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ПРИЛОГ ГЕОГРАФИЈИ НЕКИХ НАШИХ РЕЧИ

Можда ни у једној језичкој области географски моменат

није од толиког значаја као што је то случај са нашим ре-

чима „балканског" порекла. Једна иста страна- реч могла је

продрети у јужнословенске језике, например, из талијан-

ског или из турског језика, и каткада је само географски

моменат у стању да о пореклу пресуди (исп. у Истри букал

„бокал" из талијанског језика и у Бугарској букал ,Д<1.",

које је дошло од Турака, преко турског ЪикаГ, ,Дс1." С друге

стране, има и занимљивих словенских речи које су постале

општебалканске.

Нажалост, баш речник наших источнијих области (на

рочито Србије), које су у тесном додиру са другим балкан-

канским језицима, врло је слабо, познат; док су западније

области релативно добро заступљене, например, у Рјечнику

Југословенске академије. Зато сматрам да неће бити не-

-корисно ако овде изнесем нешто таквог материјала из своје

збирке балканских речи у нашем језику. Како ће се ви-

дети, тај материјал ће — поред осталог — понегде допу-

стити да се између западних области нашег језика, са једне

стране, и других балканских језика, са друге, утврди мање

или више компактна површина на којој се извесна реч

употребљава.

I. бурдељ

На Балкану ова реч значи „колиба, земуница" и сл. (в.

Мајер-Липкеа КЕ^, з. V. Ьогй и Младенова, ЕПР, з. V. V.

борде , бурдел ). За овакво значење и употребу у нашем је-

зику има доста потврда.



Св. 9—10 327Прилог географији неких наших речи

Имамо: бурдељ — „земуница" у Врбовцу у источној Ср-

бији (СЕЗб XXIX, 23); у Тимочкој Крајини бурдељ значи

„колиба закопана у земљу" (Д. Пантелић, грађа САН), у

„околини Београда" — то је „врста привремене куће" (Р-

Николић, СЕЗб II, 1207), у Лепеници опет „земуница" (Т.

Радивојевић, СЕЗб XV, 123), у Гружи „укопана старинска

кућа" (М. Драгић, СЕЗб XI, 178), у Ресави опет „земуница"-

(Ђ. Мелентијевић — грађа САН). И А. Васиљевић (у грађи

САН) даје значење „земуница" за Сврљиг, Пирот, Ниш,

Гружу и Надибар. Међутим у Кј.ЈАк. налазимо нешто друк-

чије значење: „колиба" уопште — са напоменом да се го

вори у Србији. У западнијим нашим крајевима значење је

блиско, али не и идентично са овим: у околини Ужичке По-

жеге бурдељ значи „тескобна кућица" (Д. Лапчевић), у

Зеници значи „мала нечиста соба" (Д. Поповић), у Мостару

„собица, мрачна остава" (све из грађе САН).

Како се види, велика територија на којој се реч бур-

дел, употребл>ава — наслања се на облает бугарског и ру-

мунског језика, где реч такође постоји (исп. буг. бурдел,

рум. Ьогйет — и то у истом овом значењу. То значење је

познато и западним романским језицима (Мајер-Липке,

1. с); али у талијанском језику ЪоЫе11о има већ промењено-

значење, и са тим значењем се у неким нашим крајевима

јавља бурдељ примљено од Талијана (в. Кј.ЈАк., 8. V.).

2. жетица, жамак, жмућка

Проф. П. Скок је показао (АбРћ. XXXV, 348 и Арх.

за арб. ст. II, 134) како се словенско жетица „сурутка" ши

роко распрострло по балканским језицима, па и даље у ма-

џарски језик; а затим је из румунског језика поново ушло

у словенске језике, источне и западне.

Он с правом изводи реч од жети (које налазимо у са-

жети, сажимати).1 Од истог корена, само са другом осно

вой, налазимо у нашим планинским крајевима још некс*-

лико речи. У Водицама у Истри имамо жамак — „свјежи, тек

') Исп. у Дубровнику жети с1 циЈедити (Вуков Рјечник).



