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њиховим дериватима

Ако упоредимо корадикалну групу српскохрватских речи
бубуљица, бубуљ и сл. са корадикалном групом речи пупуљица,

пупољак и сл., наћи ћемо овакав паралелизам облика:
бубуљица: пупуљица “шишарка смреке? (Црна Гора), пупу
лица “бубуљица” (Перој у Истри)");
бубуљ облутак“ (око Будве), бубуљ камен“ (Црмница)”:
пупуљ окце на лози“ (Кучи)“);

бубдлица “бубуљица” (код Микаље): пупољица лоптица
од теста“ (Косово)“) и сл.
Тај се паралелизам образовања налази и онда кад су корени
буб- и пуп- у вези са другим наставцима.
Например:

бубушка пупољак“ (Тимок)“), шишарка на храсту“ (око
Рашке)“) — поред пупушка гука на хлебу“ (Вуковар), Пупушка
*махуна“ (Тимок и Лужница)”).
И Томе слично.

Као што се види, код развитка корена буб- и пуп- у српско
хрватском језику постоји значајан паралелизам облика и извесна
сродност у значењу.

Али се не може рећи да су типови буб- и пут- идентични.
И то не само због тога што се они не могу свести на једну
етимологију јер је на словенскоме тлу гласовни прелаз b>р, или
*)
2)
“)
“)
“)
*)
*)

По мојим белешкама.
Б. Милетић, С. Д. Зб. IX, 589.
С. Дучић, С. Е. Зб. ХLVIII, 56.
Д. Дебељковић, С. Е. Зб. VII, регистар.
Д. Пантелић, грађа САН.
К. Божовић, грађа САН.
А. Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, С. Д. Зб. 1, 394 и регистар.
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обратно, немогућ, него постоји још један, исто тако важан разлог:
код звучне варијанте бубуљ- налазимо и примере са коренским

вокализмом -о- и -а-: дакле боб-yљ-, баб-yљ- и сл., а код безвучне
варијанте пуп-yљ- тога нема, бар ја то нисам нашао.
Примери са боб-:

бобуљица “бубуљица” (Истра)“), бобуљица “пилула” (код
Раднића), бобуљак обао камен” (Херцеговина)“);
бдблија гомила” (Срем).
Примери са баб-:
бабуљица “бубуљица” (Бачка)“), бабуљ облутак? (Ки
стање)“), бабуљ “id.” (Перој)“), бабуљак о јабуци, о јајету (у
загонеци)”, бабуљити се дебљати“ (код Стулића) и др.
Па и иначе код б-варијанте налазимо и других типова:
брубуљач Кобао камен“ (Црна Гора)“), (фаџбла) брбуљача
*врста округлог пасуља“ (Црмница)”), брабољак “брабоњак“,
брумбуласт чворноват, квргав“ (Кучи)“);
обуљак обао камен“ (Мостар)“);
чибуљица “бубуљица“.
У овим последњим случајевима, разуме се, јасно је да имамо
различита укрштања са другим речима. Али код П-варијанте свега
ТОГa

He НаЛаЗИМО.

То је што се може рећи са српскохрватског гледишта.
Ако сада пређемо на општесловенски терен, наћи ћемо, прво,

да је јасна и варијанта са буб- и варијанта са пуп-. За једну нала
зимо општесловенско bob- а за другу општесловенско рор
Прво узимамо звучну варијанту.

У различитим словенским језицима налазимо за њу овакав
материјал:

словеначки bobnast “напет, пун“, макед. бабаџан крупан
човек“), буг. бабан Коток слезине“, бабанец “оток“, чеш. bubinek
*) Ј. Рибарић, С. Д. Зб. IX 133.
“) Д. Вушовић, С. Д. Зб. III 29.
“) По мојим белешкама.
“) Н. Новаковић, НЈ III 152.

*)
*)
7)
“)
*)

По мојим белешкама.
А. Јовићевић, грађа САН.
По саопштењу И. Томовића, сарадн. Института за српски језик САН.
С. Дучић, о. c., 344.
М. Милас, Rad J. Ak. 153, 88.

