-, 1#)'-, же-, жа-, ;ЖУ-, ска-, СКО-, ску-, 1#ка-, 1,ЈЈКО-, 1#КУ-, ха-, хо- и
др." тврдеhи да прасловенски П:рефикс К- не постоји и да се сви случајеви
у којима се тражи тај "фантомски" префикс могу објаснити као контами
нације, реЬе као хаплологије или сложене речи 1 • МеЬутим, није мали број
лингвиста који у творевинама типа: коuрцаШU, чаuрљашu, 1#еврдаШu ...
издвајају управо горенаведене префиксе 2 • Установљавање њиховог што
поmyнијег инвентара необично је важно у етимолошким истраживањима
јер доприноси правилном решењу "проблема творбено-морфолошког раш
члањавања речи, што често предодреЬује избор етимолошког решења"З.
Полазећи са овог становишта покушаћемо да дамо ново тумачење ех.

глагола чала6рЦНуШU "појести мало и на брзину, презалогајити".
Скок, следећи Даничића, у првом елементу ове "ономатопеје" такоЬе
види турски прилог или оmатив r;ala "en frappant, ударајући, нека удари".
Други део речи доводи у везу са брк, сматрајуhи да Даничић није у праву
када га идентификује са брЦНуШu 4 • У одредници се наводи и облик лабfщ
НуШU "заложити, anbeissen", у коме је, према Скоку, испуштено ча- према
лабрња.
И Шкаљић у облику ч.алабрцнуШu види хибридну реч састављену од
тур. r;ala и ех. брцнуШu, објашњавајући да се чала ставља као префикс да
би се добило значење брзине, брзе радње5. Уколико бисмо на располагању
имали само потврде ч.алабрцнуШu и лабрцнуШu, наведено тумачење не би
1 Георгиев, В. И., Контаминацията като принцип на етимологичното изследване, Бъл

iapCKU езuк XXVlII/3, София 1978, 199.
2 Опширније о томе в. Москов, М., Старинна префиксна система в славянските езици

(История и теория на проблема), ГoдиЦl.HUК на Софuйcкuя УнuверсuшеШ "Клuменш Охрид
ски", Факултет по славянски филолог ии, Том 75/1, София 1984, 40-111. Сем поменутих
префикса, за словенске језике карактеристични су и префикси ба- (в. Горячева, Т. В.,
Этимологические заметки, ЭaiUМОЛОiuя 1980, 107-110), мо-, ма-, МУ- (в. Меркулова, В. А.,
Украинские этимологии Н, .эшuмолоluя 1974,73-74) и шо-, ша-, ШУ- (в. Петлева, И. П., К
вопросу о словах с усилительным (- )ТО-, (- )ТА-, (- )тu- в славянских языках, .эшuмолоluя 1978,

65-69).
3 Петлева, И. П., О важности учета в этимологии редких лингвистических явлений
формального характера, .эшuмолоluя 1984, 198.
4 Skok s.v. calabfclluti.
5 Skaljic, А., Тш-сizmi и srpskohlVatskom jeziku, Sarajevo 1979, 1J51.
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изазивало сумњу, па би чак и објашњење облика лабрцнуШu изгледало
прихватљиво.

МеЬутим, ради правилног тумачења глагола чалабрцнуШu морају се
узети у обзир и сви остали релевантни облици овог глагола (које Скок
није навео ни у датој одредници, нити их уопште регистровао у речнику):
6рцнуй1и "чалабрцнути, мало појести" (Млава, РСАНУ)
чебрцнyiliu "чалабрцнути" (Ускоци)6
челебрцнуШu "id." (Ускоци)7
чалабрцнуй1u "једанпут или неколико пута узети мало од каквога
јела или пића и слатко појести или попити (Лика, Срем, ист. Славонија,

RJAZU)8.
Пошто се ради о експресивном глаголу, он се не сме посматрати
изоловано, већ у контексту других сличних експресивних творевина. На
вешћемо неколико примера:

