
СНЕ ЖА НА ПЕ ТРО ВИЋ 
(Бе о град)

ОД ИМЕ НИ ЦЕ (Х)АТАР „ВО ЉА, НА КЛО НОСТ, МИЛОСТ“ 
ДО ПРИ ДЕ ВА БЕ ЗАЈ ТРЕН „НЕОБАЗРИВ“*

У раду се даје анализа различитих облика и значења забележених
код лексичке породице турцизма (х)атар „воља, наклоност, милост“.
Посебно се тумаче изрази у којима се ова реч јавља и наводе паралеле
из других балканских језика и могући турски фразеолошки предлошци.
Предлаже се етимолошко тумачење придева безајтрен „необазрив“.

Кључне речи: српски језик, турцизми, етимологија, дијалекатска
лексика, полукалкови.

0. Именица хатар m., у основном значењу „воља, наклоност,
љубав, милост“, са изведеницама, различитим фонетским и акце-
натским варијантама и у бројним синтагматским и фразеолошким
склоповима, веома је добро потврђена широм српско-хрватског је-
зичког простора. Циљ овог рада је да најпре да преглед облика и
значења лексичке породице ове речи у српско-хрватском језику и
да установи у којим се устаљеним изразима она користи. Затим да,
поређењем са материјалом из турског и других балканских језика,
утврди која су значења и у којим спојевима позајмљена из турског
језика, а која су се развила самостално, секундарном семантичком
адаптацијом у српском језику. На послетку, имајући у виду творбе-
но-семантичке механизме ове лексичке породице и дијалекатске
особености присутне у црногорским говорима, у раду се предлаже
етимолошко тумачење наизглед усамљеног придева безајтрен „ко-
ји не говори ни по чијој вољи, отворен, необазрив“ забележеног у
Пиви. 

* Овај текст је резултат рада на пројекту 148004: „Етимолошка истраживања
српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“, који у целини
финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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1.1. Најстарија потврда ове речи регистрована је у 18. веку и то
у облику хатур m. „корист“: Који приварит неће ни за каков хатур ни за
плаћу (RJA); такође Црна горо хатур ми је на те, јер мој драги сад замаче
за те БиХ (Škaljić)1. Са очуваним х- посведочене су и следеће вари-
јанте: хатар „воља, обзир, милост, корист, жеља“ (RJA; Škaljić)
„памет, сећање“: Колико ми је у хатару (хатру), то је било прошле године
Босна (Škaljić), хатер „љубав, воља, милост“ НП, НПосл Вук (RJA;
Škaljić), хатор „id.“ (RJA), „памет, сећање“: Стално си ми на хатору (на
хатру) Босна (Škaljić). 

1.1.2. Изведенице од горенаведених именица су: хатаров, ха-
теров само у народним пословицама: Хатарова кућа у потоку, једва јој
се слеме види (Вук), хаторан adj. „који жели само своју корист, ко-
ји ради само на своју корист“: Има једну ћуд и вољу сву нељубезљиву
илити хаторну … Вас колики свет јест интересат илити хаторан (RJA)2, ха-
тарљив „лако увредљив, осетљив“ (Škaljić); хатарити impf.
„замерати некоме за нешто“ (Škaljić), хатерисати „радити по
хатеру“ Србија (RJA)3; хатарџија m. „човек који ради по хатеру“
НПосл Вук (RJA), хатерџија, хаторџија, хатурџија „id.“ (Škaljić). 

1.2.1. Са уметнутим -ј- забележене су следеће потврде: хајтар
„љубав, воља, наклоност“ НП ЦГ Вук (RJA), НП Хрватска (Škaljić),
хајтер „id.“ НП ЦГ (Вук), хајтор ЦГ (RJA). 