10) Т. Попова, Макед. јаз. II 95.
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“мехурић”, bubreti “надимати се”, пољ. beben “испупчење, на
дувен трбух“, рус. буба “надутост” и сл.
Ната,
!зимо

Ово слагање се не зауставља на слагању коренских елеме
него и цео дериват bpbu!- (bgbol-, bpbel- итд.) такође нала
у свим словенским језицима:
словеначки bobljati: „вода boblја кад се на њој дижу

мехури“, макед. бабуле трбух“), чеш. bublina “мехур”, boubel
°оток, брaдaвица, израштај”, bábol, boubol “мехур на кожи или
води“, пољ. babel “мехур, капљица, чир, рупица или испуп
чење у металу при ливењу; дубина; кромпир”, babolić “пра
вити мехуре на течности“, ст. пољ. bebel, bebol “мехур на
води“, г. и д. луж. bublin “дугме“, рус. бублик колачић”, ст.
рус. бубула кишна капљица“, украј. бублахи m. pl. “семе
кромпира”, бублик колачић”.

Берне кер (SEW, s. v. bgbњlњ) претпоставља општесловенско
bpbolt и bobula; томе, међутим, с обзиром на српскохрв. бубдлица,
ЧеDILI. boubol, пољ. bebol, babolić,
— треба додати бар још варијанту
“bobol-.

Као што се види, цело образовање са елементом -1- опште
словенско је.

Сад узимамо р-варијанту.
За само рор- налазимо примере опет у свим словенским
језицима:

словеначки рор пупољак; пупак”, макед. папка пупо
љак“), буг. поп пупак, пупчана врпца“, попна “пупољак; окце
на стаблу; брадавица на сиси, чир“, чеш. pup, pupek итд.
“нешто испупчено (врх на хлебу, пупак и сл.)”, pupen, pupenec
итд. пупољак; окце на биљци; плик на кожи“, роupe “пупо
љак“, пољ. рер пупак, отвор; вршак, зубац“ ререк пупак,
пупољак”, papie “пупољци, изданци”, papek “пупак”, г. и д.
луж. pup “пупак, пупољак”, рус. пуп, путок пупак, fig. сpe
дина; врх хлеба“, пуnbipb “мехур, шишарка, чир“, пупиш “пу
пољак”, украј. пуп пупољак; пупак”.
Међутим, за образовање роро!- (popul- итд.) изван нашег
језика једва да налазимо покоји пример. Ја сам успео да пронађем
само ова два сигурна: пољ. pepel = babel и украј. пуплик пупољак“.
*) В. Радовановић, Зб. за етн. и фолкл. јуж. Србије и суседних области,
Скопље 1931, регистар.

*) Л. Каровски, Макед. јаз. II 92.
Јужнословенски филолог ХIX
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162

И. Поповић

Према томе, дакле, ни са општесловенског гледишта типови bpb
и рор- не слажу се у свему,

Сада ћемо прећи даље, на индоевропско стање.
И словенско bgb- и словенско рgp- претстављају експресивне

елементе, и оба су још индоевропска. Само, насупрот словенским
приликама, где потпуног паралелизма нема, — у општеиндоевроп

ској епоси код ова два корена се може констатовати пун пара
лелизам.“)

Тако налазимо — да узмем прво формалну страну:
лит. bamba “пупак”, лет. bahiba “лопта“, швед, дијал.
bamb *трбух, мешина? — поред лит. ратipti, лет. pampt “надути
ce”, норв. дијал. famp “дебео клипан” и сл.
За облик проширен елементом -1- има доста примера и код
звучне и код безвучне варијанте:
лит. bahibalas “дебељко”, bumbulas “мехур на води, чвор
на штапу, концу“, лет. bumbulis “чвор, чворуга, кврга”, bimbuli
*кромпири”, грч. Вор Вults “водени мехур”, Вор Вејл) “буре уског
грла”, сардински bumbulla “плик“, — поред: лит. ратplys “де
бељко”, лет. pampali, pimpuli “кромпири“, ст. инд. ратphuliti
“распукне се“, ст. исланд. fimbul “капља“ итд.
-

