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краљеве далматинскe прeнио је познати дубровачки историк М. Оpбини

у своју књигу „Il regno degli Slavi“ (101), али мјесто „Светозар“ има

он (на стр. 213). „Свeтoрад“, које је из Орбинија узео Рајић (како сам

већ рекао). Додајем, да „Светорад“ мјесто „Светозар“ има и Качић у

своме „Разговору угодном“ на стр. 26. (изд. 1759), а Качић је своје

„словинске“ краљеве узео из поменуте књиге Орбинијеве.

Пошто сам овако показао извор имена „Светозар“, сад не треба

нитко да се домишља, што би могло бити -зар у томе имену; ваља

рећи, да га је Дукљанин измислио, како је измислио и друга гдјeкоја

имена у своме љетопису, на пр. Crepimirus (отац Светозаров), Сido

mirus, Prelimirus и др.

У Загребу 30. октобра 1921. T. Маретић.

13. Из балканскога речника.

1. Српхрв. балета

животински екскремент“ гласи у румунском Бадеда, а у албанском тој

истој речи одговара пар Ваву С. Баре и Бауев Се-baga.

G. Meyer, Indogermanische Forschunyem VI 115 тражи извор овој

албанској речи у италианском. Ту има, и то само у диалектима северне

Пталије за „harter Kot von Tieren, bes. Schafen, Ziegen, Mausen“

bagola (у бреш, берг, ком, мант. и миланском), bagoule (у крем.), bu

gula (у миранд.), bajol (у пав.) и Берга (у моденском диалекту). Сви

су ови облици из лат. bacula, диминутива од Васа „купина“, и то прво

битно значење је још очувано у итал. bujola, bacola, macola „Elsbeere“

Arch. glott. Ital., Suppl.V 79, Фурл. boule „Кушина“ ibid. ХVI 219, јудик.

bagola,Wachholderbeere“ в.W. Meyer-Lubke, loman. eym. V. 873.

Од албанских облика, кад би они, по Мајеру, били позајмице из

италианскога, морао би, дакле, Dages 6ити старији облик него Ба"sja,

а овај би био настао, метатезом, од Бајев.

Овомишљењеусвајајуу целини и Е. Berneker, Star. etym. 17.s.v.

и W. Meyer-Lübke s. v. bene ula, Док Н. Tiktin, 12uman-deutsches

17. s. v. држи да је етимологија румунске речи нејасна, али не на

води разлога за то. Тако и O. Densusianu, Hist. de la langue roun.

I 366 мада он, због истарско-итал. облика Бијоla (y Sissano в. A. Ive,

I did. (ad-rem. dell' Istria 171), нагиње мишљењу да ће се порекло

те балканске речи имати ипак потражити у латинском.

Ја мислим да бидеја није романска, него предлатинска, балканска

реч и то чисто албанскога порекла. Против њена извођења из италиан

скога говори, Формално, већ и то што због рум. labegin и српхрв. балета

старији облик албански неће бити даје да него Бакуа, а овај се не по

Bлапа с наведеним романским облицима. У осталом, и кад би се пошло
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од Бајка као првобитнога облика, та се реч не би могла изводити из

ром. Васића, јер би, у том случају, албанска реч гласила “brigule a не

brigel's како то показује алб.-- за романско--и и за ненаглашено о у

алб. позајмицама: утити, гејше 3 итал. grumulo, regola и т.д. в. К.

Helbig, Die ind. Elemente in Albanesischem (y Weigandoвим Јаћresber.

des run. Inst. Lрz. Х) 84. А и иначе је сасвим невероватно да би ша

стирски балкански Арнаути узели израз за животињски екскремент из—

северноиталианских диалеката.

У албанском је врло чест тип композиције сложеница где се де

терминација изражава постпозицијом детерминанта, в. н. пр. ат-rise

„домаћица“= mm („госпођа")-- rise Kyha“ или идеšnik“,via crucis“= иде

„пут“-- kril“ „крст“. Према томе мени се чини да није сувише смеоно

рашчланити и алб. Dallage y bila-je и за објашњење постанка те речи

поћи од праоблика *balno-gla „блато-животиња“.

И очувано међувокално у упућује на то да је Баћује сложеница.

За ту појаву в. моје Albanorum. Stud. I 15, 115.

За б у композиционом склопу упор. н. пр. грч. iago-ording или стинд.

а у првом делу комшозита сложених са о- основама.

