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ТАВОРИТИ

У раду се указује на неке од могућих приступа у осветљавању порекла гла
гола таворити „живети тешко, животарити“, који у досадашњој етимолошкој
литератури још није добио адекватно решење.

Предмет овог рада је глагол таворити (ce) impf. „живети које
како, слабо, тешко, животарити“ (Вук, Шулек по RЈА)“. Глагол је по
сведочен како у књижевном језику, уп. таворити „живети тешко,

оскудно, злопатити се, животарити, једва састављати крај с крајем,
проводити учмао, празан, бедан живот, с муком, оскудно проводити,

проживљавати, уопште живети, проводити живот“, таворити се „с
муком се носити с нечим, мучити се“ (РМС), тако и у дијалектима,
нпр.: таворити „живети од данас до сутра, животарити, оскудевати,
претерано штедети“ (Ускоци, Станић), таворит „с муком преживља

вати, трајати у оскудицама, у болести и сл.“ (Загарач, Ћупић 1997),
таворит

„живети

оскудно,

животарити“

(Буњевци, Реić/Bačlija),

таворим „некако живим, одржавам се“ (Лесковац, Митровић). Поред
основног, забележени су и префигирани облици, нпр. дотаворити
„проживети, издржати до неког времена таворећи, оскудно живећи,

животарећи“ (РСА), иставорити „провести тешко живећи, проживети
тaворећи“ (Дучаловићи, РСА), иставорити се „извући се, испетљати
се (из чега), преживети (одређени период времена)“ (Војводина,
РСА)“, претаворити „кукавно проживети“, протаворити „id.“ (Вук,
RЈА). У породицу овог глагола улазе још глаголска именица таво
рење (Вук, Ивековић по RЈА) и варијантни облик тавољити „исто

што таворити, животарити, кубурити“ (RЈА)“.
* Избор управо ове речи за тему прилога у овогодишњем броју „Нашег језика“
не захтева никакав коментар.

* Са примером. Само да се иставоримо из зиме.
* За сада по страни остављамо облике талаворити „ћаскати, чаврљати“ и
талаворница „бука, галама“ (РМС с потврдом из Ристић/Кангpга), уп. и талаворница
у загонеци. Четири четрљенца и два богомољца, и пред њима Мијат учи
талаворницу (кола, волови и човек) (Новаковић, RJA; уп. Sikimić 1996:66), који би
такође могли спадати у ширу породицу глагола таворити. Другог су порекла топоним
Тавор код Скопља, потврђен још у средњем веку, који по свој прилици рефлектује
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Глагол таворити нема решену етимологију. У Скоковој незавр
шеној одредници стоји само: „... експресивно за тешко живјети као и
кубурити, комрачити, кунаторити, петљати, тетурати, живарити,
животарити, живуцати“ (Skok ПI 448 s.v. tavoriti). Без претензија
да дамо коначно решење, овде ћемо указати на неке од могућих при
ступа у осветљавању порекла разматраног глагола.

Једна од легитимних претпоставки је да се облик таворити
творбено може разложити на префикс та- и основу ворити. Ако се
прихвати таква творбена анализа, преостаје да се утврди етимологија
основног ворити.

Покушавајући да протумачи дијалекатски глагол ворити „веома
оскудно хранити“ (Трешњево, РСА)“, Пижурица се посредно бави и
глаголом таворити (Pižurica 1987). Наводећи неколико потенцијалних
етимологија, аутор даје предност хипотези о пореклу глагола ворити
од таворити, уз семантички развој животарити - оскудно хранити“,
а као паралелу за елизију иницијалног слога наводи облик вотарити
„животарити, једва одржавати живот“ (Црна Гора) према животари
ти. При свему томе, међутим, облик таворити и даље остаје нераз
јашњен. У светлу поменуте претпоставке логичније би било поћи од
облика ворити“ као исходишног, а облик таворити третирати као се
кундаран, образован додавањем експресивног префикса та-“. У том
случају треба претпоставити обрнут семантички развој, оскудно хра
нити Х животарити“, јер је помак од конкретног ка апстрактном зна

