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„Без|ак" и „без]аци".

од

Д-ра Франа ИлешиЬа.

Реч »безјак« имај у Вук, Броз-ИвековиЬ (наравно, и Дани-

чић, Ак. Вф) и Плетершник. Као главно шено значеше наводе:

Тб1ре1, Ьото гизИсиз

У обичном говору ја »безјак« нисам нигде чуо у нашем

народу. Реч је, дакле, у данаппъе доба свакако ретка постала.

Често се пак у нашим крајевима налази као породично име

(презиме), а може се наЬи и као назив насеобина (села).

У ово] расправи хоћу да дадем »географн)у« и доне кле исто-

рщ'у те речи, па и покупке шезина етимолошког тумачеша.

* *

»Безјак« је познат у Загребу и у хрватском Загорју. Тако

на пр. позна]е израз Загрепчанин Д-р Велимир Дежелић; шему

значи тај израз некаква будаласта човека; као дечку знала ]е Де-

желиЬу мајка реЬи: »Ти, безјак, ти!«Госп. директор Владоје Ду

кат у Загребу из]ављу]е да је »без]ак« ]ош жива реч, пецкалица

за човека који не говори лепо. Госп. Д-р Степан Ортнер, Кра-

пинчанин (хрв. Загорје), адвокат у Загребу, причао ми да.

»безјак« значи некако ненормална човека, напосе, да се то име да]е

дечацима од 13-14 година, на пр. у случају, кад такав дечак бежи

оД друштва, ако ]е дошао гост: »Кај си как каки безјак? Кај

немреш сем дој™?»1 Мало друкчије ми се тумачи реч из другог

загорског врела; једна ми госпожица пише:» Кад смо били Д)еца,

знала нам је наша мајка (пореклом из Загорја), кад би се пона-

шалн разуздано, реЬи: »ти, безјак!« и ]а сам ту реч узимала

као: »ти, звркане« или »ти, будало!« Крај Сутле, у рођеном ме

сту проф. Драг. БораниЬа, значи »безјак« »шумаста«, »мушена«

човека; исто значеше има реч и у Чазми, ровном месту проф.

1 Девона од .)едно 11 година из Крапинских Топлица казала ми је

да познаје реч и да се »безјак« може — свакоме рећи.
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Шурмина. Према извештају загребачког историка Емилија Ла-

шовскога, безјаци су људи тамо измену Златара и Преграде (у

хрв. Загорју)2

У западнијим, словеначким крајевима »безјак« већ врло

слабо живи. Професор Даворин Синковик (преко 70 година

стар) прича ми да »безјак« значи у Бучи у данашшој мариборској

области (измену Цеља и Сутле) непромишљена човека, наивног

глупака или шаљивчину, »шлендриана»; по свој прилици, упо-

требљавали су стари људи и у околини Кршкога и Лесковца

крај Саве у Крашској реч »безјак« за нагла, брза човека (изв.

госп. Млакара, учитеља у Љубљани); брза човека значи тај

израз и у севничком срезу (крај Саве, у бившој Штајерској).

У доленској Крашској око Новог Места — према извештају над-

зорника Вестра — нема израза »безјак«.

Врло је познат »безјак« у крајини око Слуше у Хрватској

(бившој Граници) и обичан је израз за глупана3. »Безјак« се у

слушскоме срезу каже глупаку, човеку, који се не зна снаћи,

уопште човеку ограничену4. У хрватскоме Горскоме Котару, и то

поглавито у околини Чабра, познат је такођер »безјак«; »безјак«

или »бзл«каже се тамо оном који трчи непрестано као луд, као без

главе; »То је прави безјак; баш га је ухватио бзл«, каже се на пр.

за неког кога су најурили, т. ј. истукли па се дао у бјежаше или

за оног ко има сувише посла па трчи5. Један трговачки помоћник

у Загребу рекао ми је да се у Горскоме Котару безјак или бзл

зове дете које трчи те гурне човека не марећи за то, да ли прави

штету или не, дакле »дивље дете«или »босански мангуп«. Покојни

Др. Милан Огризовић, Сешанин,причао ми је да је шегова мајка

знала употребљавати овај израз за човека који се не зна оду-

прети, те је због тога бедан, а и несимпатичан. Као придевак:

»Ти си безјак = бедак« говори се у речком котару. У Цриквеници

и околини даје се »безјак« или чешће »безјачина« као придевак

опорим и тврдоглавим људима, кад их ко хоће приказати као

луде, спремне починити свакоме, у сваком случају, само зло.

Узмимо на пр. да дође у место један финансиски стражар, који

тачно пази на све што се укрцава и искрцава у лађу, па хоће

2 Исп. В. Клаића у „Ујезтки Нгу. Агћео1озкод Бгие1уа" 1907,

191-192 — Према извештају г. дир. Фанцева у Вирју значи »безјак« —

Загорца.

3 Изв. г. Д-ра Вл. Дворниковића.

4 Изв. г. Симића, школског надзорника у Вуковару.

5 Изв. г. Гашпарца, чиновника у Руми.
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за сваку маленкост да учини неприлике, онда народ каже за

шега да )в права »без]ачина«в; али ]е карактеристично да

млађи нарашта] ову реч већ маше употребл>ава.

Реч ]е прилично позната и у Славонщи и значи тамо —

према објашшешу г. Исе Великановића — толико као руски

»нищш«, па и из другог врела сазна]ем да у Славонии реч

значи: сиромах, простак, а и »наившак, бена«.7 У околици Новог

Сада значи »без]ак« човека сулуда.8

Реч има и Вук, као што сам већ у почетку рекао, у своме

Речнику у значешу : з1оМиз. Речник Академи]е наводи ]е из

Србијегде се,каже,употребљава укора ради:» Иди, без]аче]едан!«,

те према шему и Броз Ивековип : »Иди, безјаче ]едан ! каже

на пр. отац сину кад учини или рече што год лудо«, дакле: ТЫре1,

з1оНдиз. У Босни неки мо'}п известиоцине позна]у овогизраза9,

али )е у неким пределима Херцеговине »безјак« познат у сми-

слу »бедак« (на пр. у околини Кошица = Ыш1).

У далматинском Загориу употребљавају селаци реч »без-

]ак« кад хопе неком да кажу да ]е неозбиљан и смешан10. М.

ПавлиновиЬ пише у »КасИз1 Во§ рота&е» (Хас1аг, 1871), 158,

наводепи речи »бе}заче, без]ачити, без]аство« : »Био ]е у д|етин-

ству тако безјаче да га ]е ма]ка ]едном одвела скрбнику и

овако приказала : ево вам га, овога смртнога лишенца !« Према

томе се у Акад. Р]. ова] израз тумачи као риег зйрез.11 Из Далма-

ци]е тумаче ми се реч ]ош овако: »Реч »без]ак« употребљава

се у северно] Далмацщи и ]ужно] Лици веома много и то као

придевак оним људима за ко]е у околини Загреба кажу: бе-

дак, норц, глупан итд. »Безјачити« значи : ништа стварно не

говорите.12

Према томе значи »безјак«: глупог, блесавог човека (хрв.

6 Изв. г. В. Скомерже.

7 Изв. г. ДруьевиЬа, чиновника у Ъакову. —■ Госп. Лос. Рус каже у

љубл>анско] »1Ьиви« I .299 и о Загор]у, да тамо без]ак као арреПаИушп

аначи »данас исто као прос)ак«,

з Изв. г. дир. Врховца. Слично у Срему (Митровицн), без]ак =

ветрогонка, лакомислен човек, приглуп.

9 Г. Д-р Вл. Дворниковић и неки босанско-херцеговачки студеити.

10 Изв. г. Бартуле Луришића, чиновника Лугосл. Банке у Загребу.

11 Глагол : без]ачити, бёзјачим тумачи се у Акад. Р]. (по г. Груико-

вићу) у значешу : ГаПаыаз а^еге, а без.)аштво: ги8НсИаз. М. ПавливониН

пише (Ках. 8р181 137): „Не разабиру чедност и постидност од безјачтва

и од невриедности".

12 Изв. г. М. Обрадовића, правника од г. 1921.
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Загор]е, Загреб, Река, Шта]ерска), сулудог, махнитог човека

(кран Сутле, Чазма), лудака (Србща), некаква чудака, кс^'и

се клони друщтва (Крапина13), ленштину, убогог (Славонща,

Загор]е), човека ко^ не говори лепо (Загреб). Као пришивак да]е

се често дечацима (Крапина, Загреб, Далмаци]а). Колико се

човек тим изразом означу]е према своме бивалишту, вбез]ак«

]е хрватски Загорац, напосе човек између Златара и Преграде.