-

наuрдашu "збијати шалу, шалити се, измотавати се; говорити сас

вим немарно, лежерно, не пазећи има ли то смисла или не, говорити

којешта; закерати, извољевати, тражити којешта" (Ускоци)
лаuрдашu "нагваждати, причати без смисла и реда" (У скоци, Ровца)
nauрдашu "причати натенане, зановетати, напрдивати, наклапати;
ведро, весело причати, разговарати, ћаскати; причати којешта" (У скоци)

- ћалаuрдашu "причати шаљиве, веселе ствари, ведро, весело прича
ти" (У скоци, Ровца)9
- вјЈдiiшu "понашати се сад овако, сад онако, бити превртљив, избе
гавати какву обавезу" (Ускоци, Ровца)
- лавРдашu "чинити, радити нешто како било; причати којешта; ићи
куд било, лутати" (Ускоци)
- wqврдашu "трчати амо тамо (RJAZU)
- wеврдашu "немирно ићи тамо-амо, лутати, базати; врдати, извлачити се; говорити час једно час друго" (Ускоци, Ровца)
- wалаврдашu "извлачити се, врдати; лутати тамо-амо" (Ровца)
- wелеврдашu "шврљати, лутати; којекако, немарно радити" (Ускоци); "климати, ићи лево и десно" (Шумадија)lO
6 Поред овог, глагол има и значења: "МаЈЈО нешто урадити, чепркнути; огрепсти".
Интересантно је да се у РО8цима значење "огрепсти" изражава глаГОЈЈОМ образованим од исте
основе, али уз помоh другог префикса: лебрцнуШu.
7 Код У скока се јављају и облици челебркнуШu, чалабркнуШu, чалабрцнуШu и С8И
имају значења као чеБРцнуШи. У Ровцима су забележени облици: чабрцнуШu, чалабрцнуШu,
челебрцнYiiiи "id.".
8 RJAZU наводи и несвршени облик wалабрцаiiiu са истим значењем и потврдама из
истих крајева. Овај глагол забележен је и код Ускока, али са измењеним значењем: "иhи
тамо-амо, лутати; говорнти сад једно сад друго, не остајати при речи; мешати, брчкати".
9 Облике лаардаiiiи и Ilaapдaiiiu Скок помиње s.v. pfdjeli, али без објашњења. Облик
ћаардаши (s.v. соnса) доводи у посредну везу са чанча "беспослица, лакрдија" < нт. cianciare
"parlare per burla", сматрајуhи да је у њему дошло до наПУlllТања редупликације и појаве
палаталне африкате ћ < ч. Облик ћалайрдаiiiи није регистрован код Скока.
10 Од свих поменутих префигираних облика Скок наводи само weBpдaiiiu сматрајуhи
(s.v. seveljiti) да је настао унакр"пањем облика wевељuiiiu и врдаШu. О овоме шире в. Бјелетиh,
М., О неким експреСИ8НИМ глаголским префиксима, Научни скуп Гавори арuзренско-Шu.моч
ке зоне u суседних дијалекаша, Ниш 18-20. јуни 1992 (у штампи).
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врњашu "лутати без циља, скитати" (Ровца)
лаврњашu "чинити, радити нешто како било; причати којешта;
ићи куд било, лутати" (Ускоци, Пива)l1
Шоврња погрд. "надимак" (Ускоци)12
wмаврњашu "лутати без циља" (Ровца)
wоловрњашu "лутати, ићи тамо-амо" (Ускоци)13

-

бdзашu "ићи тамо-амо без циља, шврљати, тумарати, ландрати,
шалабазати" (РСАНУ)
- лабdзнуШ.u "ударити, лупити, млатнути" (РСАНУ)14

- wалoбdзнуШ.u "скочити, поћи камо одједном без сврхе, без циља,
као обезумљен" (Макарска крајина, RJAZU)
wалабdзашu ,,лутати, смуцати се" (Банија и Kopдyн)IS
бренуШ.u "откинути устима и јести (брст, лишће); мало заложити,
грицнути" (Пива)
- .очебренуШu ;,откинути, очехнути; лабрцнути, чалабрцнути, зало
жити" (RJAZU); очебј'ЈснуШ.u "користити се од нечега мало, као узгред"
(Црмница, Бока, Бар)
- челебренуШ.U "узети од нечега мало, било на који начин" (Црмни
ца, Бока, Бар) 16; челебренушu "мало заложити" (Ровца).
Изложени материјал показује следеће: у свим наведеним случајевима
постоји основни, непрефигирани глагол и његови префирирани оБЛИЦи 17 •
У прва четири случаја паралелно се јављају:
непрефигирани облик: облик са префиксом који садржи алвеолар (ч,
ћ, w) : облик са префиксом који садржи ликвиду (л) : облик са оба
префикса