чењу уобичајенији.”
У свом комплексном приступу проблему, Пижурица се осврће и
на облик ворити „као да значи варати, код два далм.-дубр. писца ХVI
века“ (RЈА), сматрајући дату дефиницију значења прихватљивом. Сам
облик, пак, сматра раном позајмљеницом из лат. vário, 1. (variare)
„мењати, преиначавати“ са семантичким померањем према варати,

заваравати. Облик ворити у значењу „варати“ можда би се могао
сматрати апофонском варијантом од варати“, уп. рус. вор „лопов“, за
позноантички Taurisium (Skok 1931:50-51, прихватају Popović 1960:111 и Loma

1991:112) и ороним Тавор код Пећке патријаршије, где је посреди пренос библијског
имена (Лома 1990:12).

* Уп. ворити душу „јести само толико да се не умре од глади“ (Морача, РСА).
* Као што и сам аутор примећује, ареал овог глагола иде у прилог његовом
повезивању са алб. vorfem / vorfer „убог, сиромашан“ (Pižurica 1987:103).

“ О овом префиксу в. нпр. Петлева 1980, посебно стр. 67, Бјелетић 1998.
7. Што се тиче поменутог облика вотарити, он би се могао посматрати и као
резултат метатезе од таворити.

* Skok III 565 s.v. var cматра јужнословенски глагол варати „decipere“ позај
мљеницом из франачког waron „пажљиво слушати, водити рачуна о некоме, нечему“.

Другачије тумачење нуди Варбот 1976:41.
* Фасмер 1:350 s.v. вор сматра да је реч највероватније сродна са вратњ, вру
„лагати“ « *vbrati, “vero (у напомени Трубачова s.v. *вирати (id. 361) стоји да је ова
реч ново образовање и уједно се цитирају тумачења која је доводе у везу са врети
„кипети“ - „брбљати“ и заверетљ, завбра, уп. плести, сплетни). Другачију и детаљни
ју етимолошку анализу ових речи даје Варбот 1976:39–41.
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однос ворити : варати уп. корити : карати, уморити : умарати,
ломити : ламати“. Аутор сматра да се ворити „варати“ не може све
сти на исти етимон са ворити „оскудно хранити“, иако му логично
делују узајамни помаци варати -- заваравати (храном) -оскудно хранити” (Pižurica 1987:104). У прилог томе иде и значење

облика заварати „привидно утолити (глад, жељу)“ (РСА). Тако се
наш претпостављени семантички развој оскудно хранити - живота
pити проширује значењским карикама варати » заваравати (храном),
па добијамо низ варати – заваравати (храном) > ocнудно хранити животарити“.

Мање је вероватно да је облик ворити у вези са мак, вори „го
вори, збори“ (РМНП I 308) и укр. вори „говори“. Оба облика се тума
че на сличан начин. За македонски се сматра да је настао према гово
pи испуштањем првог слога (1. c.), док се украјински третира или као
скраћени облик императива говори, или као окамењени облик псл.

глагола “voriti „говорити, мрмљати, галамити“ сродног са псл. *vbra
ti/*vbrěti „говорити, шапутати“, који можда води порекло од ономато
пејског иe. *u(e)re- „говорити“ (ЕСУМ 1:425 s.v., с упућивањем на
БЕР 1:193). Да би се у овом случају објаснила веза између ворити
„говорити“ и таворити „животарити“, потребно би било пронаћи се
мантичку паралелу за помак говорити - животарити“. Такву паралелу

налазимо у семантичком спектру глагола даворити, давдpити“ који
поред основног значења „певати песме (обично даворије), разлегати
се, орити се“ има и значење „зборити, говорити, казивати“, док тран
зитивни облик даворити се, давдpити се, поред поменутих значења, у
индивидуалној употреби значи и „мучити се, натезати“ (РСА).
Посредан, али прихватљив доказ да се глагол таворити може
објаснити као сложеница префикса та- и основе ворити јесте тумаче
ње семантички и творбено блиског глагола чаворити „мучити се у си
ромаштву и старости“ (Лика, RЈА), одатле чаворење n. „vita misera“
(Ј. Богдановић, RЈА), уп. и зачаворити „закржљати, учмати“ (Лика,
РСА), „окренути на непогоде, постати рђав, покварити се (о времену)“

(Банат, РСА)“, поствербал (?) чавора „трома и неуредна жена која са
мо седи“ (Озаљ, Теžak 1981:347)13.
Скок тумачи глагол чаворити и његов префигирани облик оча

ворити „закржљавити, врло остарјети“ (Костајница, Лика) као дено
* Уп. Варбот 1984:30–40. Краткосилазни акценат на коренском слогу варати
указивао би на старо итеративно образовање типа клањати : клонити, враћати :
вратити, но нагласак ворити би у том случају морао бити секундаран.