328
Св. 9—10Наш ј е з и к

жз котла извађени сир" и жамавка— „у котлу преостало мли-

јеко, кад се извади жамак (Ј. Рибарић, СДЗб IX, 206). У

Дробњацима, опет, налазимо реч жмућка, која значи „гру-

два качамака у коју се стави скоруп" (Д. Бајић, грађа САН).

У овим облицима имамо ж(а)л- које се иначе јавља у пре

зенте^ основи, исп.: са-жмел и сл.

3. комбос(т), колбус

Вуково колбост „врста јела од куваног купуса", изводи

Лј.ЈАк. (з. V.) од старог немачког котроз(, а ово је, опет, ро-

манског порекла. То, уосталом, прима и Бернекер (5ЕЧ7У, з.

V. кариеса).

Међутим Младенов (о. с, з. V. комбос ) изводи бугарски

-колбос, колбус од лат. сотрозИит, али преко новогрчког.

Изгледа да би српскохрватски материјал пре говорио у

прилог новогрчког порекла, баш због географских разлога.

Осим Вукове потврде, на западу сам нашао само још кол-

бос „чорба од киселог купуса", у Херцеговини (Л. Грђић-

Бјелокосић, СЕЗб X, 94); док је у источнијим крајевима

реч врло раширена, па је добила и фигуративна значења.

Тако имамо у Драгачеву колбост „јело од купуса; рђав

хлас", у Врању колбос „прекувано јело" (М. Влајинац,

грађа САН), на Косову израз варек кај [ = као] колбус

(Елезовић, о. с. I, 307), па онда: у Ресави колбос — „врева,

сунгула, дар-мар" (Ђ. Мелентијевић; Н. Даничић, грађа

САН). А са овим може бити у вези и колбујел — „пометам

л>уту и меку ракију", у источној Србији (М. Цветковић,

грађа САН).

Осим у нашем и бугарском језику, реч се налази и у

македонском: исп. колбус „зимница од паприка, парадајза

Л краставаца, туршија", у Ђевђелији (С. Тановић, СЕЗб

XXXII, 256). А такође и у арбанашком језику налазимо

котЫзЫ, „кисела диња" (Кордињано, Б12. а1Ь. — Н. е И. —

а!Ь., први део, з. V.).
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4. ламуьа

У К]ЛАк. налазимо ламъа „риба што .Гону пророка

прогутала" (Вран>ски округ), „нека хала што ]еде л.уде" (Ле-

сковац), Бернекер (о. с, з. V. 1атца) узима да ]е реч дошла

из новогрчког ]езика (1атга).

Реч ]е, истина, позната и романским ]езицима (исп.

шпански и старотали]ански 1аппа „врста рибе", тали^ански

ди]ал. 1аттга „пожуда" — Ма^ер-Липке, о. с, 5. V. 1агштиа);

али географске прилике изгледа да да^у Бернекеру за

право — да смо ]е примили посредством Грка. ^р на за

паду наше ^езичке територи^е реч као да нще позната; а

на истоку поред наведених потврда налазимо и ову: ламтьа

— „ажда^а, хала" у Момино] Клисури код Алексинца (Д. Си-

моновиК, граУ)а САН), па онда у македонском ]езику: лам]а,

ламюа — „човекопрождрливо митско чудовиште" (А. Тахов-

ски, Грчки зборови во македонскиот народен говор, Скопле

1951, з. V.), у бугарском: лам , лами „зми]а" (Бернекер,

1. с.)- Грчкога }е порекла, * уосталом, и арб. тоск. 1атЦё

— утвара" (Г. Ма^ер ЕУ/, 231). Да ли промену щ у мп,

треба приписати гласовним законима нашег или грчког ]е-

зика, ни]е поуздано (исп. у нашим говорима земюа од зе-

муа, али н. грч. ди]ал. 1атп'а поред 1ат]а).