а у "balnos је утврђено интонацијом словенских корадикала —

упор. буг. блана „petrockneter Kuhmist in Ziegelform“ (праобл. *balna-),

српхрв. блато и т. д. E. Berneker o. c. s. v. bolna и bolо. Други са

ставни део сложенице "Balno-grupa је иевр. реч за животињу“ *gorijs:

стинд. Јав, ав. gems, грч. доб: и т.д., за *ума,које претпоставља ал

бански облик ушор. грч. Вистори-58) из иевр. *sem kemlom-gla „IO0 крава“.

— Као пример сложеница овога значења навешћу само лат. mus-сerda

из тик-scerda (иевр. *sler- „екскремент“) „мишји екскремент“, и према

овом образована su-cerda „свињски екскремент", bu-scerda „крављи екс

кремент, ord-cerда овчји екскремент“ Schmidt, Purabildung 178.

Албанско порекло балканске речи bilegin је, према свему овоме, тако

јасно да ми се чини сасвим излишно побијати ранији шокушај L. Sai

meanu Infl. orient. usupru limbei si cult. ronime I ccLvш који покушава

довести рум. Бајеуа у везу са рум. Баде „бале“. Исто тако отпада и Фан

тастично извођење ове речи из туранскога, на које је мислио Hasdeu,

Curline dim batrini I 269, Etуm. mynn III 2384.

Из албанскога је та реч ушла у румунски. Сем у српскохрватском,

од осталих словенских језика она се находи још у малоруском (Баури

help, budu rue cу је, као и толике друге сточарске изразе, унели

румунски пастири.

2. Буг. ватах, клтлк.

главен работник на видни“, в. и краш. ratar „тефтердар“ (Ј. Жи

војновић, Крашовани 28, 49) долази у румунском у облицима гаћ,

ratniji „Oberhirt.
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Б. Цоневњ, Евиковни взаимности между блиари и Романи 70

уноси ту реч у списак румунских шозајмица из бугарскога, али ни он, као

ни А. de Cihac, Dict. d'étym. dacorum. s. v. не каже одакле та реч бу

гарском.

Ни словенска, ни румунска реч се не може, по мојем мишљењу,

одвајати од алб. redaka ,das Selbst“ уз које је постојало и *redsta oчу

вано у данашњем метатетичном хеће (у Фиери) од иевр. *s tre- „свој“

G. Meyer, Etуm. ИТВ. d. alb. Spr. 468. Акценатска разлика међу румун

"ским и албанским облицима упућује на раније алб. *ratih, "ratif из

којега се може извести рум. traitdh, rátajf правилним рум. рефлексом да

за алб. E, као н. пр. у сдршка 3 алб. Repušв „кршуша“. Акцент данашњега

reteha је померен утицајем непроширене основе сећа „он сам“.

Прелаз значења „сопствен“ — „пастир“ није ништа необично у

индоевропскимјезицима, упор. н. пр.такође са "stre-„свој“ образовано агс.

sram „шастир“ према стинд, sra-min „сопственик. У Фонетском погледу,

e y reta „он сам“ може бити из иевр. б, да или да и није могуће раш

чистити од којега од ових фонема треба шоћи, јер и о и оба дифтонга

дају у алб. е, а заједно и друго има могућности: за б упор. слов. strati,

а за праалб. дј (= иевр. 9), ali, aj) лит. srdinis „пашанац“ и т.д. Fick,

Vergl. Warterb.“ 3, 543. .

Алб. Iz одговара, како је познато, иевр. sk. пред лабиалним вока

лима. Према томе се за алб. *getih (c. рум. radi) мора поћи од праобл.

* stroitoskos, т.ј. од суниксом skola проширеног иевр. *sutoj to a gВојина.

Истина, у иевр. језицима долази обично конглутинација -isko-: али

управо у јерменском, који је од свих живих језика албанском најближи,

налази се и -osko-: darbn-ов „ковачница“уз darbin „ковач“ и т.д. Brug

mann, Grundr.' 2/I, 303. То нарочито истичем, јер је тим констато

вана једна нова албанско-јерменска заједничка црта ка оним

које је сабрао H. Pedersen у свом чланку Albanesisch und Armenisch

у Кuhns Zeitschr. f. rergl. Sprachucks. ХХХVI 340 и д.

Београд, маја 1921.

Х. Барић.

14. На, нај.

Т. Маретићу„Акад.Рјечн“ објашњава реч 3.на: „интерj. ево, ето“и

додаје да се та реч с истим значењем налази и у слов, буг,чеш, пољ.

(могао је додати и рус.) језику, „али у другим индоевр. језицима не

налази се етимологијем (?) сроднијех ријечи, зато је постање тамно“.—

У нај објашњава: „интерj. исто што и 3. на с додатком ј којему прави

разлог није познат“.

ЈужнословЕнски љилолог. g
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