“ B. Skok I 385 s.v. davor Скок читаву породицу речи сматра нејасном по
постању, али ипак цитира неколико предложених тумачења. Он сам, пак, уз велику
ограду, помишља да би глагол даворити могао бити изведеница суфиксом -ор- од
давати.

“ Са примером. То време зачаворило, па никуд маћи!
“ Не знамо да ли овамо иде и чавбрија „чопор, черга“: Пун је дице, има и
цела чаворија. (Дуга Реса, Регušić 1988:106), Чавдрија m. надимак мушки (Вук, Одгов.
на лаж. 29, по RЈА).
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минале од чавор m. „штогод мало о чем се једва може живети“ (М.
Ђ. Милићевић, RЈА), с напоменом да је дефиниција значења ове име

нице на основу јединог примера: има чавор и двије стријеле, тј. „ма
ло, живи сиротињски“ — нејасна (Skok I 301 s.v. čavor)“. Она је, за
право, погрешна. Право значење је „има тоболац и две стреле“, пошто
је чавор од чахор, уп. слч. čachor „тоболац за брус“. Даље је ова реч

свакако у вези са чахура“. Са овако протумаченом именицом чавор
Глагол чаворити тешко да може имати икакве везе.

Глагол чаворити помиње се и у два прасловенска речника. У
московском речнику се на основу буг. дијал, чаврим се „мазити се,

смешити се“ и рус. дијал, чаверетљ, чавретњ, чавритњ „бледети, вену
ти, кржљати, сахнути, боловати, гњилети, губити здравље, снагу, по
бољевати“, којима се придружује и наш глагол, реконструише псл.
*čavbréti, peЧ затамњене структуре у којој се назире префиксална сло
женица састављена од експресивног елемента “ča- и глагола “vbréti
„врети, знојити се, сахнути“, одатле затим „кржљати“, „венути“, „зло
патити се“ (ЗССХ 4:32 s.v.), уп. и Куркина 1981:333, Куркина
1992:190. У прилог оваквом тумачењу говорио би семантички иденти
чан сх, глагол без поменутог префикса заврети, завријети „клонути,

занемоћи, малаксати, ослабити, замрети“.
Краковски речник проширује круг словенских паралела наводе

ћи и укр. дијал. чеврiти „слабити, мршавити, венути, пропадати“, блр.
дијал. чауроцв „id.“, чаврице „сахнути, пропадати нпр. од глади, дугог
чекања на некога“, чаураци „слабити, губити снагу“, чЗурац, „слаби
ти, пропадати од глади“ (SP 2:119 s.v. čavrěti). Поред сx. чаворити,
дчаворити се овим лексемама се прикључује и буг. дијал, очарвам се

„од бола, туге, чежње сахнем, венем, пропадам“, чурее „слаби, вене,
сахне, губи снагу“, уз напомену да су веза источнословенских и ју
жнословенских речи, као и сама етимологија — несигурни. За непо
средну основу реконструисаног облика уз ограду се узима слабо по

сведочени придев čavrb: рус. дијал, чаврљи „мршав, слаб, увео“, евен
туално и сх. дијал, чавор и упућује са на лит. kiauras (“keuro-) „поце
пан, подеран“, па се све речи у крајњој инстанци своде на иe. *skeи
„сећи, одвајати, гребати, стругати“ (1.c.).
Теза да се тумачење глагола чаворити посредно може примени
ти и на глагол таворити поткрепљује се постојањем творбено-семан
тичких паралела са алтернацијом иницијалног та- : ча-, уп. таврља
ти „беспутно говорити, чаврљати“ (Србија, Славонија, RЈА), „тетура
ти, клецати“ (RЈА) : чаврљати „blaterare, recitare confuse“ (Вук, у је
* Скок у ову одредницу смешта и именицу чавољак „мала тврда јабука“ (Вук),
коју тумачи као сугласничку варијанту с променом р » љ од чавор.
** Овамо можда и сх, чахор, такође хапакс нејасног значења, у дубровачкој
пословици забележеној у ХVIII в. вози се у чахору по Ријеци, а у скорњах гази по