2.1. Најбројније су потврде у којима је дошло до уобичајене фо-
нетске промене губљења почетног х-: атар m. „љубав, наклоност,
обзир, воља“ НП Вук, НП Босна, Србија (РСА), атар, атар „воља,
осећање, љубав, протекција“: Не могу да му искочим из атара. Остало
ми је атар. Атар да ви не оста не. Ње му за атар сам ви то учи ни јо. Не по прав-
де, но за атар. Ти да ми имаш атар, не би тако учинијо, но си човек без атара.
За Божи атар.4; „саучешће, пажња“: Бога ми одамно несу били, кад је умро
покојни бала, долазили су на атар (т. ј. да изјаве саучешће) Косово (Елезо-
вић I); атер „љубав, наклоност, обзир, воља“ Ј. Веселиновић, М.
Глишић (РСА), Љештанско (Тешић); атор „id.“: Максим Анђи атор
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1 У Шкаљићевом речнику је за овај пример дато значење „жао (ми је)“.
2 RJA напомиње да је у оваквом, негативно конотираном значењу, придев

хаторан забележен само код једног писца. 
3 Почетно х- у овој одредници није сасвим поуздано јер сви примери у RJA

имају облик атерисати.
4 Уп. и одговарајућу албанску конструкцију Pasha hatrin e Zotit „тако ми

Божјег хатара“ Скадар (Dizdari 369).



учинио, ǀ Те погуби свезана Османа НП Вук (РСА), Учинићу то теби у атор
Лика (РСА), „инат, пркос“: Е баш ћу теби у атор отићи Банија, Лика
(РСА), „свађа, препирка“: Кад ко коме зна за ћуд и уџанац, онда му се ла-
сно држати, да атора не буде Кордун, Лика, зап. Босна (РСА), „замерка,
увреда“: Осто ми је велики атор на њега Поткозарје (Далмација); ать̍р
„воља, жеља“ Врање (Златановић), Пирот (Живковић), Лебане (Жу-
гић), Тимок (Динић), а̍тьр „љубав, наклоност; воља, расположе-
ње; пристрасност, протекција“ Призрен (Чемерикић), атьр „љубав,
по што вање“: Не ми се работи, ама на тебе за атьр ћу ти уработим, „олак -
ши це, угађање; воља“ Лесковац (Митровић).

2.1.2. Изведенице: атара̍н adj. „добар, срдачан“ Лесковац (Ми-
тровић), атарљи̍в „добродушан, према свакоме попустљив“ Врање
(Златановић), Лесковац (Митровић), атьрљи̍в „id.“ ibid.; аторник
m. „онај који чини атор, пријатељ“: Кажу: „Боже, све узми до ли прија-
теља!“ А добро је аторника и у вражјој кући имати Буковица (РСА),
атарџи̍ја „онај који другоме испуњава вољу“ Врање (Златановић),
„онај који ради пристрасно, према својој наклоности“ Тимок (Ди-
нић), атьрџи̍ја „љубазан, предусретљив човек; фиг. у супротном
значењу; пристрасан човек“ Призрен (Чемерикић), атарџика f.
„жена која чини свакоме по вољи, пристрасна жена“ Косово (Еле-
зовић I), атьрџи̍ка „id.“ Призрен (Чемерикић), атарџи̍јћа „жена
склона љубавним предавањима“ Тимок (Динић); а̍тьрсьз m., adj.
indecl. „особа која нерадо чини услуге; непредусретљив, непреду-
зимљив, неуредан“ Призрен (Чемерикић); аторити impf. „чинити
коме по вољи“ Лика (РСА), „замерати се, чинити нажао“ Поткозар-
је (Далмација).