5. лос(т)

Реч ]е забележена у нашем ^езику у косовско-ресав-

ском и у призренско-тимочком ди^алекту; а осим тога у ма

кедонском и бугарском ]'езику. Исп. лос (ген. лоста) — „сту-

бац" на Косову (ЕлезовиК, о. с. I, 370), лос „округло дрво

за преношен>е терета" у ^години (^. СреКковиЬ, граг^а

САН), „озиб" у Врнщима (Л>. Сто^ановиН, АЗРЬ XXV, 218),

лос — „полуга за дизан>е терета" у Левчу (С. Ми^атовиК,

гра^а САН), „тучак, Ьуски]а" у Братском округу К]ЛАк.,

•8. V.), „дрвена полуга" у Сретечко} Жупи (М. СимиЪ), „мот

ка ко^ом се даже воденични камен" у Пчшьи, „велики пи-

]ук" у Нишу (све граг^а САН). Исп. у макед. ]ез. лост —

„полуга" у Ъев1>ели]и (С. ТановиК, СЕЗб ХЬ, регист.), у Га
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личнику (А. БелиК, Галички доцал., 171; он дгце мн. лосто-

ви); у буг. ]ез.: лост —'„полуга, реза" (Младенов, о. с, з. V.).

Иако се ббично ова слов, реч (и арб. Иов, 1оз — „полуга,

подупирач" — Кордишачо, о. с, 264; Г. Ма^ер, о. с, 249)

изводи из грчког 1ов1о8 „полуга, мотка", Младенов мисли

да ]е она стара словенска реч, ко]у су од нас примили Грци,

а не обрнуто (он слов. 1озЬ изводи од претпоставл>еног 1а1-

г-оз, са ко^им би било у вези нем. ЬаПе итд.). Али геогра-

фско простиран>е н>ено само у неким зужнословенским зези-

цима — и само у источни]им областима Балкана — не по-

дупире ово н>егово схватаьье. Ме^утим арбанашко Поз и 1оз,

без кр]а]ньег вероватно су Арбанаси примили од нас, без

обзира на првобитно порекло ове речи (исп. горе лос м. лосг

у нашим говорима). За то би говорила чикьеница да се По»

говори и на ]'угу, у тоскиском ди]'алекту, док ]е отпадан>е

кра]н>ег -< особина само неких североисточних гегиских го

вора (в. Локла, Бел. зборн. I, 45; Тал,авини}'а, Ье раг1а1е а1-

Ьапез1 сИ Про §Ье§о опеп1а1е, у зборн. Ье 1егге а1Ьапез1 ге-

аеп*е I, Коззоуо, Кота 1942, 64).

6. пирон, пирун, перун, пинур, пюьур

Щ.ЗАк. бележи пирун „вил>ушка" код Бука, из Даничи-

Ьевог речника, затим из народних говора у Истри и на

Рабу. У истоме значен>у К]ЛАк. налази у Пол>ицима перун,

код Каваььина пирун, а у Винодолу и Буковици (Далма-

ци]а) — пин.ур.

Реч се, ме^утим, ]авл>а и другде: пирун (у истом зна-

чеау) налазимо у неточно^ Херцеговини (Д. ВушовиЬ, СДЗб

III, 39) и у Црно] Гори (М. СтевановиК, ЗФ XIII, 27).

У источно^ Срби]и, само са нещто друкчи]им значением,

налазимо пирон — „гвоздена кука ко]ом се углавл>у]е труп

у стругари" (Тиоштица у тимочко-лужничком кра]у, А. Бе-

лип, Ди]ал. ист. и ]уж. Срби]е, 356).