Што се тиче »географи)е« израза, израз ]е као опЪенито

име познат у ]едноме делу Словенце, у Хрватској и Славонщи,

у Во]Водини, у Срби]и, у Херцеговини и у Далмацщи. Чини се

да је на^ознат^и у земљи између хрватског Загор]а и хрват-

ско-далматинског Приморја.

Безјак се налази често као презиме. За Словенцу прегле-

дао сам у том погледу именик чланова »Дружбе Св. Мохора«

и нашао : у ]едној само] жупи града Марибора има 16 особа с

тим презименом ; у Словенским Горицама (нсточно од Марибора)

и на Пту)ском Пољу 3914, у Савишско} Долини (западно од Цеља)

15, у Долешсжг) Крашско] (између Л>убљане и Хрватске) маше

(Кршко 5, остала Долешска 4), више у Нотрашској (према

Трсту, Постс^на, Випава) 1515, у Горешско] (Краш, Камник,

Радовљица) 17. Без]аци се налазе и у Л>убљани и у околици.

Има Без]ака и у Горичко] (у околици Подмелца под Триглавом)

и у Истри (Опртаљ).

Имаде породица »Без]ак« у малом Вратнику близу Само

бора у Хрватско.)16, у Тухљу кра} Сутле, у Ъур^евачком котару

на конацима Греде (општине Молве) и на вировским конацима17,

дал,е у Сену и околини1з; испор. Ьап§, ЗатоЬог (2Ьогтк ]и§оз1ау.

Акааетуе, XVII), даље, 2Ьогшк ]и§оз1ау. Акаа. XXI (К.

Спфб, Р1етепзк1 гјестк Нско-кгЬаузке йирапце).

Презиме гласи данас или : Без]ак или Бизјак, а пише се

(а и говори) се под утицајем немачке фонетике или орто-

графще и : Виз]ак (у Словенщи).

13 У једном извепшду —, нисам забележио, одакле, чини ми се,

Херцеговине — тумачи ми се реч овако : ,,безјак значи у правом смислу

онога ко]и на себе не пази, не тнче га се, какав ]е, не пази на своде пона-

пшье и сво^е оди)ело, а онда онога ко]и је мало луцкаст«,

14 Год. 1869 било је у пту]ском округу више стотина Безјака.

15 Према извешта]у г. учите.ъа Прапротника презиме .)е Без]ак ]ако

раширено око А.)довштине.

16 Изв. г. Драгутина Гамбергера, чиновника у Загребу.

17 Изв. г. адвоката Др. Першића у Ъур1)евцу.

18 Изв. г. ДршевиЬа.
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Чини се да има највише овог презимена у Словенији19,

особито у нсточном делу данашше мариборске области (Словен-

ске Горице, Птујско Поље). У птујском срезу набројио је

Бидерман 1869 г. (Б1е бегђепапз1есИип§еп итд.) у 43 општине

више стотине људи са презименом Безјак.

Има и мест име »Беајаки«. У Жумберку, дакле на граници

бивше Крашске и Хрватске, зове се једно село Безјак20. У Ста-

тивама, једно 8 км од Карловца према Метлици, једна се група

кућа зове : Безјаки (и породице се зову тако) ; један се део нре-

селио на друго брдо, па и ти се зову Безјаки21. Да.ъе се »Без-

јак« зове село измеђ Реке и Каства и већина сељака тог села

имаде ово презиме. Код Десенића крај Сутле у општини Села

каже се једној групи кућа: Безјаки.

Како је лично (породично) презиме могло прећи у месно

име, показује нам овај случај у макарском котару у Далма

ции22 : »У Далмацији, у котару макарском, јест село Тучепи,

које се састоји од више заселака. У једном од ших налази се

неколико породица истог презимена, које онет, поједине или

две до три скупа, имају властити надимак, као на пр. : Грге-

тини, Микини, Шкорини итд. Тако исто и три породице имају

надимак Безјакови . . . , а најстарији мушкарац једне од ших

носи надимак Безјак (Шимун Лалић, стар преко 90 год.), чија

се покојна жена звала Безјакуша, а сви чланови све три

породице називају се Безјакови.«

Коначно се Безјаци зову становници читавих предела или

крајина. Већ сам горе навео, да тим именом називљу хрватске

Загорце измену Златара и Преграде. А Безјаци се зову и ста

новници средше Истре. »Безјак« говори се у Козљаку (у Малој

и Великој Краски) на Ченићком језеру у источној Истри подру-

гљиво људима из Брсеча и Мошћеница, т. ј., сону страну гор-

ске косе Учка-Сисол.23 У југозападној Истри посматра у свом

извештају етнографске прилике госп. Д-р Иван Зукон : »У

Истри се Југословени мену собом, а донекле и у вашскоме свету

19 Госп. Јос. Рус каже у љубљанској „Мјт" I. 299: »Име Безјак или

Бизјак налазимо по целој Словенији, Истри и цивилној Хрватској«.

20 Изв. проф. II. Скока. Изговара се заправо : Беђак, као кођи

— козји исп. Јагићев „АгсЫу" XXXII 375.). На карти Жумберка у Лг-

сМ\-у XXXIII, 355. зове се село : Безјаки (неточно од Виводине).

21 Изв. г. директора Строхала у Загребу. >

22 У лудбрешком срезу у Хрватској има село: Безје (од Безјанин?

23 Изв. г. одветника Др. Ант. Краљића.



78

зову: а) Влахи (Власи), ко]и напучу)у Влашщу, т. у глав-

номе кра] у западно -јужној Истри (пульски котар и доши део

поречког), јесу прилично ха]дучко-ускочке нарави ; б) Без-

1аи,и или становници Без^ачще у среднюю Истри (пазински ко

тар и гор&и део поречког)24. Као суседи, Власи и Без]аци били

су увек у опреци; први бе]аху под млетачком републиком, други

под пазинском грофщом (у Аустрији). Први су били жестоки,

]уначки, ха,)дучки, а други мирна чељад, као без крви, без ср-

чаности, без 1акости.2ь Мейу Власима ]е реч» без]ак« врст по-

руге, презира према тобоже ма1ье вредним људима ; обратно

међу Без]ациыа реч Влах значи страшна, жестока, крволочна

човека, тата, ха.)дука, разбойника. Ипак ]е виша образованост

и заједничка политичка борба те опреке прилично већ избри-

сала, те се данас горши изрази рабе скоро иешьучиво за шалу.«

Према свему томе »безјак« }в или опненито име (глупан итд.)

или породично име или месно име села, а и кра]ина. Које ]е од

тих значеша првобитно? Да реч не означу]е читавих кра]ина,

могли бисмо можда мислити да ]е »безјак« првотно опћенито

име, ко]е је с ознаке ]едног човека прешло на читаву шегову

задругу, те тако постало и именом читавог села ; али и у том

случају би сметало то, што тих »Без]ака« има тако много, а по-

готово смета]у читаве кра]ине-без]ачије, на више места и у

приличној уда.ъености (хрватско Загор]е и средша Истра).26

Ствар постаје ]ош интересантни]а, примимо ли да се и

талщански суседи Словенаца на левој обали доше Соче зову

Безјаци. О шима ]е писао веЬ г. 1854 Словенац Степан Коци-

анчин.27 Он на обалама доше Соче разлику)е Фурлане (Фри-

улане) и Тали]ане и каже да на тако званом »1егй1опо« на ле

вој обали Соче (између Соче и Краса, где стану]у већ Словенци)

24 Даље долазе Ъићи, Либуршани (?), Шаврини и Бркини. — Госп.

проф. СпинчиЬ ми је казао, да су Вез]аци око Бузета (Штипет, Св. Мартин)

и да се позн^у по слабом, неразумљивом говору. — У „Моук-ата"

1857, 35 пише 1. В. о Безјацима, да стану]у у среднии Истре од Пирана

до Пломина ; »ших стара ношша су кратке хлаче, чарапе и ципеле«. Пор.

и 0. Рутара, 8атозуо]е тезк> Тгз* 1 тера &гоП]а Ыга (Ь]иЫјапа), 65|66.

25 То ]е подвукао г. Др. Зукон, очивидно етимологизира]уЬи.

26 ^дна се читава кра]ина источно од Марибора зове Прлеки]а

(становници: Прлеки, нешто подруиьиво), али та] ]е назив за покра^шу

объективно оправдан, јер се у целом оном пределу говори »прле«

(првље) место »пре]-пре«. Зашто се становници око славонске Пожеге зову

»1шцаци«? У мариборској области има презиме : Шщанец (ипца!). —

Исп. Мурка у »Сазор1зи га г^ос1. т паг. VII 272.