2.2.1. Посведочене су и следеће потврде са уметнутим -ј-: ај-
тар m. „љубав, наклоност, обзир, воља“ Црна Гора (РСА), „пошто -
вање, пријатељство, љубав“ Васојевићи (Боричић), „љубав, накло-
ност, жеља“: То сам учинио за његов ајтар, „дужност“: Ајтар је ајтар
Ускоци (Станић), „обзир“: Учинијо сам то из ајтара према његовом оцу,
„жеља, жудња“: Ако ти је ајтар на кокошињу јуву, ево имам и ње Пива
(Гаговић), ајтар „воља, удовољење, обећање, добар однос; пажња,
наклоност“ Никшић (Ђоковић), ајтар, ајтара, ајтер, ајтера
„љубав, воља; доброчинство, услуга“: Помирите се за мој ајтер Васо-
јевићи (Стијовић), ајтер „id.“ НП Вук, Црна Гора (РСА), ајтер
Ускоци (Станић), ајтер „воља, љубав, наклоност“: Ижљегла си му из
ајтера и то ти је, „саучешће“: Оћемо ли одит на ајтер у Бандиће, умро ни је
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пријатељ Загарач (Ћупићи), ајтор „љубав, наклоност, обзир, воља“,
„корист, рачун“: Жену се момци ... ’дикод по срцу ... а највише по ајтору,
интересу Пољица (РСА).

2.2.2. Изведенице: ајтаран, -арна, -арно „који неће другоме да
се замери; склон да другоме учини услугу, предусретљив“ Ускоци
(Станић), ајтеран, -рна, -рно „спреман да чини услуге“: Он је дои-
ста ајтеран: просто се радује ако може да коме изиђе у сусрет Црна Гора
(РСА), ајтарљив „id.“: Дужност је свакој кући давати „наруче“, јер која ку-
ћа у томе отскочи зове се „ајтарљива кућа“ Кучи (РСА); ајтерисати
impf. „ићи по нечијој вољи“: Сви ајтеришу старцу Вујадину, ко да иг је
нечим омађијо Пива (Гаговић), „чинити некоме за љубав“ Црна Гора
(РСА), ајтарџија, ајтерџија m. „особа која радо чини доброчин-
ства, услуге и сл.“: Марко е био велики ајтерџија и вазда е више волио да
учини ајтар сиромау но газди Васојевићи (Стијовић), ајтерџија „који
поступа према личним сим па тијама“ Црна Гора (РСА).

3.1. Само једном је посведочена варијанта са протетским ј-: ја-
тор m. „љубав, наклоност, обзир, воља“: Сна заови ни јатора нема НП
Вук (РСА). Протетско ј- испред а- ретко се среће код турцизама5,
иако је ова фонетска промена присутна код речи словенског поре-
кла у ранијој фази развоја (типа јабука, јагода, јагње и сл.). С обзи-
ром на то да је овај облик потврђен само једном у народној песми,
могуће је и да је записивач само чуо ј у изговору због избегавања
хијата у склопу ни атора. 

3.2. Није јасно да ли су са овим турцизмом у вези следеће речи:
јаторнији adj. „јачи, чвршћи (за дјецу, и за остале младе животи-
ње)“ (Вук), јаторан, -рна, -рно „физички јак, способан; окретан,
живахан, брз; жустар, крепак“: Јаторни волови преживају украј падине
Шапчанин, Србија, Хрватска, Црна Гора (РСА), „снажан, окретан,
живахан“: Дјеца су нам све јаторнија Поткозарје (Далмација), јаторан,
-рна, -рно (обично у компаративу) „јак, снажан, способан“ Горње
Цапарде (Ђукановић), јатор, -а, -о, јаторан,-рна, -рно „одрастао,
развијен, матор, зрео (о детету или младој особи); живахан, крепак,
снажан; простран (о кући); сав, потпун“ Ускоци (Станић)6, јатор-
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5 Забележено је спорадично и у слабо потврђеним примерима: јаваз „глас“,
по ред чешћег аваз, јагдити се „чистити лице од длака уз помоћ агде“, поред аг -
ди ти се (РСА). Уп. и Stachowski 1973: 169 где се за протетско ј- у српско-хр ват -
ским турцизмима каже да се јавља само испред е-.

6 Уп. и јатара f. „оронула, слаба кућа, страћара“ Ускоци (Станић).



