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У књиги Ђоке Пошовића „Познаванћ робе или наука о роби трго

вачкои“, које је штампана 1852 у Београду чита се даје варзило „не

мачки Pernambukholz. или echtes Brazilienholz“. Добива се у Бразилији

и долази преко пристаништа Пернамбука у Еврошу. Та се дрва кажу

латински Саеšalpinia brasiliensis L., и Сaesalpinia echinata, L., и оши

сано је једно у Маринковића на стр. 405. У трговину доспевају цепа

нице огуљење; најтања је цешаница као рука, а најдебља као две

руке; споља је та цепаница смеђа, а изнутра црвенкаста и жућкаста.

Кад се те цешанице на ситно цешкају, онда отпадају цепке беличасте

но како на зраку постоје, одмах буду загаситије; кад се окуси, с по

четка као да слади, а после мало куши уста; шокварено дрво киси; кад

се жваће, поцрвени пљувачка. У овом дрвету има много црвенила. Кад

се у води прокува, онда се извуче из њега црвенило, и после седобива

од њега угасита Фарба и као да је црна. Варзило се доноси у Трст и

у Беч у пешаницама великим, и т. д. Године 1850 донело се у Србију

из Трста 13.362 дунте.

Из овога са види да реч варзило није у српском језику много ста

рија од ХVТ века, пошто је требало времена да се за варзилово дрво

сазна и да у трговину уђе. Колико је то успело, може се видети по

томе што је данас дошрло до најзабаченијих села и што изгледа да се

јаја за Ускрс никада ничим другим бојила нису. У књизи „Српски

народни обичаји из среза Хомољског“ (Српски етн. зб. ХIХ, 43) чи

тамо „Осим боје купе и варзила, што га у среду или уторак носе по

селима колачари и дају у размену за јаја“.

Питање је којим је путем Варзилово дрво дошло међу Србе: да

ли пут источних или грчких или пут западних или италианских при

станишта?

О томе нас учи сама реч. Кад узмемо да се у грчком Бразилија

изговара Врасилија (Враоulia), можемо бити сигурни да се наша реч

варзило, варзиљ наслања на Врасилију по грчки изговорену. У изговору

је хронолошки записано и то да је та роба унета у наше земље из

грчких земаља преко грчких трговаца. Не треба ни да помињемо да је

то могло бити преко Трста исто тако као и преко Цариграда. Трстје

до скора био пристаниште и грчко и српско, пошто су, на прилику,

трговци из Београда с трговцима из Трста дописивали се грчки још

и у првој шоловини ХIХ века.

10 марта 1914 г. 6 Ст. Новаковић.

у Београду. Ц

3. ILремуж.

У автобиогранији Милована Видаковића, штампаној у Гласнику

ХХХ има на стр. 110 леша белешка која гласи: „У Космају и по дру

гих мјестих у Србији има неко зеље које цремижем ондашњи житељи
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nnenyjy, seneno n nonyro, na nouoônje ÿyprÿuua, Koje ce je/ie. Bnyca je

uonoôno MMO Mua/iony 6eJ10My Away, Ho nnoro je npuja'runje n couano

neKo 3eme, Koje ce HajBmne nenyeano ca (30.5)’ je/ie. Ho mo user o'r

ce6e uoTepa, Beh sa jeno anje“

y xpea'rcxon nonyrsenon nsnamy Bynosa Pe‘mnna (Bpoaa-I/Isenonnha)

‘ŒTaMO 110/1 cpujemyw: „Opujemyw m„ cpujeluywa f., cpujeuyołc m., cpujc

Myolca Art wildwaclisendes Zugemüse (Bôrenlauch Pjï’) opsonii genus

(allium ursinum L. P313); Cpnjenym pac're no myMn, n numhe My je y

yc'rnma Kao 6njeJ1n eye, 3a TO ra mnom y npouehe 6epy n ca 00.411 11

xuæeôon jeuy: Jom ce xBaAe ‚1a ce Aoôpo xpaue, y npomehe cpujemywcou

mpacom.“

Oôpahauo naunay na noqe'ruo a y nnrary 143 Bunanonuha, Koje he

óu'm ôumxe e'rapnun. Tano ce oapen BRAK na nenounno uapauena Xeuone

maure o Aonaheu ÖPlJby n mnsormbanaï) He 're :mare Bla/zum Aa ce

allium ursinum .in'rancicn sone kermuszê, uoJLcBn trzemclza, tq'zemucha.

pycnn 'tæpemua, uepmuua, uepmyuxa.

Jacno je Aa je y nac y uouerny u upe'reamnje.

1- CT. Hoeauosuh.

4. De quelques noms nouveaux.

Certaines notions qui n’ont pu manquer d'être exprimées à toutes

époques, n’ont aucun nom inde-européen commun. Il est évident qu'on

a toujours eu besoin d’exprimer de quelque manière qu’on avait „faim“

ou ,,soif“. Or, il n’y a pas de racine inde-européenne se rapportant à

la nfaim“ ou à la ,,soif“.

Les noms de la „soif“ varient d’une'langue à. l’autre. Le lituanien

et le lette, par exemple, ne concordent même pas. Là, où, comme dans

le nom germanique commun allemand Durst, anglais thirst, et l’irlaudais

tart, ils sont d‘origine claire, ils n’ont pris leur sens de ,,soif“ que

secondairement; le sens ancien était ,,dessèchement“ et l’on aperçoit

du premier coup le caractère artificiel du terme. L’indo-iranien a un

mot tout semblable et de même racine tgrënä 7,soif“ en sanskrit, taa-ino,

dans l’Avesta et dans le persan tisÏ,-mais, comme on le voit, le suffixe est

différent, et il n'y a même pas concordance exacte entre le sanskrit

et l’iranien. La plupart des autres noms de la ,,soif“ sont tout à fait

obscurs. On ne sait rien de l'origine du latin sitis ou de l’arménien

x) Kulturpflanzen und Haustiere von Viktor Hehu. Sechste Auflage, neu lieraus

gegeben von O. Schrader, Berlin 1894, 193.
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