Н]ЛАк. за типове ко]'е налазимо у нашим западним

краз'евима узима тали]анско порекло (исп. млет. рпоп —

„вшьушка"); а за пирок ко]е Белип наводи из источне Ср-
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бије вели да је „постања тамног". Међутим облик, а веро-

' ватно и значење, србијанске речи допушта етимолошку

везу са Вуковим, црногорским, херцеговачким и примор

ским облицима. Само би значење, „кука" и сл. било при-

марно, а одатле је лако било да се развије „виљушка". Ср-

бијанска реч, уосталом, у вези је и са пирок — „клин", које

налазимо у македонском језику (око Солуна, А. Таховски,

о. с, з. V.); у бугарским трачким говорима налази се такође

пирок, али овде поново у значењу „виљушка" (А. Махоп,

Соп1ез б1ауез..., Рапз 1923, 134). А бугарски се облик из

води од н. грч. рггипг „М.".

Друго је питање: има ли непрекинуте територијалне

везе у употреби ове речи у нашим западним крајевима, са

једне, и нашим источним крајевима, са друге стране. То је

засад тешко рећи, али свакако је реч позајмљена и од Та

либана и од Грка. Уосталом се између словенских источних

и западних области увлачи арбанашка територија где се

такође говори рггит, р\гй „виљушка". Реч су од Гркапри-

мили (у значењу „клин") и Румуни: р'иоапа (в. Мајер-

Липкеа, о. с, з. V.). Иначе је познато да је исходна тачка

старогрчки, одакле је ушла и у латински језик.

- » 7. Фурка, вурка, урка

Реч се налази у источној и јужној Србији.

У Зоруновцу (ист. Србија) вурка значи „преслица са

преседластом котаричицом на врху око које се увија ку-

чина" (грађа САН); у Сврљигу и Пиротском округу вурка

је: а) „преслица", б) „кудеља" (А. Васиљевић, грађа САН).

У крају око Тупижнице фурка је „бојено округло дрво,

округла кудеља" (Л. Милошаковић, грађа САН). У Ле-

сковцу је вурка опет „врста преслице са нарочитом напра-

вом на врху" (Д. Остојић, грађа САН). По сведочанству М.

Станојевића (36. пр. за позн. Тим. кр. III, 96) у тимочком

*фају урка значи „кудеља", а реч се употребљава и у фра-

зи Гледај си урката — „гледај свој посао", „не мешај се у

ствари које те се не тичу".



332 Наш )език Св 9-10

То зе, како зе познато, романска реч. Осим нашега зе-

зика налазимо з'е и у македонском з'езику у облицима:

фурка, вурка (БелиН, Гал. дизал., 249; Васил»евиН, ^уж.

Ст. Срб., 297), а тако*)е и у бугарском зезику: фурка, вурка,

урка, хурка (Бернекер, о. с, з. V. гигка, Младенов, о. с, 8. V.

фурка).

Иначе се налази у румунском: {игса у новогрчком;

/игка и у арбанашком зезику: ^итЫ. Словенским зезицима

морала зе доЬи делом од Румуна а делом од Арбанаса, с

обзиром на важну улогу преслице у сточарском животу

(К. ЗапсШеИ, Ыпдшз^ие ЪаИсаг^ие . . . , Рапз 1930, 62).

Реч у нашем зезику има два значен>а: а) „преслица", б)

„кудел>а" (а исто зе тако и код Македонаца; исп., напр., С.

ТановиКа у СЕЗб. ХЬ, рег.). Исто двоз'ство се налази и у на-

шоз речи кудела (в. Буков Р3., з. V. кудз'ел>а). Код фурка-

итд. стариз'е зе значение „преслица", како излази из тал.

{огсНеНа, фран. {оигсНеИе — „вшьушка" (преслица зе вил>у-

шкастог облика); одатле се развило значение „кудел>а [на

преслици]". Код речи кудела имали смо супротан разви-

так значен>а. Али како измену фурка и кцдела постоз'и

по значен>у паралелизам, з'асно зе да зе и у н>иховом раз-

витку било ме^усобног утицаз'а, иако зе немогуЬе реНи где

]е цео процес отпочео.

И. ПоповиН
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