27 „АгЫу га роу}езтси ]и&оз1о\епзки<', III 182.
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од Тржика (МопЫсопе) до Градишке живе (не Фурлани, него)

»заправо Талщани, близу 12.000 душа, ко]и се Биз1аи1и зову.

Они говоре талијански, али покварено. У осталом не разли-

ку]у се ни у чем од Фурлана«. О тим талщанским без]ацима

пише и словеначки историк Симон Рутар2з: »У романском делу го-

ричког становништва морамо да разлику]емо праве Тали]ане

и Фурлане (Фријулане). Прави Талщани живе по неким ва-

рошима и у маси у Тржићкој околини (такозвани Бизјаки),

даље у општинама Моросини, Белведере и Градо. Сви су ти

кра]еви некада припадали Млецима. Фурлани пак живе по ос

талом делу фурланске низине . . . Разлика мег)у шима ни)е то-

лико ]езичка колико историска«.29

Имамо дакле овде посла са пшлијанским Безјацима у

суседству Словенаца, ко]и се истори]ом и говором нешто раз-

лику)у од романских сво^х суседа. Важно ]е знати, да ли со

они сами зову Без]аци или их тако зову суседни Фурлани или

Словенци. Госп. Јосип Рус пише у љубљанс^ »ЭДгу1« I 299:

»Без}ацима зову словеначки суседи — тали]анско становни-

штво равнице између доше Соче и Краса, ]ер је шихове претке,

као пребеглице из Скадра, населила овамо Веиещцанска Ре-

публика (1487 год.)«.

Словеначки писац Иван Прегел спомшье Безјаке у сво^

историей приповести »Р1еЬапиз .[оаппезк (1921, 1925), стр. 11.

ЬЬегов св,ештеник (у почетку 16. столепа), човек од Толмина

у горшем горичком Примор]у (под Триглавом), говори : «Ос1

Вег]акоу посИдо топЫ, Ма§о§оу гой, ш р1епцо т тог^о...«.

Из тога се текста не види, у ко^' земљи живу ти Без]аци,

али се види, да су Без]аци лупежи.

За одре1)иваше првобитног значегьа речи »без]ак« треба да

загледамо и у шезину истори]у. На}старще познато ми врсло

у којем се спомшьу Без]аци ]ест млетачки патриц^ Са-

нудо, ко,)и у исторщп год. 1526 три пута спомшье земљу Без-

*" „Рокпейепа (<гой]а Ооп.чка т Ога<1ьсап*ка'' (МаМса 81оу. 1/|1101јапа,

1892), стр. 6'2. — о1геке1}, 7мг 81ауЫЬеп ЬеЬп\л'огЬегкипс1е (репк8спНйеп йег

Ка18. Акайепие йег ^'ЫнепнсЛшГСеп. Рш1. Ыз*. к1., 50 В., \У1еп, 1914) каже

о тим Безјацима: „1Ме Ве\уоЬпег \оп 8. МагИпо ап йег На1. 81оу. 8ргасп-

&гепге (1т Когс1еп \оп МопГа1сопе)".

*■ Чешки „81оуп1к Каиспу" цитира на.чив „Ве/(ас1" КоцианчиЬа, али

додаче, „йе Риг1апс1, 2Ц1с1рг1 ?есе 8ос1, роИаМеп! Ьо 81оутс1, п&гуч/щу 8еЪе

В1х]аку". Нова је тврдша да су Биа]аци потали]анчени Словенци. — Пол>

ска „\\ш1ка Епсук1оре<1|а рош8гесппа" цитира „81оуп1к Каиспу". Руски

„Енциклопедическш словарь" (1891) позива се на ДаничиЬа.
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јачију; то код шега, као што показухе проф. КлаиЬ,30 »Сла-

вонн)а« 16. века, т. ]. земља између Драве и Саве, напосе хр-

ватско Заподе око Вараждина.

Наши протестантски писци 16. столена често спомишу

Вез1аке и без1ачки говор. Вен у првим сводим кшигама (1550)

спомише Трубар без]ачки изговор »е« ; каже, да треба »1а Ь

гЬаз1 ро ВезшзЪки 1згегЫ«, »йаз Ь ги ХеНеп §гоЬ аи! Т_Гп§пзсЬ

оаег Вщакгзск . . . аизгизргесЬеп зшЬ §е\убЬпеп«. Ортографи]у

»безјачку« спомишеу Првомделу новог закона (1557), показухуни

да»з0у1е1 ВисЬз1аЬеп ипа Сопз0пап1еп«у^едно) речи или у редком

слогу, »-ше еИедеЬ ВоЬет ипа Веззуаскег уегтетеп уоп \уе§еп

аег §гоЬеп ипа \ушп1л§еп ргопипс1а1юп(аагпасЬа1еСгоЬа1Ьеп ипа

]ге А1рЬаЬе1 з0у1е1 5 ипа Ъ ЬаЪеп)«. Пита се само, какав ]е

то изговор ; тумачи кажу да ту треба мислити на хрватске

ка^авце Загорце.31 У предговору ]еван^ељу Св. Матеја (1555)

наводи Трубар диалекте говорећи да »ап§ас1 §оиоге % аоз1шп

Ьезеаапп Кгапш, ап§ас1 Когозы, ап§ас1 ЗЧа1егц ш Оо1епс1

1аг Вег1ак1, ап§ам Кгазоии ш Ыпаш, ап§ас1 Кгоиа1л«.32 Из

реда у ко]ем се предели наводе треба закључивати, да ]е говореЬи

о Базјацима Трубар збиља мислио на ка.)'кавске Хрвате. У не

мачком предговору превода Првог дела новог закона (1557)

»уУта1зспег« му ]е: »ет Кгатег, Ш1егз1еугег, Кагпег, КагзШег,

Влз1еггензпег, №е<1ег1апаег оаег Веззуак«. Безјаци су, дакле,

опет у вези са »Доленщима« (у Крашекој или Штајерско,)), дакле

хрватски ка]кавци. У предговору глаготъеког (дакле хрватског)

Првог дела новога тестамента (1562) наводи Трубар на грани-

цама турским ове хришнанске »народе«: »сИе СгоЬа1Ьеп, Башга-

1тег, сИе УУтсНзспеп оаег 8с1ауеп«. Изразом »СгоЬа1Ьеп« ми-

сли на наш народ са глагољском божрм службом. »Б1е 81а-

уеп сИе тап зопз1 Везз1аскеп пепп1, ЬаЬеп Газз1 уп§епзспе ипа

СгоЬаШзсЬе 81иеп«, у религии су као и Хрвати, само им ]е

бож]а служба латинска. ^сно ]е да ту треба опет мислити на

30 В. КлаиЬ у ,У]езтки Ьгу. агпео1о8ко§- йгиё^уа 1907, 191|192: „II

й]е1и т1е1аско& раШсца Маппа 8апиаа, ко]е 8и тк*асЫ исеп]ас1 1879—1903

1гЙаИ и 58 отайтп зуегака, 8роттде ее па \1зе шје81а пека гет1]а Беф1-

Ыја. Тако ее и 8\езки 43. Ьо%а сЦе)а, и ко}о] ее #оуОП о г&оаагла дой.

1526, М ри* 1тепије Ьа, гетЦа: „спе Гро1га Гаг аа 40 шШа регзопе 8о1а-

теп1е Йе 1а Ве8гасша (81г. 76), ... т 1а 8сЫауоша (ИсЪа Ве81асЫа, е*

апсога йаЦ'аИга раг1е ае СопгаОа . . .", „1егга сЫаппа*а Уагге8йт, спе 6

т 1а Ву81асЫа" (340). — Самудо (или Сануто) Марино 1466-1535.

31 Хрватски ка}кавци говоре „е" данас на кра]у слогова и речи као

чисто „е"; дакле, не „&гоЪ"; или шта то значи „&гоЪ"?

32 Наводим цитат по транскрипци]и у Скетово] „81оуепзко] 810у84ув-

по] бгЬапс'1' (1906).
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народ између Драве и Саве, дакле, у главноме, на Загорце.