Према

томе,

овде

имамо

напоредност

индоевропског

*b(h)aхmb(h)-axl- и “р(h)a^mp(h)-axl- (исп. Ј. Покорног, IEW, Bern,”
1949, 94—95 и Прелвица, ЕWa, S. V. леркрiš).
Та напоредност се јавља и код значења: у истој се нијанси
значења јавља сад звучна сад безвучна варијанта. Например: лит.
bahibalas и ратplys значи “дебељко”, лет. bimbuli и рimpuli 3начи
*кромпир”, словенскоме ророko, са р, одговара литaвско bаmba
“пупак”, са b. И тако даље.
За индоевропску епоху се, дакле, могу извући ова два за
кључка. Прво: звучна и без вуч на варијанта биле су
по значењу еквивалентне. Друго, та еквивалентност у
значењу повукла је за собом и једнакост у образовањима (bahib
al-as: pamp-l-ys итд.).
Сад се опет враћамо на словенски терен. У словенским јези
цима смо констатовали непаралелност у облицима, између ђ
варијанте и р-варијанте. Да видимо сада како стоји ствар са
-

значењем.

-

*) Оваква напоредност постојања звучних и безвучних сугласника код
сродних корена — не налази се само у експресивним речима, него и иначе

Ј. Отремпског, Indogermanische Forschungen, Wilno 1939, 159–160 и 163).

(исп.
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Имамо овакав материјал:
I. Варијанта са b :
1) “надути се, испупчити се“: српскохрв. набубрети, сло

веначки bobnast “напет“, макед, бабаџан "крупан човек“, буг.
бабанец “оток“, чеш. bubreti “надимати се”, пољ. beben “надувен
трбух, испупчење“, г. луж. bubonaty “испупчен“, д. луж.
bubonašiš se “надути се”, рус. буба “надутост“, бубон чво
pуга, надувена жлезда, надутост“, украј. буба “оток од
ударца“, бубнавити “надути се”;
српскохрв. бубла гука“, макед. бабуле трбух, чеш.
boubel “оток“.

2) бити дебео”: чеш. bubrik “дебео човек”, рус. (застар.)
буберега “id.”,
чеш. boubela “пуначко дете”, boubelaček “пуна особа”.
3) округао израштај на телу”: српскохрв. бубуљица,
бубдлица, чеш. bibol, boubol “плик на кожи“, boubel “брада
вица“, пољ. babel “оспа, чир“, bablica “врста обољења на кожи“.
-

4) пупољак: српскохрв. бубушка пупољак“ (исп. рус.
бабвишка “id.”).

5) округао плод, главичасти израштај на биљци“: српско
хрв. бубушка, бубач “шишарка“, бубаја “главичаста цваст црног
лука? (Расина),9 чеш. bubak “сасушен остатак чашице у јабуке
и крушке“, украј. буба “зрно пасуља“;

чеш. bublina “једна биљка са округлим цветом”, bublénka,
bublanka “шишарка“, пољ. babel “кромпир“, украј. бублахи
“семе кромпира“.

6) “лоптаст предмет уопште”: чеш. bubinek “мехурић”;
српскохрв. бубуљ “облутак“, бубуљица “мали чвор што
се и на пређи нађе, грудвица“, словеначки bobljati “правити
мехуре на води“, чеш. bublina “мехур, ништавна ствар”, boubol,
bábol “мехур на води“, пољ. babel, bebel, bebol “мехур”, babelek
“мехурић, украс у облику лоптице“, рус. бубула кишна ка
пљица“, г. и д. луж. bublin “дугме“.
И. Варијанта са р:

-

1) “надути се, испупчити се“: српскохрв. пупчаст, испуп

чити се, чеш. pup, pupek, pupik “нешто испупчено”, pupnost.
fig. “oхолост, надменост“, пољ. pepek “вршак на воћном плоду“,
рус. пуп “свако испупчење; врх хлеба“, пуповатни “надувен“,
украј. лупецћ °трбух у птице“.
*) С. Мијатовић — Т. Бушетић, С. Е. Зб. ХХХII 15.
114.
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2) бити дебео”: српскохрв. пупав трбушат”, чеш. pupkáč
*трбушат, дебео“.
3) израштај на телу”: буг. попка брадавица на сиси,
чир“, чеш. pupen, pupenec итд. “плик на кожи“, пољ. pepek

*чирић“, реpиch “плик“, рус. Пупире, пупирок, пупириш чир“;
српскохрв. пупулица “бубуљица”, пољ. pepel “плик“.