ност f. „физичка способност, снага, крепкост“ (РСА)7. Skok 1: 762
под одредницом јаторан тумачи овај придев као изведеницу на -ьn
од заменице jeterъ „који год“, са прелазом је- > ја- и компаративним
суфиксом -тер, -тор као у речи шестеро поред шесторо. Иако је
поређење са придевом јак задовољавајуће, пре свега са семантич-
ке стране, извођење придева од заменице jeterъ није довољно убе-
дљиво. Формално извођење ових придева од именице јатор мање
је спорно, али проблем представљају нејасна семантичка веза и не-
поузданост саме хапаксне потврде. Можда би се ова значења могла
посматрати као последица укрштања са придевом јак, за шта уп.
јакоран, -рна, -рно „јак, млад, кочоперан“ Дворска (РСА), мада не-
достаје макар једна потврда придева јаторан у значењу „добар, ср-
дачан, предусретљив и сл.“. 

4.1. Порекло именице (х)атар „воља, љубав, наклоност и сл.“
од тур. hatır „id.“ дају сви релевантни приручници: Skok 1: 661; Ška-
ljić 319–320, Knežević 146. Турска реч је од ар. ḫaṭir (Räsänen 157).

4.2.1. Са фонетске тачке гледишта занимљиво је, као што и Skok
l.c. напомиње, да „у хрв.-срп. рефлексима за тур. ı упада у очи мно-
жина употребљених самогласа а/е/о/у, дакле свих осим и“. Дијалекат-
ске речи које Скок није имао на располагању показују и рефлекс тур.
ı као ь, али ни у том новом материјалу ни на једном месту није по-
тврђена адаптација тур. ı као и. То представља особеност лексичке
породице овог турцизма, будући да је уобичајени рефлекс тур. ı у
српско-хрватском језику управо вокал и, уп. Stachowski 1973: 398. 

4.2.2. Такође је специфичност ових речи и уметнуто -ј- у број-
ним потврдама из Црне Горе, неколико из Хрватске и код Вука. Skok
1: 661 тумачи то као последицу замене а из арапског, које је и у тур-
ском наглашено, али нема квантитет адекватан арапском. 

4.3. Турска реч hatır позајмљена је и у друге балканске језике:
мак. атер „воља, љубав“ (Јашар-Настева 106), буг. хаmъ̀ръ,
хаmърджия, хаmърджийка (Младенов), рум. hatîr, hatîrgiu „заш-
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7 Са придевом јаторан свакако су у етимолошкој вези имена домаћих
животиње: јатоња / јатоња m. име волу Брувно, Ускоци (РСА), јаторка f. име
крави Лика (РСА), јатоша / јатоша f. име овци, кози или свињи која води стадо,
крдо; име крмачи, кози Хрватска (РСА), јатуља f. име крави Лика, Ускоци
(РСА).

8 Детаљније о рефлексу турског полугласа у турцизмима из призренско-
-тимочких говора в. Petrović 2000.



титник, помагач“ (Tiktin 2: 285–286), арум. hătîre f. „пажња, љуба-
зност, услуга“, hătîrği „предусретљив, пажљив“ (Papahagi 1: 552),
алб. hatër, hater hatërli-je, hatërxhi, поред hatërlleshë, hatërxheshë
(Dizdari 368–369), hatëronj „повлађивати“, hatrueshëm „наклоњен“
(Boretzky 1976: 61), нгр. χατίρι, χατιρικός „предусретљив, услужан“
(Хориков/Малев).

5.1. Још је Скок приметио да се именица хатар и њене фонет-
ске варијанте јављају само у одређеним синтагматским везама, на-
вевши две: по хатеру и хатур ми је на те (Skok 1: 661). Презенти-
рани лексички материјал не само да потврђује Скокову напомену,
него и повећава инвентар устаљених израза у којима се ова реч ко-
ристи. Поједини изрази могу се протумачити као полукалкови са
турског језика, а за неке од њих су посведочене и адекватне парале-
ле у другим балканским језицима9. 