Л>убљански пропагатор протестантизма Кломбнер »настојао је

1563 око при]евода хрватске библије у Л>убљани«, а онда »када

се морала напустити Л>убљана« покренуо ]е мисао, »да се у

Ураху штампа мађарски и хрватски латиницом у безјачком

диалекту, те ]е у то име послао и неки без]ачки катекизам (?),

ко]и би се имао латиницом издати, а разумщу га Хрвати и

Без]аци.«33 И Конзул и Далматин спомин>у у свом хрватском

предговору »Првог дела новога тестамента« Безјаке ; хоке

да служе »на]прво вам, Хрватом и Далматином, потом такајше

Бопиьаком, Без]аком, Србльаном и Булгаром« ; за шихове ]е

Без]аке у оквиру набра]аша тих »народа« место опет између

Драве и Саве. У хрватско] Постили (ТйЫп§еп, 1562) читамо34:

»Вши птзИт ро§апзкпп у]ас1аосет Ш §озросН росПойт, како

заа ]ези тпог1 кгз^аш Тигкот, ко]1 у гсЫтШ и§гзкШ, Ьег]а-

скШ, ЬгуаскШ, у Возт 1 згрзкШ з1гапаЬ ргеЫуа]и«. Безјачке

су стране овде између угарских и хрватских, дакле, опет земдьа

између Драве и Саве, а појам »без]ачки« протеже се јасно и на

Славонщу, ]ер ]е само славонска Подравина била турска. У сту

дили г. Фанцева » ^г1к ЪпЫзкШ рго1ез1ап1зкШ р1заса XVI. уцека

(Кас1 212 и 214)35 налазим ]0ш неколико цитата у ко^ша се спо-

мишу Без]аци; тако се наводе «народи « за ко]е пишу хрватски

протестантски писци36: Хрвати, Далматинци, Словенци, а сем тих

намешу)у писци своја дела »1ака1§е Возпакот, Вег]акот (§1а§о1.

Вегёкот, ст1. безткомь), ЗгЫапот (ст1. БгЫот) 1 Ви1^агот«.В1

^зик се редовно назива хрватски као синоним далматин-

скоме, словенскоме; на ]едном се месту остали словенски ]е-

зици изводе из хрватскога: »Уеге оу1 уагш шззи ЬШ 1ако гаг-

сШ1ет уг уе§по§а ззато§а уаг1ка, какопо НагуасгЫ уа упо§а

^оуогепуа, 1о уезз, у Нагуасгка, Вегуаска, 8гагЬззка, Воззапззка,

РоЬзка, Тзеззка, Кизз1апа« . . .3з Земље у ко]има се словенски

]езици говоре назива]у се: »8егу1а 1 згЬзке а!еге1е Ш з1гапе,

Возпа, 8птзка геш1а, угЙо1епе и§гзке с1еге1е, Ьегёске Ьгуаске

с1егеЬ, Ыгзка 1 з1оуепзке з1гапе, Ро1зка гет1а, СеЫ, Киз1аш«.39

33 Висаг Гг., РоуЦез* Ьгуа18ке ргсйез1апзке кщгёеупо8й у/л геГогтасце,

2&Ъ. 1910. 81г. 127.

34 Прсма Даничићу зиЬ »Ъег]абш«, стр. 156 Постиле.

35 Сепаратни отисци са очуваном пагинацщОМ.

36 Кай 214, 88.

37 Ргу1 Де1 поуо&а 1ез1атеп1а ТиЫн&еп 1562.

38 Бги&1 йе1 розШе (1&Ь.) КаИзропае, 1568.

33 Рп-1 йе\ поуо#а *ез1:атеп1:а (&1ад.) 1562, сМ1. 1563. РозШа (1а*.) 1562.
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Без]ачка је земља овде сасвим ]асно земља између Угарске и

Хрватске (Примор]а). И крашоки сталежи су писали Унгнаду:40

како и хрватски ]език има сво]а наречја (истарско, далматин-

ско, хрватско, безјачко и босанско), а да ће ипак «хрватске

протестантске кшиге лакше разумети Истрани него Безјаци и

Хрвати«.

Из свега тога ]асно се разабира да ]е »Без]ак« у 16. веку

био географски и етнографски појам ко^ се паралелно на-

водио са појмовима : Истра, Босна, Хрват, Србин, чак и По-

љак, Чех и Рус, и то за земльу између Драве и Саве.

И словеначки граматик Бохорић (1584) наводи у сво^

граматици Без]аке ; говорећи о великоме словенскоме свету,

каже : »1п Аиз1па уега та§па рагз ё ЗесИЬиз 8шз а Тггаппо

Тигса риЫ, уИга (!) сИи^ие БапиЫит зип1, ехегсеп1 1еггат

е1 а^гоз. 1п тГепоп 81упа та§па рагз: 1пае ш 8рес1е (НсИ

81ау1 (уи1§о Вез]акоз арре11ап1): Е1 раи1б тГга, 1о1а РозЬе&а:

То1а Сапио1а поз1га, е1 та§па рагз тГепогиз СагтШае: СЬог-

изс1, Нлз1пат, отпез, аШп§еп1ез еат игЬет, ^иае Ро1а сЦсЬ

1иг...«41 Овде је крарша Без^ка тачно означена: то је свет из

међу Шта]ерске и Пожеге у Славонии.42

Познато је да ]е словеначки преводилац св. писма Јури

Далматин (1584) на крају свога превода додао »ге§1з1ег пека-

1ёпЬ Ьезёа, ка1ёге кгарзк1, когозк1, з1ауёпзк1 аИ Ьег]аскл,

кегуаск1, аа1та1тзк1, 1з1пап8к1 аН кгазк1 зе атдас1 §оуоге«.

И овде је јасно да ]е безјачки говор изме1)у корушкога и хр-

ватскога, те ]е израз идентнчан са «словенские, како се у оно

доба зваше хрватско-ка]кавски говор. У свом »Ке§1з1гш< на

води .1ури Далматин43 као »словенске оли без]ачке« на пр. ове

речи (на првом месту сто]е овде Далматинове »крашске«,

40 Факцев, 135 према КостренчнЬевим ШкшкШспе ВеИха^е, 215.

41 Г. Леоп. Ленард препео \а у польским „Ргасата ПЫокшгплт" VIII

216 БохориЬеве изводе о Сдовенима на ]език польски, али је погрешио,

преводеКи речи : „1пйе ш 8репе (Нсй 81а\ч:" „ти1а] рггемга^ше па/.у\\ат

81оуепсапп'' место: „оаЦа ксз/е°;61те . . ."

42 Значн ли „уи1ро" само »обично« или показухе у]едно вев на »вул-

гарност<( имена '?

43 Према В. КлаиЬу (\^е8тк ПЛ.), каже Далматин у предговору св.

писма: „Нгуагот, 1)а1та1Мпот, Вег]акоп , 8гЫјет". Ла тога места у Лурщу

Далматину нисам нашао, а Антун Далматин — овако наяив.ъе Клаић

писца — ни]е преводилац св. писма. — И у свом Новом Тестаменту 157'«

наводи Лури Далматин иза кран.скога, корушког и хрватског говора

.још —■ „81оуеп8к1 оИ Ье^а/пк'" (УеДа I 325.).
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словеначке, на другом »безјачке« речи): Ьге§езпе=§агпе, зуШге;

ЬиЪегтк = озпигпек; Ьикоуак1=(1]агЫс1; с1езЬе1а = зетпа, огза§,

з1гапа; агоЬ = уо1гоЬа; егаегЪе = гЪеНепи; §а1иПа = гпа1агпоз1:;

&уап1 = зуу1е, ЬаШпе, зикп]а; ЫаргЫгЫ = Бе1лгЫ, т1асИёпг1,

]егЬа = уоза, Таттса; КасШи = Тепиеп; КеЬа, ТгапгЬа =

Таттса, уиза; Кгапге1 = у1епас, кгопа; Маг1га = тока, Мип

= Агарпп; Р1и] = 1шп, Ти§та; Кауеп = рио1ед; КесНг! = ко]Ш;

Коир рНеп; 81еЬег = з1ор, 81о1р; Уо§ё1 = Кап1оп; Уој =

ка1аиз; ХЬазз = упете ка\44

За наше ]е протестантске писце 16. века без]ачка земльа

»земља словенска« или Славонија, т. ]. земља између Драве и

Саве у данапльо] Хрватско]. Словеначки писци БохориЬ и

^ри Далматин као најближи суседи те земље (Кршко на Сави)

могли су ]е добро познавати, а и Трубар проживео ]е неко

време близу Хрватске (Шт. Зерне}).*5 Чини се да словеначки

протестантски писац Крел,, ко]и је био из Випаве, дакле, далеко

од Хрватске и ближе Истри и Фурланщи, не спомише Безјака.