4) “пупак”: српскохрв. пупак, словеначки рор, dem, popček,
popič “пупак”, буг. поп, dem. попец “id.”, чеш. pup, pupek, pupik
“id.”, пољ. pepek “пупак, пупчана врпца“, реp “пупак“, г. и д.
луж. pup “id.”, рус. пуп, пупон, пупочек “id.”, пупки “порођај”,
украј. пyn, dem. nyněцћ, пупак, пупчин пупак”,
fig. “предмет у средини”: буг. поп колац о који су везани
коњи па се врте около за време вршидбе, стожер“, рус. nyn,
путок *средина нечег“, пуповина “макаква оаза“.
5) “пупољак, окце на биљци”: српскохрв. пупак пупољак“,
Пупити, пупчити (Дубровник) “терати пупољке“, словеначки

pop, dem, popek, popček “пупољак; окце на дрвету”, макед.
папка пупољак“, буг. папка пупољак; окце на стаблу“, чеш.
pupen, pupenec, pupének итд.

пупољак; окце на биљци“, роupé

“пупољак“, пољ. pepek, papek “пупољак”, papie “пупољци;
изданци”, г. и д. луж. pup “пупољак“, рус. пупиш “id.”, украј.
пут, dem. пупецњ итд. “id.”,

српскохрв. пупољак, пупуљка “id.“ (Косово)“), пупуљ окце
на лози”, украј. пуплик пупољак“.
6) “плод биљке” и сл.: српскохрв. пупушка махуна“, буг.
попеш “диња“, рус. Пупире, пупирок, пупириш “шишарка“;
српскохрв. пупуљица “шишарка“.

7) округао предмет, коврџа“; чеш. pupak, pupaček “врста
округлих божићних колача“, pupenec “коврџа косе”, рус.
пynbipb °мехур“;

српскохрв. пупољица лоптица од теста“.
Из ове анализе излазе два закључка. Први је: да је у опште
словенској епоси старо значење испупченост, надувеност“, испупчен
предмет” — заједничко обема групама, и оној са b и оној са р,
али да се то основно значење даље на један начин специјализо
вало код b-варијанте, а на други начин код p-варијанте. Код прве
1) Г. Елезовић, Речн. кос.-мет, дијал., s. v.
*) Али је овде веза са поп- нова, плод народне етимологије, реч је уствари
у вези са грч. телоу, лат. реро (С. Младенов, Е. П. Р. s. v. птепешљ), исп. наше
пипун “id.“.

н“
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имамо широко развијено значење лоптаст предмет, куглица” и сл.

(бубуљ итд.), а само врло мало примера за значење пупољак“ и
ниједан за значење пупак”. Код друге варијанте, сасвим обрнуто,
нарочито се учврстило значење “пупољак” и “пупак”, а врло мало
има примера са значењем лоптица“.
Ове две групе су се, дакле, не само формално него и по
значењу — на словенскоме терену прилично разишле, иако њихов

међусобни додир није сасвим прекинут (исп. чеш. boubol “плик”
напоредо са риpen “id.” и сл.). Та бифуркација показује свакако
да су се ове експресивне речи готово престале осећати као такве,

да су своје значење почеле све више да конкретизују. Тако се
и може разумети чињеница да је њихов гласовни развитак далеко
од произвољности својствене развитку експресивних речи. Например,

тако, очигледно, треба схватити појаву да је носни вокал -о- у
корену ових речи доживео сасвим нормалну судбину у појединим
словенским језицима: српскохрватско, лужичко, руско и укра
јинско рир- стоји правилно према словеначкоме рор-, македонскоме

рар-, бугарскоме рар- | pap-, чешкоме риp- | poup-, пољскоме
реp- | pop-“.
Други је закључак који излази из наше семантичке анализе
овај. Код звучне варијанте имамо обично чисто bob- у оним слу
чајевима где је значење најопштије: “испупченост” (исп. бубрети),
а махом цело bpbul- итд. тамо где се развило значење округао
предмет“ (бубуљ, чеш. boubel и сл.). Ја мислим да ово неће бити
пуки случај, и то из овог разлога: постојало је и једно опште
словенско bula, bula oпет у значењу лопта, округао предмет“.
Да би се видело да је и овај тип општесловенски, навешћу
нешто примера:

српскохрв. була, буља, зрно кукуруза раскокано на
ватри, кокица“, словенач. bila “плик, мехур”, буг. бул дугме“,
*) Али отступања има, само она код експресивних речи не изненађују много.
Тако је српскохрв. Пампув “желудац“ (Премантура у Истри, по мојим белешкама),
како изгледа, наново образовало групу -am- без губљења сугласника -т- (за обра
зовање исп. навођено пољ. реpuch). Тако је и словеначко bфmbelj “висећ предмет“,
bдтbika Sпупољак“ свакако наново добило своје -m-. Сличног порекла може бити
-от- и у д. луж. bombolica Sплик”, мада Бернекер мисли друкчије (o. c., s. v. bobЂlњ);
али овде би могла бити у питању и пољска замена за -9-, онако како Миклошич
узима за украј. бомбелb (EW, s. v. bombált); исп. и бомбовка, бомбулвка кртола“— Али све ово не мења општу слику развитка корена брb- | pop- у словенским
језицима, која, као што смо видели, показује знатну правилност.
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були, булки кокице”, чеш. boule “оток, округао израштај”,

buližnik “округао камен”, пољ. buta “грумен, грудва, дужи
округао хлеб”, bulka “лоптица, мехурић, плик“, рус. булва
“биљка топинамбур, „земланал груша“, булижник округао
камен“, украј. була “кромпир”, булка дрвена лопта“, булbба
°мехур на води, на сапуну“ итд.
Иако је могућно да се у ову групу умешала и покоја кора
дикална позајмица (тако Бернекер, о. c., s. v. bula, не искључује
могућност да је словеначко bula, чеш. boule из немачког, итд.),

ипак је bula, bula “округао предмет” несумњиво општесловенско,
и у вези је са српскохрв. буљити (очи), са гот. uf-bäuljan “надути“,
ирским bolach “плик, оток“, лат. bulla “мехур“, ст. в. нем. brilla
“бубуљица” и сл. (исп. Бернекера, 1. с.).“) Као што се види, и сфера
значења је иста као код bob- | pop-.
Ј. Отремпски (о. c., 108) словенски тип “bob-!- (бубуљица, boubel,
babel и сл.) узима као редупликацију овога типа “bul- (була и сл.).
Али таквом тумачењу се противи чињеница што поред простога

bul- имамо и просто bob-, без проширења елементом -1-, -1-, и то
не само у свим словенским, него и у свим индоевропским јези
цима (исп. горе наведено рус. буба “надутост” са лит. bamba “лопта“,
швед, bamb *мешина“ итд.). Него овде пре треба говорити о:
1) bpb-, 2) bul-, 3) bobul-, и то о сва три још из индоевропске
епохе. У трећем случају је свакако облик добивен спајањем
типова брb- и bul-.
Па какав је смисао свих ових процеса на словенском терену?
Безвучно рор- углавном је специјализовано у значењима “пупољак?
и “пупак”, оно се од значења округао предмет” готово потпуно
одвојило, па данас може значити и шиљаст врх” и сл. (исп. чеш.
pup, pupek “врх стреле“, пољ. pepek “вршак на воћном плоду“ и др.).
Напротив, звучно bob- све више је почело развијати баш значење
°округао предмет”. Због тога се оно тако чврсто и везало са bul-,
које је имало слично значење. Зато је на словенскоме терену
индоевропско “bа“mba“!- и очувано, а индоевропско “ра“ тра“l(углавном) напуштено.
Наравно, значење округао предмет“ и значење пупољак?
и сл. — нису јако удаљена међу собом. Тако је преко очуваног
основног значења “испупченост” и сл. могло доћи до поновнога
“) Наравно, могућ би био и друкчији вокализам, треба претпоставити -оза случајеве као бу-бол-ица и сл.; само је то ређи случај и није ово једина
могућност тумачења.
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додира двају типова, и у српскохрватском језику је до тога у
извесној мери и дошло, па се на тај начин добио онај парале
лизам од којег смо цело излагање и почели (или, што је исто,
стари индоевропски паралелизам је очуван). Али је у другим сло
венским језицима овај контакт врло редак, а ни у нашем језику
он не доводи до потпуног стапања типа буб- и типа пуп-, не до

води, то значи, до индиферентне употребе обају типова у свим
ЗНаЧеЊИМa.