брцнyiйu:
че-брцн.уШ.u

:

ла-брцнуШ.u
ле-брцнуШ.u

:
:

ча-ла-брцнуШ.u
че-ле-брцнуШ.u
wa-ла-брцнуШ.u

11 В. нап. 39.
12 Иако у речнику није дата дефиниција, вероватно је у питању исто значењс као и код
именице шоврљан "онај који шврља, луталица", упор. врњаШIl : врљаШIl ,,лутати без циља,
скитати" (Ровца).

13
14

Ниједан од ових глагола није регистрован код Скока.
Овај глагол, иако с другачијим значењсм, у потпуности се уклапа у целину, јер
управо значења "ударати" и "лутати, скитати" код великог броја глагола иду ~jeДHO, в.

Bjeletic,

М.

i Vlajic-Popovic,

Ј.,

Etimoloski

ртоЬЈеmј

nekih ekspresivnih glagola kretanja, Wiener

Slavistisches Jahluuch 37, Wien 1991, 129.
15 Пример је из: Петровић, д., Говор Банuје Il Кордуна, Нови Сад-Загреб 1978, 161. Од
префигираних облика Скок наводи само wалабазашu у истоименој одредници, упореЬујући
га са, за нас интересантним, глаголом ноwалаврдашu "слагати" (упор. поменути глагол
wалавРдаШu). Оба облика тумачи као сложенице од wала ,jocus" и базашu, врдаШ/L
Интересантно је да Скок (s.v. calabfcnuli) наводи глаГОЈI очебрснуШll само у значењу
"откинути, очехнути", иако је друго значење које даје RJAZU у датом контексту значајније.
Облик челебрснуШu код Скока није регистрован.
17 Под префиксима овде подразумевамо елементе: ча-, че-, ћа-, wa-, we-, WO-, ла-, ле-,
ЛО. (О префиксу ла- В. Nemec, Ј., О slovanske expres[vn[ predpone lа-, Slavia XLVIlIJ2-3,
Praha 1979, 120-123. Издвајају га и аутори ЭССЯ, нпр. S.VV. *ladъ, *lаgodа!*lаgodъ! *lagodь,
*lagyz(d)a, *lalokъ! *laloka).

16
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(на)uрдашu:
врдашu:

ћа-uрдашu:
wа-врдашu:
wе-врдашu :

врњашu:

ла-uрдашu:
ла-врдашu:

nа-ла-uрдашu
wа-ла-врдашu
wе-ле-врдашu

ла-врњашu:

wа-ла-врњашu

Шо-врња:

wо-ло-врњашu

у преостала два случаја није забележен облик са префиксом који садржи
алвеолар одн. са префиксом који садржи ликвиду:
базашu:

ла-базнуш.u:

бренуш.u:

(о)че-бренуш.u

:

wа-ла-базашu
wа-ло-базнуш.u
че-ле-бренуш.u

Облици са префиксима који садрже сугласнике Ч, W (и П као палата
лизовану варијанту гласа ш 18 или можда Ч, умекшаног у процесу експре

сивизацијеl~) представљају уобичајену појаву, раширену у свим словен

ским језицима20• Што се тиче префикса који садрже ЛИКВИДУ, из наведених
примера се види да се елементи ла-, ле-, ло- јављају или као самостални
префикси, или у комбинацији са префиксима који садрже алвеолар. У том