Знача]но ]е да су и Истранину Конзулу и Далматинцу Анто

нину Далмати Без]аци без сумше ка]кавски Хрвати; наравно,

не зна се колико су они, пишуни о томе, били под утицајем

Трубаровим.

Из 17 и 18 стелећа имам мало података о Безјацима. Према

Плетершнику зна и словеначки писац Матија Кастелец

(1678, 1684, 1688) Безјаке као хрватске ка.)кавце између Драве

и Саве. Лексикографу Дела Бели (1728) значи безјак: потто

44 Из каквих ]е врела Далматин цриао бе;дачке речи ?

45 Л>убљански исторник Др. Мал рекао ми ]е да су се у Трубарово

време неки пастири на Меховском властелинству, дакле баш у оном делу

Крашске, звали бе^аци (бејаху ослобођени »жировине«). Исп. сад о

томе шегоз спис »Ускочке сеобе и словенске покрајине« (Ср. Кр. Ак.

1924) стр. 83, 200: «Безнал (Во81акп = Бож}ак) значи исто као Хрват,

Далматинац, Бошшак«. — Чини се да }е у старим рукописима каткада

тешко разликовати: »Бе.-уак« и «Ускок«, исп. Клаина, орик сИ. 185-186. —

.Тедан Без}ак био ]е млинар у Рашћици, рођеноме месту Трубарову

(Са8ор18 га з1оу. )ег1к II. 265). Чини се да ]е »Без]ак« у Трубарову ро-

1)еноме месту био познат барем }ош недавно. Словеначки писац Лос.

Стритар (р. 1836 у истом кра^у као и Трубар) спомшье Безјаке у свом

роману лОоарой М1гос1о18кн( (ЪЬг. ер. II 255); своме професорском кан

дидату Радовану припису]е у добро што нще имао слабости да у

друштву говори о сво^ струци, те зато »са господом ни]е говорио о

Пелазгима, Обрима и Биз]ацима«. Биз}аци су Стритару овде некакан

стар, више-ман,е загонетан народ; погрда се у пзразу не осећа.

6*
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р1итЪеиз (яуосе Ъазза е ЬегЬега«)4в. Ъуро Крижанић, познати

панслависта 17 столена, родом из Хрватске (жупа Липник у

округу Горшег Карловца), назива у својем делу : »Граматично

изказаше об руском }езику« (1666) наказни говор без1ашћину

(солецизам или без]аштина му је »Ьез1с1а Ш пс како коН

зкагепа Ьег оЬгога па 1исШ] ]ег1к« и дода]е да такав говор

Хрвати зову »без]ачки« од Без]ака »пеко]1Ы]ио!еу ко]1 ргеуга1по

§оуОге1«).47

Без]ачки говор позна]е и љубљански словеначки писац

Марко Похлин; у своме »ВезесИзш (1781) каже: Бе еп ос1§оуог

је 1а ргеа§оуог... ошт, каЪт зо ге рорге], ргеап зо 1е Ьикуе

у1аеП, уеИко сег п]е§а (§оуопП)... пребацивали су му да су шего-

ве речи »кгоуазке, когозке, Ьег]азке...« Врло су интересовали

Безјаци Копитара веЬ зато што их толико спомишу наши про

тестантски писци ; видео ]е у шима »сНе ЬеиИ^еп Ргоунта!

— Кгоа1еп«, ма да му ипак нще све било сасвим ]асно.4з

Словеначко-ка]кавски песник Стефан Модришак испевао

]е год. 1811 песму словенофилску: »МоИ1уа па Войшо 81о-

уепко«49 и у н^ читамо да откад нас ]е та божица оставила,

«етЬег §иН 81оуаке, р1етепп.аз1 Вегјаке«, а у задшо] китици

моли песник: »Ногуа1, 81оуепес по Маг1ак —■ 81ауопс1 по

46 01г10пагю, 787 8\дЪ „2оссо1о" ВегШк, ака. 81геке1] ор. сН:. Дела

Бела служио се диалектом босанским и дубровачким.

47 Кай ]и&оз1ау. Акай. 16, 193. — Акай. Кј. тумачи ,према томе

»безјаштину«: говор простачки, 8о1оес18пш8. Чини се да }е Крюканиву

»без]ашвина« врло близу »кметшнини«, ко]у зову »когда кто говорит

грубее или застарени и отвикн,ени ричи, и селским кметом, а не племе-

нитим људем обични«.

48 У сво]0] „бгатаМм" (1808) р. 390: „Ез егЬеШ: аиз ТгаЪеге ЗспйЯеп.

Йазз йетаЫз Й1е 81ауотег, аисп Й1е пеий&еп РгоутгааЬКгоа1еп &е-

пбгйеп, Ьеу ип8 В1зуакеп Ыез8еп. Не18зеп 81е посп 1г&епй\уо зо? Шй

\уопег? — 1сп \уе188 пиг, Йа88 В1зјак а1з КатШеппапте посп }вЬт.Ь Ъ&Ыщ

т Кга1п 181.'' И говорейи о Трубарову преводу ]еван})еља Св. Матера,

где Трубар говори о „Реаппп ти Аги&И1", каже: „... Й1е8е апйегп зтй, пасп

йег Уоггейе шт. &апгеп Кеиеп Те81атеп*е, (Не Вевуакеп, Й. 1. Й1е Ьеий&еп

Ргоутма1-Кгоа1еп (?)" [Упитник је Копитаров]. Слично код Бги&о& Ое-

1а И&а Мо\1&а Тез1атеп1а. Исн. стр. 144/442. — Крељ спомиье у сво]0]

„Ро8йИ" (1567) Долешце, Истране, Випавце „е1е". Копитар додаче (421):

„Б1ез е1с. 181 пиг гесМ гшуШег. 1сп ег»агт.е1е \У1ейег ТшЪегз Веыакеп иш

81е у1е11е1сЫ: ай8 Йеп Ыаспоагп г11 еггаШеп". А код „Ке^з1га" ^р]а Дал-

матина каже Копитар; А18о (Не 81ауошег зтй ТтиЪегз Вез1акеп ! АЪег

%уопег пиг Й1е 81а\отег 1т кеиП§еп КгоаМеп? 01езег Ве81аЫ8спе Б1а1еЫ &е-

пой а1зо тгЬ йет ип«%еп ги етег Огйпип&."

48 2Ъогшк Маисе 81оу. (Л>уб.ъана) VI [1904] 237—239.
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Вег^ак!, — СеЪ, Корашсаг, Магигак, — У1аЫ по КизицаЫ —

ргоз1то ЬеЪе, ргкН к пат, г пегпапоз11 рота§а] пат, — зуе1а

81оуепка, Атеп«. Модришану ]е било могуће »Безјаке« наво-

дити озбиљно у ]едној словенској химни, дакле, без икакве

подругл>иве примесе. Да су му Без]аци хрватски ка]кавци,

прилично је ]асно.

Илирски препородитељ Л>. Га] у сво^м ]е огласима год. 1835

етнографски добро познавао и »Бејзаке«. У »Батс1« (1835,6.-У1)

истине да се шегов правопис не чини добар само онима ко]и

завидним очима у Илири]и виде »саме Без]аке, Кекавце, Крашце,

Влашетине, Шокце, Бушевце итд.«, а у Прогласу од 5.-ХП. 1835 да

неки говоре да »ове Новине хоте нас побез]ачити«, док други

кажу : »Ове Новине имаду намеру из нас Влахе начинити« ;

дакле ту имадемо : ка,)кавске Хрвате, с ]едне стране, што-

кавске Србе, с друге.

И Станко Враз чешке употребљава израз »Без]аци« за ка]-

кавске Хрвате.50 Ваљда су и »Без]аци« у варшавско] »Ди1ггепк1«

1843 из шегова пера.51

У време препорода, кад су почеле да се развща]у етнограф-

ске и лексикографске студне, градачки ]е круг Словенаца и

Без]ацима поклонио пажшу. У лексикографщу словеначку увео

50 Враз спомише Безјаке у етнографском смислу без подругљиве при

месе, кад каже (12. IV. 1841, „Бе^" V 2) да су Илири сви ]еднаки у пиЬу

вина (»Вииски кључ све отвара«),али да се, што се тиче чистоЬе одела,

»Крашци с Хрвати (Без]аци)« не слажу, а у језичноме смислу кад истине (28.