5.2. Српски лексикографски извори бележе следећу фразу: изићи
(коме) из атара „не учинити (коме) по вољи, замерити се“ Србија
(РСА), изићи (коме) из хатара Кнез Милош га постави саветником, че-
га се Милутин прими преко воље, само да не изиђе кнезу из хатара Србија
(RJA); изићи (коме) из ајтара „огрешити се о љубав према коме,
замерити се“: Тешко би било да му изиђем из ајтара Ускоци (Станић), ај-
тер у примеру Ижљегла си му из ајтера и то ти је Загарач (Ћупићи),
атар, атар у примеру: Не могу да му искочим изатара Косово (Елезо-
вић I). Она је полукалк од тур. birinin hatırından çıkmamak „из-
бегавати да се драгој особи одбије жеља, повреде осећања“ (BTS).
Дослован превод турског израза био би „не изаћи из нечијег
хатара“, тако да израз у позитиву има значење као у српском „не
учинити некоме по вољи, повредити некоме осећања, замерити се“.

5.3. Са глаголима бити и остати посведочени су изрази: бити
(остати) атер „бити (некоме) криво, жао, расрдити се“: То је мај-
ци врло атер било, ǀ Удри ћерку по белу образу НП Србија, Немој да ти оста-
не атер Косово (РСА), атор бити (остати) „бити (некоме) криво,
жао“: То Јовану врло атор било, ǀ Па ево га љуби у одају: ǀ ... Је л’ истина
што ми на те кажу? НП Босна (РСА), атор „замерка, увреда“ у при-
меру: Осто ми је велики атор на њега Поткозарје (Далмација). У маке-
донском и бугарском језику одговарајући изрази долазе у склопу са
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9 За фразеолошке балканизме, настале калкирањем или полукалкирањем в.
Papahagi 1908, Јашар-Настева 124–174, Petkova-Schick 1992, Петровић 1999, Пе -
тро вић 2001.



глаголом останува, односно останѫ: мак. останува атер „вређати,
замерати“: Честити царе, му рекол првио еким, атăр да не ти остани, ти тоа
што бараш, ни било досега, ни па … (Јашар-Настева 159), буг. останѫ
ми хатѫръ „бити некоме криво због нечега“ (Геров). Они су полу-
калкови од тур. hatırı kalmak „id.“ (kalmak „остати“). 

5.4.1. У Елезовићевом речнику за реч атар, атар поред значе-
ња „воља, осећање, љубав, протекција“ наводи се и значење
„саучешће, пажња“ са примером: Бога ми одамно несу били, кад је умро
по кој ни ба ла, до ла зи ли су на атар (т. ј. да из ја ве са у че шће) Ко сово (Елезовић
I). У Загарачу је такође реч ајтер потврђена у значењу „саучешће“:
Оћемо ли одит на ајтер у Бандиће, умро ни је пријатељ Загарач (Ћупићи).
Из примера је очигледно да сама реч атар / ајтар нема значење
„саучешће“, већ да изрази долазити на атар са Косова и одит на
ајтер из Загарача значе „изјавити саучешће“. У албанском је по-
сведочен израз me shkue në hatër (дословно ићи у хатар) „изјавити
саучешће“ (Dizdari 369)10. У турском језику постоји израз hatırına gel-
mek (дословно доћи у хатар), али само у значењу „сетити се, пасти
на памет“, а не и „изјавити саучешће“. Међутим, пошто тур. hatır
значи и „успомена, сећање“ може се претпоставити да се значење
„изјавити саучешће“ развило преко ићи, доћи на помен; помен
„успомена; сећање на преминуле“. Подударна употреба турцизма
хатар са глаголима кретања у специфичном значењу може указива-
ти на евентуално заједничко турско порекло фразе, али и на интер-
ференцију српско-црногорских и албанских говора у релативно
блиском ареалу. 