случају они увек заузимају другу позицију, иза префикса са алвеоларом:
чала-,

челе-, nала-, wала-, wеле-, wоло_ 21 • ТакоЬе се уочава постојање

вокалске хармоније код овако спојених префикса, одн. вокал префикса
који садржи ликвнду увек је идентичан вокалу првогпрефикса22 •
Чини нам се да се код анализираних глагола не ради о простом
варирању и акумулацији префикса, што је, иначе, обична појава кад су у
питању експресивни префикси 23 • Када би то био случај, онда би сасвим
могућан био и редослед *ла-ча-брцнуш.u, *ло-wо-врдашu итд ... , али такве
творевине нису забележене.
На овом месту се морамо осврнути на глаголе баламуш.uшu и каламу
ШUШU, који се у словенској етимолошкој литератури тумаче на разне
начине24 а који по типу образовања, рекли бисмо, спадају меЬу глаголе
18 Упор. варијанте прилога шаондан
19 В. нап. 9.

:

ћаондан, које помињемо даље у тексту.

20 В. Москов, ор. cit.
21 Потребно је нагласити да понекад долази до am'ернације ликвнда л : р, нпр. waлабdдашu "шврљати, тумарати" : wарабdдашu "иhи тамо-амо" (Ускоци), ойаламудuм : ойа

рамудим "оIiљачк!iМ" (Лесковац), скалабyчuшu: скарабучuшu "помешати, збуључити'~ 5~blг;c.,~

ци).

-<--------------

22 У нашим примерима налази се и изузетак од овог правила, глагол шалoбdзн~u, кQ.!;I

кога је дошло до нарушавања вокалске хармоније. МеЬутим, једна од одлика експресивних
глагола управо и јесте непостојаност фонетског лика (в. Петлева, И. П., К этимологии
глагола КОЛQWмашuшь, Эйiимолоfuческue uсследования, Свердловск 1981, 92).
23 О томе в. Москов, ор. cit., 58-75, Шарифуллин, Б. Я., об особенностях экспрес
сивных аффиксов В словообразовательной системе языка. Экспрессивные префиксы, Лексика
и фразёолоfия русских јоворов Сибирu, Новосибирск 1982, 119-120, а на материјалу сх.
језика: Бјелетиh, ор. cit.
24 Кад је у питању глагол баламуШuшu, компонеита бала- се тумачи или као творевина
ономатопејског карактера (ЭССЯ S.V. *balam{Jtiti, Фасмер S.V. баламуш), или као позајмљени
ца (Slawskl s.v. balamut сматра да је ова реч монголског порекла; Machek s.v. balaтutiti сматра
да је Ьаш- сродно са грч. 'IщЛ6r и правилно уочава да се глагол balaтutiti римује са нпр. сх.
kalaтШiti, а уједно да подсеhа на слч. kala-, gala-, holo-тuta). или као корен Ьа- (*bha-), проши-
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презентиране у овом раду. Како за сада не располажемо потврдама које
садрже само један од два префикса, елементе бала- и кала- који се додају
на основу глагола .мyiliuШu третираhемо као двосложне експресивне пре

фиксе 25 • У прилог оваквом тумачењу говоре и речи у којима се основи
.мyйi- прикључују и други префикси, нпр. йала-, wала-. Наводимо приме
ре:

бала.мУШuшu "обмањивати, заслепљивати" (Озаљ)
збала.мушuШ "отаљавати посао" (Загарач)
бала.мyiliа "блебетало" (Грахово, Црна Гора)

бала.мУШина "безвезњак који свашта прича, глупан, глупак" (Бјело
павлиhи)26

кала.мУШuШU "мијешати, правити смјесу, мјешавину; бунити, изазива
ти сваЬу, раздор, заваЬати" (Пива)27; "заваЬати, мугити, обављати посао
смугљивца; не остајати при речи, врдати" (Ускоци); "причати којешта"
(Ровца)

накала.мУШu.м, йрuкала.мУШu.м "на брзину нешто урадим, припремим"
(Лесковац)

скала.мУШu "направи нешто како било, см~и нешто за час за јело"
(Тимок); "уради нешто на брзину и погрешно" (Црна Река)28
uaла.мyйiuШu "паламудити" (Херцеговина, Црна Гора)29
сuaла.мyйiuШu "слудети, преhи, збунити некога" (Лика)ЗО

wtl.мyйi "шамугност, ошамуhеност" (Тимок)
wа.мушuшu "ударити у главу, изгубити свест" (Ровца); оwа.мyйiUШu
"занијети памет, малко опити" (Црмница, Бока, Бар; Ровца)
оwе.мушuшu "помугити свест" (Шумадија, Ровца)
wала.мyйi "граја, вика, галама, смугљавина" (Ц. Гора, RJAZU)