IV. 1841, „Эё1а" V, 2 1 223) да би требало живи народни говор Хрватске

и Крашске проучапати и не »само по собах оно кнэижнога праха« се му-

чити, а кра] тога »с толиком опредељеношНу говорити о крашеном и без-

]ачком нареч]у".Све је то Враз писаоувреме сво^х студи]а у љубљанско]

Штудиској Библиотеци, где је код Трубара читао да он »провинциал-хор-

ватско нареч^е« зове »Безјачко.« Леднако спомише Без]ака без поруге и

у »1г]а$пјеп,)1та« »Бји1аЫ]ата« I. ,,Ве1а" I, 223: »НгуаМ (Вегјас1) окб

Кире ро]и . . . Наравно над се у рьему место етнографа и лингвиста

будио Илир са унионистичким идеалом и политичном противма-

1)арском тенденциям, онда му је (2. IV. 1845, яБе1а" V, 365-66) »без-

]ачина«, језик ма^арских професора и испитних кандидата, била »трула«,

те му ]е било ]асно да се на пека питаша не може одговарати на]езику

обез]ачких граматика«

п У „Ли1гаепИ (Бепшс1)", са ч^им редактором Дубровским ]е Враз

био у вези, 1843, бр. 3, спомише се и „ЯадгеЪзка Вашса", што издаје

кв>ижар Фр Жупан: „Рапије У те] Вегјасгта (раШз), Мог^ 1егаг тоуц

*у1ко У тез1асп спогуа1зЫсп". Даље се износи тамо: 2а&г/еЬш *акге

\Узг1о \у г. г кПка &/Х%\ У ройгаесхи розроШет (у Вех]атте) ао ихуйси У

к08С1е1еи пиеагу пцтгвъе^ Ыазз^ 1иаи."
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их ]е век А. Мурко (1832): безјак Ает Тб1ре1, па онда их забе-

лежише и Цаф и Миклошик. У фебруару 1838. послао је Станко

Враз Шафарику у Праг спис месних имена у Шта]ерсксг) (»1Лса-

га!е1 Степ \уе 81угзки«), и ту се Безјаци два пута спомишу; ту

се кадае : «НаГийат, На1огаш, сНе Ве\уоЬпег с1ег зо§епапп1еп

Ко11ез ип1ег РеМаи, §Ыспеп ЬетаЬе т ТгасЫ ипо! ЗргасЬе

Шгеп КасЫэагп с1еп Вег]акепа.52 Безјаци су дакле Загорци. Да

ли је Враз тај израз као етнографски израз познавао из свога

рођенога места у Шта]ерсксг] или из Хрватске, то се из шегова

текста не види ; свакако треба Мурково тумачеше израза у

погрдном смислу узети као значеше штајерско (словеначко).

По свој ]е прилици у годинама 1850—1860 етнографско-

]езичко значе1ьо иБез]ак« за хрватске ка.)кавце у Загорју самом

била ]ош обично, али га је помало неста]ало. То видимо из слове-

начког писца Јанеза Трдине, ко.)и ]е у то доба живео као

професор гимназије у Вараждину. Усвоим» ВасЬоу1П1 Ьигапта

т Птта« говори он у поглављу о Вараждину чешке оБезјацима

и без]ачком говору ; важна ]е за нас шегова примедба, како су

се «илирски родољуби ругали госпо^ицама, ако су говориле

домаке без]ачко нареч]е« (28) ; па из тога се види, како ]е на

родна свест илирска (Хрватска) потаскивала локално без-

]аштво.53

^ош пре 50 година био је израз у Шта]ерско] прилично поз-

нат. Год. 1876 писао је проф. ^нко Па]к у Мариборско] »2оп«

да су »Биз]аки« Хрвати за југоисточном границом Штајерске,

бар му се чини да је то израз Штајераца за суседне Хрвате.

61 Вег]акеп ойег задеппЪе 2е&огсеп", „2Ъогшк МаЫсе 81ау." I. 96,97.

— Сигуряо према подацима Станка Враза спомише Шафаржик у „81оуап-

8к1т 8т,агог11по8тдта" (1842,64) у загребачко) жупанщи и околици „Без]аке

и Пуховце" (яоЬоје 1есГроипа ргёгйпука") но имену „Еез]аци" каже да ]е

„\\ъ уе11т 81агё", а на стр. 844 наводи као пример да има ]едан народ са

два имена: „Хрват (у Илири]и) 1 Без]аци". — Исп. према Шафаржику

№ес1ег]е-а, Ьагасе 81ауе (2. издаье Лежеова превода, Париз, 1916, 177).

63 Трдина прича (стр. 5): „Тг&оум ш тх&оуке (и УагаЫши) 80 §;оуопИ 8

8уО]11ш госкшпапи т 8ЫгаотИ роу8ой ро петШ, 8 ргозН1ш кирс1 8о 8е

тешИ 8еуейа, кег ее йги&асе ш <1а1о, рго „ЪгуатвИ", 1о је, ро Ъе^аШ аН

ка]кау8к1". Стр. 7.: „БоЪга ттефпа (^ака у гимназии) ]е йа]ег8кШ 81о-

уепсеу..., у81 Йги^ ра 80 Ъег]аМ аИ паЬог гЙа] рга\что Ка]каусь" Стр. 20 :

„(Занатлије вараждинске) 80 8е ротепкоуаИ тей 8аЪо \ейпо т роу80(1 1е

ро йотасе, 1о је па Ъег]а§кет пагес^и. 8о Ъег]авко ее је Цийет тдкН рп-

Ащ&\о... Шгйсте ра Ъег]аеИ &оеро^е тзо р18аИ ргауНпо". Стр. 66 „2 &0-

8ройот ]е &оуогНа дозра (супруга са супругом) уейпо 1е ро йотабе, ро

Ъег]аШ. ТисИ ъ тапо ]е §оуогО оп 1е ро Ъег|аек1.,."
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У истој ]е »2оп« (122) писао некадашши Илирац Даворин

Трстешак да код питерских Словенаца име Бизјак, Без]ак

псовка и да значи глупа човека.

Чини се да је тог"а израза са националним концентрирашем

Хрвата, с ]едне, Словенаца, с друге стране, у Шта]ерској све

више неста]ало. ^а га у оним кра]евима никада више нисам чуо.

Наши су препородитељи тражили вен и етимологи)у из

раза. Копитар се питао, што би реч »Безјак« могла значити, а

одговорити — нще могао. Зато ]е Даворин Трстешак имао одго-

вор. Год. 1853 пореди назив »Бизјаки« са називом индиске касте:

Висас (Визас).53 Доцшце је о Без]ацима друкчије — мало маше

фантастички — етимологизирао. У »81оуепзкот СИазтки« 1866,

401, и у Мариборско] »2оп« (1876) изводи »Биз]аке« (Без]аке)

од речи »бизе«54 кој а значи беле чакшире народне ношше, »као

што су их у оно време носили ]ош мушкарци на шта]ерској

страни крај Сутле од Рогаца до Брежица (Бизеланци)« а и да-

нас их носе Загорци.55 Свакако ]е мислио и на Загор]е, будуЬи

да »безјачу« изреком везу]в с шима: »Кег за 1г 2а§ог)а 8Ча}егс1

йоЬау1]аН у1шсапсе, рогпате^а Вег]аса 1исИ Мтгегт, 1п\уоЬ-

пегш56, ЬеъјаЫ Хладл 1те га зеЫго апа1о§1спо 1тепи: когоШса

ПоззегЬаске, 1ес1а ро кга]и, \ъ ка1еге§а ]е ргШа».57

Некритично ]е било, што ]е Трстешак некакво преимупство

давао писашу »Биз]ак« —, зато да би добио своју етимологи]у.

Како се по вансловеначком територи]у пише искључиво »Без-

} аци«, нема сумше да ] е е овде пр во битно. Лакше је према словенач-

63 Моу1се 1853, бр. 62, стр. 246: „УЪ8аз (У1га8), Агпап, 1п(Не. сар.

XI.": „В1г]аЫ НогуаЫ, 2а&огс1, кгај йа]егеке те]е 8е уеЩо ЕНг]акь Во]1 (?)."

м У я2оп" у вези са веЬ споменутим чланком Ланка 11ајка, ко]и )в

реченицом: „Таке> Ыге <поз1јо> В1г]аЫ <, 4. ]., Нгуай га ]и&о-уг1оспо

тер Й^егеке&а" мислио на етимологщу речи.