5.4.2. У значењу „изјавити саучешће“ реч ајтер забележена је
и са глаголом питати, у изразу питати (коме) ајтер у Кучима: До-
шао је род погибаочев ... Њих је убилац далеко срео и питао им, по обичају
ајтер и одвео их кући Црна Гора (РСА). У турском језику постоји фор-
мално адекватан израз hatır sormak (дословно питати хатар), че-
сто и у склопу са hal hatır sormak (hal „стање“) „распитивати се за
нечије здравље“. Пошто се значење турске фразе не подудара се са
срп ским, ни је из ве сно да се ра ди о по лу кал ку из тур ског, а ка ко је у
овој синтагми реч потврђена само у једном извору вероватније је
да је помак ка „изјавити саучешће“ последица локалног семантич-
ког развоја.
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10 У значењу „изјавити саучешће“ реч је забележена у часопису Hylli i Dritës
који излази у Скадру, док Диздари напомиње да није имао прилике да га чује на
северу Албаније (Dizdari l.c.).



5.5. Само Шкаљић у свом речнику даје израз хатар искварити
„замерити се, нажао учинити“ без примера. Са глаголима који зна-
че „(по)кварити“ одговарајуће фразе забележене су у македонском,
бугарском и румунском језику: мак. расипува атер „замерити се“:
… арно ама царот неќел да му го расипат атарот на пашата, што го истерал
него… (Јашар-Настева 159), буг. развалюмь, разсыпвамь, разтурюмь,
трошѭ, строшювамь, крьшѭ нïкому хатѫра „не радити некоме
по вољи, не слушати“ (Геров), рум. a strica hatîrul cuiva (дословно
кварити хатар) „увредити, повредити (некога)“ (Tiktin 2: 268). Ови
се изрази могу сматрати полукалковима од од тур. hatırını yıkmak
„увредити некога“ (yıkmak „расути, уништити“)11. У македонском
постоји и израз крши атер (некому) „замерити се (некоме), увре-
дити (некога)“: Та каурите, вашиот атер не го кршат. Врато му кршам, ата-
ро не му кршам, што је од тур. hatırını kırmak „id.“ (kırmak „ломити“)
(Јашар-Настева l.c.).

5.6. РСА бележи као посебне изразе и у ајтер (истине, прави-
це) „у прилог, у корист истине“: Сматрали смо за дужност нашу, да овај
наш поглед ... саопштимо, у ајтер истине и у ајтер правице Бранково коло,
у атар истине „у прилог истине“: Да видимо шта се може рећи у атар
или против претпоставке Србија (РСА). Исти синтагматски склоп по-
сведочен је и у албанском për hatër të së vërtetës… (досл. у хатар
истине) „зарад истине, у прилог истине“ (Dizdari 368). Ови приме-
ри пре се могу посматрати у контексту значења синтагме у атар, за
атар „зарад, у прилог“, „у корист“, као у примерима из Елезовиће-
вог речника: Њему за атар сам ви то учинијо. Не по правде, но за атар (Еле-
зовић I), него као полукалкови с турског. Српском у ајтер / атар, за
атар и албанском për hatër одговарају турске конструкције са дати-
вом hatırına (дословно твоме хатару) или hatırın için (дословно за
твој хатар). Уп. и атьр „љубав, поштовање“ у примеру: Не ми се ра-
боти, ама на тебе за атьр ћу ти уработим Лесковац (Митровић), као и буг.
за хатѫръ, по хатѫръ „из поштовања (према некоме); да би се уго-
дило некоме“ (Геров).

6.1. Анализа употребе турцизма (х)атар у одређеним синтаг-
мат ским ве за ма по ка зу је да се ра ди пра вил ног де фи ни са ња зна че ња
позајмљеница, па и њихове етимологије, оне морају посматрати у
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11 Јашар-Настева l.c. наводи као турски предложак израз hatırını bozmak „id.“
(bozmak „кварити, расипати, растурати“), али он није потврђен у нама доступним
лексикографским изворима.