оwала.мУШu "ошамути" (Црна Река); оwала.мушuшu се "смутити се,
завртети се у глави" (Банија); оwала.мушuШU (Ровца).
Презентирани материјал пружа нам две врсте доказа да се ради о
експресивним префиксима. Први доказ је семантичке природе: глагол
рен експресивним формантом -1- (SP s.v. balamptiti), док аутори ЭСБМ прихватају мишљење
Кноблоха да је у питању експресивни префикс бала- (ЭСБМ s.v. баламyiU). Што се тиче
глагола кала.мyiUuШu, прихваhена су углавном два тумачења: или да се ради о сложеници од

*kolo и *m{Jtiti (ЭССЯ s.v. *koloт{Jtiti, Bezlaj s.v. kolob6tati se, Slawski s.v. kolom{Jt) или о
сложеници од *kаlъ и *m{Jtiti (Skok s.v. kllO, мада s.v. galoma помиње и укрштање са тур. kalaba;
ЕСУМ s.v. кала.мУШь; Machek s.v. rтoUliti). Једино аутори ЭСБМ, опет цитирајуhи Кноблоха,
допуштају могућност третирања елемента кала- као скспресивног формаита.
:ЈЈ/!!'О томе в. Кnob!ocb, Ј., Expresfvne predpony v slovanskYch а romanskych jazykoch,
Jazykovedny casopis ХXl2, Bratislava 1969, 141-147.
26 Сви примери су из: Влајиh-ПОПО8иh, Ј., Српскохрватско йаламудuшu "брбљати;
обмањивати", Зборник Машuце срйске за фuлолоiuју и лuнiвuсшuку ХХIХЈ2, Нови Сад 1986,

162-165.
27 Упор. каламудuшu "јЈ." (Ускоци) и калабуРUЙiU "id." (Вук).
28 Упор. скалабурuшu "id." (Банија).
29 Пример је из: Влајиh-ПОПО8иh, ор. cit., 163. Упор. бдламудuш

cakavskog narjecja орСјпе Duga Resa i Катlоуас, Cukul'sku

"id." (Perusic,

,ic 2, Split 1988, 104).

30 Усмени 1I0датак од информатора родом из Лике.

М.,

Rjecnik
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.муШuШu (се) и сам, без датих префикса, има сва она значења која имају и
његови префигирани облици: "мешати; изазивати раздор, сваЬу, заваЬати;
доводити у забуну, збуњивати; постајати збркан, збуњен, бркати се, смући
вати се"31:

.муШuШU

= бала.муШuШu,

кала.муШuШu, uaла.муШuШu, шала.муШuШu.

Дакле, ситуација је иста као и код анализираних глагола, код којих ос

новни глагол има исто значење као и њеГОв облик са префиксом, упор.:

брцнyйiu
врњашu

базашu

= чалабрцнyйiu
= шоловрњашu

=

шалабазаШu.

Други доказ је формалне природе: и глагол .мyйiuШu образује две врсте

префигираних облика, тј. облике са једносложним одн. двосложним пре

фиксом:
(о)ша-.мyйiuШu,'
(о)ше-.мyйiuШu.

.муШuШu,'

(о)ша-ла-.мyйiuШu

Дакле, ситуација је иста као код нпр. глагола врдашu,'
врдашu,'

ша-ла-врдашu
ше-ле-врдаШu.

ша-врдашu "
ше-врдашu "

Ако, дакЛе, прихватимо да је у погледу творбе

бала-.мyйiuШu
а

шала-.мyйiuШu
би и псл. глаголи

=

кала-.мyйiuШu

= шала-базашu,
*balam{>titi

и

=

uала-.муШUШu

=

шала-.мyйiuШu

чала-брцашu, ћала-uрдашu итд., онда
могли бити протумачени на

*kolom{>titi

предложени начин.