55 Зашто Трстешак (па ни Па]к) ище хтео навести хрватских За-

гораца са белим чакширима ? По свој ]е прилици са »Без]ацима« везао и

»Бизелско«, место у Шта]ерско] кра] Сутле. Истина, додаје, да се чу)е и

»Бизела« = Загорка (Н>егов »Бизеланец« биЬе човек из Бизелскога). —

И Цаф ]е »Биз}аке« тумачио »бизама« (Коу1се 1848. 19. X). У Трстешакову

и Цафову кругу налазио се и мариборски немачки професор Пуф ко)и

»Бизјаке« исто тако изводи од >>биза« („МагЪиг&егТа8спепЪисп", Ога1г, 1853),

38/39), исто тако и мариборски професор Лосип Па}ек („СгЫсе 1г аиёеупе&а

Шк& &Щетак\\1 81оуепсеу", ЦиЫ]апа, 1884. 5/6).

То сам значеае, чини ми се, у сво]0] младости ]ош чуо у своме

кра]у.

" Цаф има „без]ачу" у значеьу „ете Аг1 кгоаНзспег ШйепрЫГе" и

некакве шљиве.
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ким диалектима и историсксг) словеначко] ортографщи тумачити

»^>изјака« из »Безјака« него обрнуто.58

Не знам, ]е ли се ко други пре ДаничиЬа озбиъно бавио ети-

молопцом те речи. ДаничиЬ ]е тумачи у Акад. Р]. као тупицу

из немачкога: »посташем од ср. шем. Иезг, ст. шем. йгизе (саШЛиз, *

аз1и1из, (Ыозиз), ко]е у Нн)емаца долази о врагу и о неотесану

и лукаву се.ъаку«, те испорете реч без (ааетоп), ко]а као да се на-

лази код Ф. Главинина у 17. столеЬу и у Белостенчеву Рјечнику.59

^гин ]е у приказу Даничићева Р]ечника (АгсЫу V", 1881)

посумшао у могунност те етимолоице. »^епп шсМ т ает

\Уог1 Ьё^акгг§епа ет а11ег §ео§гарЫспег Nате з1еск1, зо тизз

тап 1гасЫ,еп, аеп Угзргип§ аиз ает 81ау13сЬеп ги егк1агеп«, каше

^гић и упунуу)е на словеначки глагол: безгати, безгетати

1Ш ТгаЬе 1аиГеп, ЬгйпзИ§ пйргеп и друге глаголе словенских

]езика од тога корена (руски : бзирить, пољски : Ьгчкаб И.Й.)

»(Бет) Вёгтап Дез ОЬеНаизНг — ЗегЫзсЬеп зкеЬ1 зеЬг паЬе

Ьег]ак = То1рек.

Проф. Штрекељ60 је регистрирао дотадаппье покуша]'е тума-

чеша речи »без]ак«. С обзиром на чишеницу да су Бзз]аци и у

Истри и на тал.-словеначко] граници у Горичко], истиче про

тив Трстешакова тумачеша »бизама« (»\гоЫ ггета«, с1г. ШгИзсп

Ь ёг Ьентапа): »01езез К1еш 1з1 1т \уез1еп ипЬекапп! ипа аисЬ

тсп1 §1аиЬИсЬ, ааз зшЬ. ааз ^огЬ Ыг]ак уоп аег Бгаи аиз Ыз

пасЬ Ба1та1.1еп ипа нп 8и(1\уез1еп уегЬгегЬе! ЬаМе«. Не упу-

шта]ући се у оцену осталих тумачеша,61 каше: »1сЬ уегппгЬпе

ЕпЫеЬпип§ аиз ает ИаНетзсЬеп: 1з1гоНа1. (гоу. {аз.) Ыг^ако

(Д. 1. Ыг^ако) Ьег§ако (та11.) (си§п.) /ЬПако (1уе, §3, 112), 1пез*.

и.а1. Ьа1асо, аууеп1а1о,Ьа1гапо, та1апаа1о, иото а сазассю, зсшссо,

з1гатЬго (Козо\уц.г 259 а), (1Ь. 8опаегНп^, Тб1ре1, уепег. Ыз-

1асо« На. Али Штрекељ додаче: «Баз ИаНешзсЬе \Уог1 1з1

58 Госп. проф. Скок каже у „0а8ор18и га екэуепзЫ ]ег]к, кп|1геупоз*

т г&оаоуто". IV. 383: я» т]в8<:о е и 81оуеп. ргегтетта Вщак ргоЦеса*

се гасЦе1о ой готапзко& ирНуа, ^Л\е \е г тје8к) е и гейи гасН пепа#1а§е-

позЫ 1 ра1аШпо&а ^аза, з1о зЩесИ ." Проф. Скок мисля пре свега на при-

морске Безјаке, те зато тумачи е романским утица]ем, али ]е то тумачеше

непотребно. О „в" место „б" каже госл. Скок: „81оу. уагЦап*а и ргеггае-

шта Ущак ЬИ се зато &гаНско&а гпасепја, ]ег ее Ъ р18а(1)о као IV, ра ]е

ка8Ш]е &гаЩа Ще1оуа1а па 1г&оуог."

59 Из Рјечника прешла ]е ДаничиЬева етимологща у чешки „81оуп1к

Хаиспу" 1 у пољску „\У1е1ки Епсук1. роузгесппи Ииз1гочуапи".

в» Ор. с!*.

61 Сем у додатку дискуете о ^агиЬеву тумачешу.
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а11егсЦп§з посћ шсЫ §апг к1аг« — чини се да мисли о герман

ском елементу ; или можда да је тал. реч из словеначкога ?

«ОЬ аег з1оу. ВегиЦак ааги §ећбг1, капп1сћтсМ еп1зспеИеп.62

Бернекер (Е1. је ставио тумачеше Штрекљево као нај-

вероватније.63 Али ни Штрекељ ни он нису помислили (за Бер-

некера било би то теже, будући да географских прилика тери-

торија, по свој прилици, поташе не познаје) о овом: ако је тешко

веровати да би израз од Драве дошао на Јадранско Море, јед-

нако је тешко мислити да би од Јадрана дошао на Драву —

не само једнако тешко него још теже, та главно му је место у

историји ипак на земљи измену Драве и Саве, те бисмо стога

лакше могли закључивати да му је хрватско Загорје уједно

и домовина ; не смемо да заборавимо да се презиме »Безјак«

најчешће налази у Словенији, у најближем суседству Загорја.

Двоје ми се чини могуће: или се »Безјак« родио на земљи

измену Драве и Саве, прешао границе свога рођеног места, те

на талијанским границама ухватио корена (можда због слично-

сти са неким талијанским изразом) или је )>Безјак«првобитно већ

заузимао шири териториј те се одржао само тамо где је — Бог

зна из каквих разлога — био најјачи.

Ово последше треба да објасним. Већ у илирско се време

мислило да су »Безјаци« успомена на неки посебни народ.

Даворин Трстешак прича у мариборској »2оп« (V, 1876, р.

120—122) у расправи »Бизе и Бизјаки« ово : »Око Божића

1839. посетио сам Д-ра Људевита Гаја. Разговарали смо о старо-

словенској историји и том згодом рече Гај : «Господине Тр-

стешаче ! Не миелите ли да су наши Загорци смес Обара

(= Авара) и Словена ? Ношша и типус нису чисто словенски,

62 Госп. Др. Иван Зукон, родом из Истре, по студијама правник,

не слависта, обраћа пажшу у свом извештају о истарским Безјацима на тали-

јанску реч млетачког диалекта: Ы81ассо, »што значи по прилици оно што

и безјак у Истри: човек без крви, без јунаштва као разводшен, страшљивица«.

Госп. Зукон додаје своју »пучку етимологију«: »можда је млетачки „Ы81ассо"

настао из речи »биже« или »беж« — Влах, т. ј. бјежи, јер долази Влах . . .

Била би дакле реч као страшило за царевце«.