Схема хронолошког развитка од индоевропске епохе до да
нашњег нашег језика била би оваква: I.

индоевропска епоха:

*b(h)a^mb(h)- | *p(h)a^mp(h)- се употребљава потпуно равноправно
и основно му је значење испупчење”, “надути се”. II. опште сло
венска епоха: bob- = "округао предмет“, pop- = "израштај”. III.
српскохрватски језик: бубуљ-|| пупуљ- се подудара, пре
свега формално.

После овога би се могло поставити још једно питање: зашто

у словенским језицима, свима, поред bob- налазимо и вокализам
bob- и bab-“), а поред pop- углавном не налазимо рор- и рар-Р
Мени се чини: опет због тога што се значење округао предмет”
учврстило код звучне варијанте ђob

Исто онако као што смо имали код бубуљ укрштање брb- са

bul-, — тако смо код бобуљица, бабуљица и сл. имали контамина
цију са bob- и bab-, које такође значи “округао предмет“ и сл. Да
наведемо за ове типове понеки пример.

Прво bob-. Реч boba је општесловенска (Бернекер, о. c., s. v.);
а За ТИМ

НаЛаЗИМО -

српскохрв. боба нешто округло, зрно грожђа, брaдaвица,
ситан пиљак, кромпир”, бдбак “брабоњак” (Ријека), бобук кло

бук на води“, словеначки bobika “зрно”, bobek “зрнце, пупољак,
гука”, bobinka focпа“, буг. бобинки “малина“, чеш. и пољ. bobek

“лоптица; брабоњак“, г. луж. bobk “ловоров плод”, рус. бобки
“id.; брабоњак” и сл.
Затим bab-. Опет имамо:

српскохрв. бабица “израстао”, бабура “шишарка“, бабац

*крупан орах”, словеначки baba “печурка Воletus edulis кад
је стара и има крупан шешир”, babica *празна кестенова љуска“,
*) Вокализам bub- и beb је редак. Исп. ипак пољ. buba “бобица“; српско
хрв. бебук клобук на води“, бебица “зеница“ (код бачких Буњеваца, по мојим
белешкама).
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буг. баба “опна у којој се рађа младунче“, бабушка мршава
овца с великим трбухом“, чеш. babče “врста воћа са бобастим
плодом, кромпир“, словач. babika “лутка инсекта”, пољ. baba
“врста слатког теста нарочитог, округлог облика“, рус. ба
бушка грудвица у тесту; оспица“, украј. баба грудва снега“,
бабimu “ОТећи“.

И тако даље; могао би се навести врло велики материјал.
Типови bob- и bab- још су се у општесловенско време, а

свакако и раније,“ стали мешати са типом bul-, па тако налазимо:
српскохрв. бабуљица, бобуљица, бобуљица; бабуљ, бобуљак
<обао камен”, бабуљак јаје, јабука“, буг. боболка, боболак
*бобица“, чеш. bobule •дугуљаст плод”, ст. пољ. babel, babol
“плик, мехур“, г. луж. bobla “овчији брабоњак“, д. луж. bobel
“плод ловоров“, украј, бобалbна округао колач с маком” и др.
Све ово значи најшире могућности најразноврснијих контами
нација. Исп., напр., код нас са поменутим бубуш-ка“шишарка? —
баб-уш-ка “id.“ (Бока), а са овим и рус. баб-уш-ка грудвица брашна
у јелу“ и сл. Или, рецимо, наше речи буб-л-а “гука“ и бдб-л-ија
“гомила”. И тако даље.

Код p- варијанте типова рор- и рар- не налазимо, због тога
што они, како изгледа, немају — бар не у већој мери — значење
које би се поклапало са значењем корена pop-. Ове прилике код
безвучне варијанте рор- показују да код звучних типова брb-, bob-,
bab- (исп. и bub- и beb-) никако немамо гласовну промену вокала
р: о : а, а тако исто ни неку произвољну њихову употребу, —
него да су у питању стар и различит и т и по ви.