МеЬутим, само издвајање префиксалних елемената бала-, кала-, uа

ла-, шала-, чала- не објашњава уједно и. њихов настанак. Оно што пада у
очи јесте чињеница да први слог сваког елемента чини експресивни пре

фикс: ба-, ка-, uа- 32 , ша-, ча- коме је додат слог са ликвидом33 (који се у
великом броју случајf:ва јавља као самостални префикс).

31

В. значења глагола .мУШuйiU (се) у РСАНУ.
32 Префикс 00- не спада у експресивне префиксе. То је именскн префикс, (в. нпр.
Царева, Л. И., Слова с приставкой 00- в русскнх Hapoдных говорах,Дuалекшная лексика 1969,

Москва 1971,187-209; на материјалу ех. језика в. Вorys, W., Praslowianskie prefiksy јmјеппе
ра-, pra-, S{:I-, р- w jltZyku serbsko-chorwackim, Rocznik slawistyczny XXXIV/I, Wroclaw 1973,
али се јавља у творевинама овог типа.
.
""""Говореhи о оваквим префиксима, Кноблох само констатује: " ... једносложни (ка-)
или двосложнн (кала-, кора-) npeфикси се срећу доста често ... Двосложни облици имају на
почетку или експлозивни сугласник, или грлени струјни сугласник." (КnoЫocb, ор. cit., 143).

69-81)
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На основу изложеног материјала може се само констатовати постоја
ње експресивних творевина са двосложним експресивним префиксима

(чала-брцн.уШи, wала-базаши, ћала-uрдаши), који се могу тумачити двојако:

а) облицИ типа лабрцнуй1и, чебрцн.уШи; wеврдаши, лаврдаши говори
ли би у прилог тврдњи да су двосложни префикси чала-, wала- итд.
настали акумулацијом једносложних префикса;
б) с друге стране, увек исти редослед једносложних префикса (пре

+

фикс са алвеоларом
префикс са ликвидом), као и посведочени глаголи
који садрже само двосложни префикс, без варијаната са само једним од
једносложних префиксаЗ4 упор. нпр.: балабјћкаши "запињати (због збуње

ности иЛи незнања), петљати"3S : бјћкаши "одавати испрекидане шумове"
(РСАНУ); калавuјаши "лутати без икаквог циља, скитати"
"вијугаво се кретати, кривудати" (РСАНУ); калавркаши

:

:

вuјаши се

вркаши, ка

лаврскаши: вftскiiши "сркати, непристојно јести" (Ускоци); wалаврцаши
"у разговору сваки час прелазити на друге предмете, као бацакати се у
говору овамо, онако" (Лика, RJAZU) : вftцаши "покретати се брзо, нагло;
хитро покретати део тела тамо-овамо" (РСАНУ); wалабdдаши, wелeбdда

ши "лутати, шврљати" (Ускоци) : бdдаши "ићи опрезно" (РСАНУ); 'Ше
лебекаши "продавати зјала, шврљати, базати" (Ускоци) : бекаши "говори
ти, причати глупости" (ц. Гора, РСАНУ)36; wалабрцаши "мешати, брчка
ти" (Ускоци)37 : брцаши "бркати, претурати" (Тимок, РСАНУ), указивали
би на другачије, засад још нејасно порекло ових префикса. У овом случају

поменуте глаголе лабрц1-tуШи, чебрцн.уШи; лаврдаши, wеврдаши могли бис
мо такоЬе двојако тумачити:

а) као облике чији су префикси настали декомпоновањем двослож
ног префикса (што је мање вероватно)38;

б) као облике образоване самостално, уз помоћ једносложних префи
кса, који су по аналогији према творевинама типа баламуШиши, каламу
шиши додали својим префиксима још по један слог и тако образовали
глаголе са двосложним префиксима 39 •
О семантици самих префикса на основу разматрано г невеликог кор

пуса не може се судити. Уочава се само чињеница да префикси додатно
експресивизују радњу исказану основним глаголом. ТакоЬе у неким слу

чајевима могу алтернирати испред исте основе, не мењајући значење гла

гола нпр. чалабрцнуШи

:

wалабрц1-tуШи; uаламудиши 40

:

баламудиш; збала-

з4 То, меЬутим, још увек није доказ да те варијанте не постоје.
зs Пример је из: Андриh, д., Речник жарiона, Београд 1976,7.
36 Значења "шврљати, базати" и "говорнти глупости" код експрссивних глагола се по
правилу јављају паралелно, в. Bjeletic, М. i Vlajic-Popovic, Ј., ор. cit., 129.
В. нап. 8.
38 У том случају прсфикс ла- би се могао тумаЧИ"I"И као осамо(.-таљени део двосложног
префикса.
39 Овде морамо нanоменути да је у овој области од не малог значаја и контаминација,
упор. нпр. iлавињашu "иhи без циља, лугати, тумарати" (РСАНУ) > iлаврњашu "id." (Левач,

37

РСАНУ)

>

лаврњаШ/l

40 В. нап.

26.

"id." (глагол који помињемо у раду).
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муШUШ

:

скала.муШu 41 • Можда је томе узрок и њихово римовање

: бала- :

кала- : w.ала- : uaла- : чала- које је Махек уочио 42 •
МеЬутим, овде морамо указати на једну врло интересантну позицију

у којој налазимо префиксе: йа-, ша-, ћа-, ла-, w.a-. Они се јављају у
прилозима Шlондан, Шд.ондан, ћаондан, w.iюндан, w.алаuаондан 43 • Код Вука
S.V. дндан "прексјутра" стоји: "Послије ондан иде ша (или ћа) ондан,
затијем w.алаua ондан (cf. паондан, шаондан, шалапа оном ланих)". У
одредницама Шlондtiн и Шд.ондtiн упућује се на дндан, а у ћaoндtiн, w.aOHдан и w.алаuaондан, сем упуhивања на дндан, даје се и објашњење: "иза
прексјутра"; "иза таондан"; "иза шаондан". Дакле, редослед би био следе
hи:

ондан : шаондан (ћаондан) : w.аондан : w.алаUаондан.
Једино није прецизирано место прилога uaондан, иако је са творбено семантичке стране само тај облик јасан, јер се у њему налази префикс
ua-, чија је једна од функција означавање временске близине44 •
Могло би се закључити да ови префикси имају функцију изражавања
временске дистанце, било да се ради о будућности (као у наведеним
примерима), или о прошлости, упор. нпр. шаономадне "један дан прије
прекјуче" (Црмница, Бока, Бар) и w.алаua оном ланих "прије три године"
(Вук).
Али какав је однос овако употребљених префикса према елементима
које смо издвојили у презентиран им глаголима, засад остаје нејасно. Мож
да би управо ова њихова функција могла да усМери истраживања о порек
лу поменутих префикса у сасвим новом правцу.

Овај рад је заснован на српскохрватском језичком материјалу, мада је
посматрана појава присутна и у другим словенским 45 , упор. нпр.: буг.
калаБUка.м се "умирем" : бuкам "обарам, nретурам" (БЕР), рус. балахв6cili
"беспосличар" : хв6сш "реп", балахлblcili "скитница, дангуба" : хлыcili
"бич", калабр6дuшь ,,лутати, шврљати" : бродuшь "id.", коломыкашь "ски
тати" : мыкашь "излагати незгодама тумарањем", коломесuшь, кулемесuшь
"говорити глупости" : месuшь "месити", w.QЛOмуш "смутљивац": муШuшь
"мутити"46 (Фасмер); укр. кала'iузuшu "немарно радити" : 'iузувdшu "оду
говлачити", калаuyшашu "мешати, мутити" : uушашu "мрсити, бркати"

(ЕСУМ), w.алаuyш "враголан"47

: "uушай1u",'и несловенским језицима48 .