63 У мислима, иако не изреком речима, етимологизирао је о »Безјаку«

у новије доба г. Јосип Рус у „ЭДМ" I 2991, и то овако: »Има и презимена

која показују начин досељаваша : Прибег, Пребег и Предавец у хрв. За-

горју и околини, Ускок и Скок у Жумберку, Бижал и Фугина у Пољанама

над Купом, а Бегуш у Бовцу и околини Целовца« — очито да писац овде

мисли на корен »бег—« (бежати). Исп. горе о Безјацима на тал.-слове-

начкој граници !
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и фонетика у говору сасвим ]е различна од оне ^а се чуне у

Граници и даље доле у Славони)и.« Трстешак је одговорио

да ]е то могуке и ]ош ]е додао да он и Халожане и становнике на

лево] обали Сутле држи за такву мешавину. Трстешак ]е

доцније Загорце двапут посетио ; у ших нема, каже, чисте

словенске крви, лица подсеву на турански тип ; туранска

фонетика се чу}е до Св. Петра у Медведеву Селу и између Ро-

гаца и Брежица, и »бизе« су хунско-аварско одело, као што

не и та реч бити туг>а (Вук, »без«-платно).64

Трстешак ]е у историско-лингвистичким стварима био

самоук и типични фантаста.65 Ипак пще исключено да ]е баш

у изразу »Безјак« остала успомена на име некаквог старог

народа, ко]ега ]е ме^у нама нестало. Нешто тако можда ]е ми-

слио и ^гин кад је рекао : \Уепп тсЫ ш ает \Уог1е Ъёт.]&к

1Г§епс1 ет аИег §ео§гарЫзсЬег Nате з1еск1«.66

То је у толико вероватни]е, што се са изразом »Без]ак«

од 16. столена до данас спаја некаква језична посебност ; Тру-

бар, Крижаник, Дела Бела и деломице данаппье значеше

»без]аштва« сведоче о томе.

Али ко]ег се народа име кри]е у »Без]ацима« ? Печешези

зову се и Биссени, маг)арски : Везепубк . . . Ту пак посто]и

поље широко67 ; у Индщу, разуме се, не смемо одмах ини,

као што је отишао Даворин Трстешак (]Чоу1се, 1853, 246).

О ]едноме пак се не може, чини ми се, више сумшати, наиме

да ]е Без]ак првобитно етнографско име, те да се истом из шега

развило опкенито означаванъе човека; првобитно, дакле: Дез]ак,

онда истом : безјак. Баш зато што ]е првобитно значеше из-

64 Загорска реч »керемпух« испоређу]е са бугарским керемвент.

65 У вези са Без]ацима тумачио ]е (ори8 сИ.) и Лилеке — тако зову

у цедьском округу Халожане, а »лилек« значи код Халожана »шишмиша«.

»Није ли,« пита Т., »у то.)псовци успомена на шихово полутанство, на

шихову народну смес ?«

66 Исп. о имену „Брајци" (народ око Рибнпка и 0зља) ЛопашиЬа „Око

Купе и Коране" (6). У приватноме писму скрепе ми пажау г. Д-р ПершиЬ

из Ъур^евца на друга имена (презимена) као првобитно нека стара народна

имена: „Ма]даком зову наши Подравци чов]ека из околице Лудбрега и

Вараждина, Беппьака из околице Дарувара — Слатине, а Ши]ак ]е по

знаю име за људе из пожешке околице". Исп. даље истарске ТЛиЬе, Бркине

итд. — Име Шопова на српско-бугарским границама радо се тумачи по

печеьешком племену Шоп, над ко]им су Византинци 1048 однели победу

и ко]е су онда населило око Ниша.

67 Исп. Нидерле, 81оуапзкё з1агоШпози I. 394 (В1е581 пара тоу КариатфО

II. 309.
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раза етнографско, лакше је разумљиво што се реч са време

нем губи.

Према томе ће и подругљиво значеше речи бити истом

секундарно; зато у нашем случају неће ста]ати тврдша Первол-

фова Цагићев АгсЫу VII 605) : »3а зе1Ьз1 ЗрНгпатеп уегИегеп

тапсЬта1 1пгеп оЛозеп Ве^езсЬтаск ипс1 \уегс1еп с1апп оЬпе

ЗсЬеи §еЬгаисЫ. 8о ъ. Ь. Ье1ззеп сие Кгоа1еп ит А§гат Ьег-

ит Вег]ак1, Д. 1. Тб1ре1, Ьошо гизИсиз, зЫМиз . . .«

Првобитно етнографско значеше назива »Без]аци« истом је

код суседа помало добивало подругљиву примесу. У том етно-

графско-подруг.ъивом значешу, у шУ)ем ]езичне особине нису

играле последшу улогу, пренесено ]е име доцнще и на друге

етнографске ] единице, у Истри и на дон^ Сочи.



Додатак.

Ова }в расправа била већ свршена, кад сам примио »Сазор1з

га з1оуепзк1 ]ег1к, кпДгеупоз1 ш 2§ос1оушо« (IV) и у шему про-

читао чланак г. проф. Петра Скока : »Тп е11то1о§це«, у ко]ем

се на првом месту говори о етимологщи »безјака«. Професор

се Скок противи твр^ешу Штрекъеву да ]е »безјак« поза]-

мица из талијанског »Ыз1ассо гЬа. «, обрнуто, разлаже да ]е

талн]анска реч, која се »у семантичном погледу потпуно

слаже са слов. односно срп.-хрв.«, узета од нас. Да реч пр-

вобитно нще талщанска, то закључу)е проф. Скок из консо-

нантске групе у »Ыз1ассо« ко]а ]е у изворним талщанским

речима немогуЬа (зато из 81ауиз: ЗсЫауо), али може постати

од нашега »з]«, које као консонантска трупа у тали]анском

]езику уопште немогућа. Само у непосредној се близини при-

морске Без]ачи]е говори »бизјако«, а »што смо даље од те

Безјачще то м]есто нашега зј... долази у тал. $1, §1, з1 или мета

теза. Да су пак наша и тали]анска реч у вези, то показуј е уз

]еднако подругљиво значеше и географска раширеност тали-

јанске речи, ко]а се налази само по северној Италии до Ге-

нове, дакле на талијанском продуљешу нашег територща«.

Знача]но (ваљда за страно порекло талщанске речи) види се

проф. Скоку и то, што ]е реч у неким кра]евима северне Итали]е,

на пр. у Падови, шолулитерарна, т. }. не знају ]е сељаци,

него интелигентни слојеви«. Према томе била би Ыз1ассо »сло-

венска реч, која се преко Млетака и Фурлани]е ширила по

Неверно] Италщи«. Сад се ради, кад ]е реч словенска, )Ош о

томе, која ]од је етимолопц'а. И ту износи проф. Скок ову

-хипотезу : »Како се сполни органи употребљавају често за

погрЬиваше (на пр.: кп)оп, кщошгаИ у Хрватсжг) преко не-

мачкога, а ово из тал. со§1юпе сГ. АУещапй, Беи1зсЬез \УЬсЬ з. у.

исп. и ]ајар у Ак. Р]. IV. 419), изгледа ми, да и везјак може

пот)ецати из истога врела погрда: Ьегъ -|- ја]е + ак >*Ьег]ајак,

хаплологирм Ьщак.
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Ја ово тумачеше наше речи не могу примити. Проф.

Скок оперише само гласовним лингвистичким апаратом, у ко-

јем је изврстан стручшак, али не води рачуна о историји речи,

па ни доста о шезиној географији. Историја речи, чини ми се,

иоказује да првобитно »безјак« није било реч за поругу него оз-

биљна етнографско-језична ознака. Даље: Ко би приморским

Безјацима дао тај пришивак ? Сами не би, а Талијани такође

не би — будући да је реч словенска. Да су га Словенци дали

Талијанима ? Најзад још нешто : Словенци и кајкавци (хрват-

ски) не говоре без — него през1 (= брез), и ту форму познаје

једино историја тих говора. Претпостављајући да је у речи

заиста без-, морали бисмо мислити да је »безјак« ванредно

стара псовка. Једино у Истри, где имаде и штокавских до-

сељеника, може се чути и »без«. Госп. Д-р Иван Зукон саоп-

штава ми: »У Истри се говори »без«, »брез« и »през«. Сва тако

звана Влашија, то јест, крајеви западне и јужне Истре (по-

речки и пуљски котар) изговарају искључиво : »през«. На

источној обали (Лабинштина, Либурнија) говори се мешано :

»брез« и »през«. У средини, баш око Пазина, чује се највнше

»без«, а прама северу (Ћићи, Бркини, Шаврини) говоре обично

»брез«, али и »без«. Према томе, онај део истарског народа, који

је познат под именом »Безјаци«, говори данас »брез« и »без«.

Могли бисмо мислити да су ти истарски »Безјаци« у старо

доба говорили само »без«, те би баш зато од суседа могли добити

пришивак »безјаци« ; онда бисмо могли првобитну домовину

те речи тражити у Истри«. — Упућиваше проф. Скока на »ку-

јона« и »јајара« не стоји, пошто то нису никакве етнографске

ознаке.

Др. Фр. И.

1 Закајкавце ми о томе сведочи г. Фанцев, директор универз. библио

теке у Загребу. — О »брез« = без: през »Рамовш, НЫопСпа ргатаИка *1оу.

јехјка II. 184.
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