Све ово значи да су и такозване експресивне речи далеко

од неке произвољности. И нормалан развитак назала у групи рор
(па тако и bgb-) и извесна семантичка разграниченост — доказују
да су се оне углавном одвојиле од свога првобитног елемента
подражавања звукова и да теже да се у језику фиксирају. Тако
бисмо могли реконструисати овакву општесловенску схему:

bpbel-, bob- : pop
bobol-, bob- : . . . . .
baba!-, bab- : . . . . .
Друге индоевропске варијанте је општесловенска заједница
углавном одбацила.
*) Исп. талијанско дијал. bubel “коврџа“.
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У српскохрватском језику ова схема је нешто шира:
бубуљ-, буб- : пупуљ-, пуп
бобуљ-, боб- . . . . . . . .
бабуљ-, баб- . . . . . . . . . . . .
-

o

o

a

— али ту се и она зауставља. Ни у нашем језику паралелизам.

није потпун. Ми у њему никад немамо, например, “попица у зна
чењу "бобица“, нити, обрнуто, “бубак место пупак, нити, најзад,
*Попољак, "папољак поред пупољак, — иако има доста разноврсних.
образовања.
Остаје нам још да продискутујемо српскохрватске типове:
а) обуљак обао камен”, б) чибуљица бубуљица“, в) брубуљач обао
камен”, брбуљача (фаџбла) “пасуљ“, брабољак брабоњак“, брумбу
ласт чворноват“.

Код обуљак имамо контаминацију бубуљ (или бабуљ) обао.
камен” са придевом дбао (исп. и облутак).
Код чибуљица имамо, опет, како вели RЈА (s. v.), турско
čybán “id.”, затим контаминацију са бубуљица.
Код типа брубуљ- итд. могу се правити различите комбина
ције да се објасни сугласник -r-.
Прво, брабољак се не може одвајати од брабоњак, а са овим
у вези опет налазимо:

српскохрв. брабуњка, брабунка бубуљица” (ист. Србија)“),
словеначки brbónec “брадавица”, brbönčica *брадавица на сиси“,
brbanček “плик, мехурић“, буг. брљбонка зрно, бобица, чво
руга“, брабонки округао измет овце, козе, зеца“, барабонки.

“плод једног дрвета у облику бобице“, брабулки, барабол

*кромпир“, украј. барбола, барабола, барабона “id.”, рус.
барабула “id.“.

Бернекер (o. c., s. v. brambor) бугарске и украјинске облике.
доводи у везу са чеш. brambor “кромпир” — са којим исп. и пољско

bambor “врста кромпира”, bambury “врста јабука? — и тумачи га
од нем. топон. Вrandenburg.

Али се свакако буг. брабонка, барабонка не може одвајати.
од српскохрв. брабоњак, а ово се, опет, може поредити са грчким

föopoоog “ђубре, измет“, чије 6 показује да је и овде у питању
експресивна реч (в. код Прелвица, о. c., s. v., али он тумачи

друкчије).
Осим тога, brb-, brob- и сл. налазимо и без проширења са
-n-, -l-:
*) М. Станојевић, С. Д. Зб. III 179.

-
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српскохрв. брдботан, брдбошка куглица коју измеће на
себи храст“ (Црна Гора),“) макед. брбушки кромпир“), буг.
брабашки козји, овчији измет“, брабоћ, барабоli “кромпир” и сл.
Зато и чешко brambor не мора бити никако позајмица (а могло
би, опет, бити у вези не са нем. Brandenburg, него са нем. Вrom
beere “купина“ и сл., значење се томе не би противило).
Што се тиче словенских типова hrab-, brb- итд., — они су,
бар једним делом, у вези са оним индоевропским “bhr- које значи

*бобица, испупчење“ и сл. (исп. нем. Beere “зрно“ итд.), а које се
у слов. језицима већ и иначе јавља: буг. бру(м)ка, брко(м)ка чир“,
рус. брохо трбух“, украј. брости пупољак“ итд. (исп. Бернекера,
о. c., s. v. brљSng, Младенова, о. c., s. v. брумка). Али је затим
дошло до мешања са типом bob- итд.