Намера нам је била да предложимо нову етимологију глагола чала

брlplуШu. Основни глагол БРlplуШu 49 модификован је префиксалним елеВ. ШарифушIИН, ор. cit., 119-120.
В. нап. 24.
Сви примери су из Вука, са напоменом да су из Црне Горе.
В. Парева, ор. cit., 190. О овим прилозима в. И Skok S.V. са.
У цитираним етимолошким изворима наведене лексеме се тумаче другачије, или су
без објашњења.
Упор. ех. wала.муШ "смутљавина".
Пример је из СлавНIIХ yKpaiНcbKoi' .мави XI. Киiв 1980,397 .
• "Слични експресивни префикси се налазе у латинском и грчком, и то такоЬе у
речима народног језика, које често потичу из других ИUlчеЗЈ\ИХ језика: грч. kala-minthe, лат.
саШ-Ь1"Ьс, галски calo-catanos, grc. kolo-kynthe" (КпоЫосЬ. ор. cit., 142).
49 Перфективни глагол са суфиксом -n{>- (В. SP s.v. ы"lшii 2).
41
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ментом чала-. За разлику од Скока и Шкаљиhа, сматрамо да и ~eгa треба
тумачити помоћу словенских творбених средстава - као двосложни ек
спресивни префикс састављен од два једносложна: ча- и ла-, који већ у
прасловенском периоду егзистирају као самостални префикси. Уједно смо
желели да укажемо на проблем двосложних префиксалних елемената
типа: бала-, кала-, чала-, йала-, w.ала-, врло фреквентних у слоју експре
сивне лексике. Њихово порекло може бити установљено тек узимањем у
обзир свих релевантних потврда како словенских, тако и несловенских
језика.

СКРАfiЕНИЦЕ

Банија

Вујчиh, Збирка речи за РСАНУ из В. Градусе (Банија)

Вezlaj

Вezlaj,

БЕР

Бълfарскu eiiiu.молоfuчен речник I-Ш, София

F., Etiтololld slovar slovenskega jezika Ј -

П,

Ljubljana 1977 -1982
1962-1988

Вук

Караџиh, В. Ст., Срйскu рјечник, Београд

ЭСБМ

ЭШы.малаfiчны слоунiк белорускай .мовы

ЭССЯ

ЭШu.молоluческUЙ словарь славлн.ских языков. Праславsшcкuй лексu

ЕСУМ

ЕiUu.молоIiчнuЙ словник YKpaiнCbкo; .мови

ЭШu.молоiuя

ЭШu.молоiuя, Москва

Лесковац

Митровиh, М., Речник лесковачкоi јовора, Лесковац

Machek

Machek,

ческuli фонд

У.,

1852
1-6, Мјнск 1978-1990

1-19, Москва 1974-1990
1-3,

Киiв

1982-1989

1984
Etymologickj slovnik jazyka ceskiho, Praha 1968

Пива

Гаговиh, С., Збирка речи за РСАНУ из Безуја (Пива)

RJAZU

Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1 -

Ровца

Пижурица, М., Збирка речи (код аутора)

РСАНУ

Речник сраскохрватској књижевноi и народНОI језика

ХХJI,

Zagreb 1880-1974

1-14,

Београд

1959-1989
СДЗб

Срйскu дuјалекiUОЛОWКU зборник, Београд

Skok

Р., Etimologijski Ijecnik hrvatskoga ili slpskoga jezika 1- ЈУ, Zagreb 19711974
Slawski, F., Slownik etymoloi,>iczny jr:zyka pol.skiego 1- У; Кrakбw 19521982
SIOlvllik praslowiQ11ski 1-6, Wroclaw 1974-1991
Динић, Ј., Додатак речнику тимочког говора, СДЗб XXXVI, 1990, 381422; исти, Речник тимочког говора (други додатак), СДЗб XXXVIII,
1992,379-586
Станић, М., Ускочкu речник I-П, Београд 1990-1991
Фасмер, М., ЭШu.мОЛОiUческuЙ словарь русскојо языка I-IV, Москва
1986-1987

Slawski
SP
ТИМОК

Ускоци
Фасмер

Skok,

Црмница, Бока, Бар Јововиh, Ј. Л., Збирка речи за РСАНУ Варварuз.мu
јовору старих ПРМJlUчана, Бокеља u Барана
Црна Река

Марковиh, М., Речник народног говора у Црној Реци, СДЗб ХХХН,

1986,243-500
Шумадија

u йровuнцuјалuзмu у

Петровић, П. Ж., Збирка речи за РСАНУ