ширем контексту и да није довољно само одредити реч из страног
језика од које оне воде порекло. Сагледавање односа међу лексема-
ма заједничког алоглотског порекла у оквиру једног језика, па чак
и унутар мањих ареалних целина и локалних говора, њихово пове-
зи ва ње са срод ним ре чи ма из дру гих бал кан ских иди о ма и по ре ђе ње
са семантичким дијапазоном и фразеолошком употребом етимона,
неопходни су за разумевање механизама позајмљивања који могу
помоћи у проналажењу порекла наизглед непрозирних и усамље-
них речи. 

6.2.1. Један од таквих примера је придев безајтрен „који не го-
вори ни по чијој вољи, отворен, необазрив“: То је безајтрен чоек: ре-
чи ће ти што мисли, па било ти мило или мрзно (Гаговић) забележен са-
мо у говору села Безуја у Пиви. Очекивани основни облик *ајтрен,
који би реч безајтрен несумњиво довео у етимолошку везу са овде
разматраним речима, није посведочен ни у Пиви, нити другде на
српско-хрватском терену. Исти извор доноси само именицу ајтар
„обзир“: Учинијо сам то из ајтара према његовом оцу, „жеља, жудња“ и
глагол ајтерисати impf. „ићи по нечијој вољи“. Међутим, у црно-
горским говорима потврђене су две варијанте придева: ајтаран, –
арна, –арно „који неће другоме да се замери; склон да другоме учи-
ни услугу, предусретљив“ Ускоци (Станић), ајтеран, -рна, -рно
„спреман да чини услуге“ Црна Гора (РСА)12. На основу ова два
примера и именице из Пиве, придев безајтрен може се извести од
без- и *ајтрен < ајтар, при чему је а као рефлекс тур. полугласа ı
(од hatır) третирано као непостојано13. 

6.2.2. За тумачење придева безајтрен није без значаја да се поме-
не и творбени модел без- + турцизам, који је релативно продуктиван
у црногорским говорима, док је другде на српско-хрватском терену
веома ретко посведочен14. Иако аналогну творбу не бележи речник
говора Пиве, у другим дијалекатским речницима из билиског окру-
жења дате су следеће потврде: безрзалија m. / f. „човек без поноса
нечасна особа“: Безрзалије су свашточине од рзлија m. / f. „поносита
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12 За фонетске варијанте и значења придева уп. § 1.1.2, 2.1.2. и 2.2.2. 
13 Уп. примере из Босне: хатар, у хатру поред у хатару и хатор, на хатру

по ред на хатору § 1.1. у којима је такође забележено непостојано а у косим па -
де жима.

14 За сличне творбене моделе и облик безмилет „лош човек“ уп. Петровић
2007: 673.



особа, којој је стало до части и поштења“: То су људи све саме рзлије
Ускоци (Станић)15, безисаван, -вна, -вно „који је дрзак, самовољан,
свашточина, који прелази мјере и границе“: Сви сте ви безисавни од
исаф m. „претерано, прекомерно трошење, прелажење мере у
поступцима“: Он ни у чему нема исафа, безисаван човјек Прошћење (Ву-
јичић)16, безаиран „бескористан“ од аир m. „корист“ Васојевићи
(Стијовић)17, безаберан, -рна, -рно „безбрижан“ Црна Гора (РСА)
од (х)абер m. „вест“18.
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S u m m a r y

Snežana Petrović

FROM THE NOUN (H)ATAR “WILL, FAVOUR, MERCY“ 
TO THE ADJECTIVE BEZAJTREN “CARELESS“

The paper analyzes different forms and meanings of the Turkish loan-word
(h)atar „will, favour, mercy“ and its lexical family. It also emphasizes the use
of the words analyzed in specific phraseological structures and the meanings
derived from respective contexts. These are accompanied by parallels from
other Balkan languages as well as their Turkish prototypes – whenever they are
attested. The paper also offers an etymological explanation of the dialectal
adjective bezajtren „careless“.
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