Код црногорскога (кучкога) брумбуласт сЧворноват” може се
помишљати и на албанско brumbullak “лопта, грудва”, brumbullaktë
"округао”, а то је у вези са аdj. bruin-uer испупчен“.
Најзад, кајкавско brabranek cреса”, са -r- у два слога, RЈА
(s. v.) везује са брабоњак (исп. и словеначко brdbranek, abranek
“ цветна реса, зрно“).
Ове речи су увек праћене сличним експресивним речима које
значе неки шум (исп. српскохрв. бубуљица са словеначким bobljati
<мрмљати”; или српскохрв. брабоњак са дијалекатским брабињак
“мрав“), или, још, словеначко bobnast“ напет“ и општеслов. bobbno,
итд.). Али је несумњиво да ова некадашња једнакост по пореклу —
данас у језичком осећању не постоји. Тако, например, Бер не кер
-

(o. c., s. v. v. bgbњlњ; bgbњnЂ) никако и не претпоставља такву
везу, а Покорн и, опет, изричито каже: „ba“mb-... “надути се“.
Ономатопеја, узета по аналогији на надувен образ, психолошки
различита од ba“mb-... које претставља непосредно подражавање
тупог звука“ (о. c., 94).
Цело наше излагање показује неколико момената од општијег
значаја. Иако су ове навођене речи експресивне, оне су се на сло
венском терену — у крупним линијама узевши — подвргле нор

малном гласовном развитку, како то показују сви словенски језици
без разлике, а некадашње индоевропско шаренило — ишчезло је.
Догађа се, истина, у извесној мери интервенција поновног ства
рања (словеначко bombika са наново унетим -т- и сл.); али ова
интервенција није у стању да то некадашње шаренило успостави.
*) Л. Рогановић, грађа САН.
*) Ђ. Пуљевски, Речн. од три јез“, 65.
*) А. Белић, о. c. 362.
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Тамо где имамо богатији вокализам, код звучне варијанте: bpb-,
bob-, bab- – не може се говорити о гласовној измени, исто онако
као што се ни код brab-, brob- итд. не може говорити о гласовној
појави сугласника -r- Па и у семантичком погледу — на словенском

терену су се ове речи одвојиле од ономатопејских речи и пошле
су правцем сужавања значења.

Тако се данас ни у словенским језицима уопште ни у нашем
језику не може више говорити о речима група bob- и рор- као о
правим експресивним речима.
Иван Поповић

Ré S 11 ml e
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Sur les racines slaves bob- et pop- et quelques de leur derives
Lestуpes expressifs “b(h)a^mb(h)-, *b(h)aхmb(h)axl-et“p(h)a^mp(h)-,
*p(h)aхmp(h)a^l- se gonfler” etc., qui avaient une valeur sémantique
tout égale a l'époque indo-européenne (cf. Pokorny, I. E. W., Bern
1949), — ont subi une repartition sur le terrain slave. Le type sonore
(sl. bob- etc.) sest de plus en plus specialisé pour la signification
“boulette, objet rondº (s.-cr. бубуљ, tch. boubel, russe бубула), tandis
gue le type sourd (sl. pop-) a prisla signification: a) nombril, b) bouton
de plante (s.-cr. пупак, пупак, tch. pupek, poupé, russe nуn, nynbiu).
Сеtte répartition sémantique a еu pour consequence un certain désac
cord du developpement formel des deux types. Le type sonore, en

sappuyant aux mots bula, bula, qui ont une signification semblable
en slave (objet rond en général"), a conservé le theme dérivé bgb-l(бубуљ etc.), au contraire, le type sourd, en obtenant généralement
les deux significations mentionnées, na conserve en langues slaves
Фue la racine simple pop-, en abandonnant le derive pop-l- (Seul le
serbocroate emploit ce dérivé dans une mesure considerable: пупољан,
пупуљица еfc., tout en gardant la difference sémantique des deux types).
ILes déviations vocaliques du type Sonore (bob-, bob-, bab-) s ex

pliquent morphologiquement, par une contamination de bob- avec “bob
et *bab- (id.). Par contre, la voyelle nasale du type sourd sest
développée d'une fagon regulière, malgré son origine expressive (s.-cr.

пупољак, russe, ukr. пупок, en face du bulg. non, slovene pópek, pol.
pepek etc.), justement parce que sa signification nouvelle na pas donné
lieu a une pareille contamination.