Пријеци (Daničić 1871, 5601°, по Богишићу јđ. ХI „као да је нека лађа“, сам Даничић
id. ib. указује на буг. чехњл „папуча“, RJA s.v. čahor oграничава се на Богишићеву
дефиницију значења, као и Skok I 287, без етимологије, у RJA s.v. skornia иста
пословица поново је наведена, али уместо čahoru cTojи (грешком?) čakovu.
16. Уп. и варак „слабо место, слаба страна, слабост“ (Самоупр. 1888, 32/4, РСА).
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дног писца прошлог века, RЈА)“; иста алтернација постоји и у бугар
ском, уп. таврем „испољавам нежност, милујем, забављам“, таврем
са „мазим се“ (Родопи, Стоичев 1965:277) : чаврим се „мазим се“
(Доброславци, ГљлЂбов 1965:111), чаврим се „слинавим, мазим се“
(Софићско, Божкова 1962:271).
Како се таворити, чаворити среће на терену где се глас -х- гу
био пре првих записа ових глагола којима располажемо, могло би се

помишљати и на глаголску основу “xвор-, заступљену у псл. *xvorati,
*xvoréti, уп. цсл. Хвофати, рус. хворатњ, чеш. choreti, длуж. choreš,
пољ. заст. chorzеć, дијал. chorzać, pус. дијал. xворетњ, укр. хворimu /

хорimu, блр. хвар3цњ, све: „боловати, поболевати, слабити“ (ЗССЛ
8: 128 s.vv.). Тамо се реконструишу још придев “xvorљ(је) „болестан,
мршав, лош“ (id. 131—132) и његове изведенице “xvoroba (id. 128),
*xvoroste, “xvorota, глагол “xvorovati (id. 129). Значење ове основе до
бро се слаже са семантиком глагола таворити, чаворити, но тек би

евентуална потврда са -х- или -ф-“ дала потребну извесност њиховој
реконструкцији као *та-/ча-xворити.
У дилеми између “voriti и *xvorêti као основног глагола треба
узети у обзир и рекцију. Глагол ворити је транзитиван, а пcл.

*xvoréti, “xvorati — интранзитиван, као и таворити у највећем броју
примера (рефлексив таворити се слабо је потврђен), што би указива
ло да је ту -ити « -*ěti (тип слабити intr. < “slabêti).
Уколико се ипак не ради о префиксалној сложеници, могуће ту
мачење би било да је облик чаворити изведен суфиксом -ор- (о овом
суфиксу в. SP 1:54) од чавити „живети од данас до сутра, таворити,
чамети“, учавити „ослабити, омршавити, изнемоћи, имати врло из
нурен изглед“, уп. и чавуњати „бити сасвим изнемогао, проводити
живот у беди, бедно живети“, чаво „мршав, изнемогао мушкарац“
(Ускоци, Станић). За овакву творбу уп. лав-др-ити (лах-op-ити) „пи

pити, пиpкати“ : лахати „ходати брзо“, мав-op-ити „махати, клатити,
њихати, кретати тамо-амо“ : мавати (махати) „чинити нагле покрете
нечим тамо-амо“ (РСА).

Пратећи паралелизам облика са иницијалним те : ч-, долазимо
до глагола

тавити, тавим „пропуштати воду, тајати, цурити“ (Шу

„ек, Парчић по RЈА)“ који би, без обзира на неподударност акцената
“ Наведене паралеле можда би се могле сматрати неадекватнима због њихове
ономатопејске природе. Међутим, примери алтернација са другом вокалском ком
понентом, тo- : чo-, потврђују њихову легитимност, уп. натоклечити се : начоклечити се
„наднети се“ (РСА), натомрдити се : начомрдити се „намpгодити се“ (РСА).

* То -ф- очекивало би се у говорима где је хвала - фала, а не вала, но треба
рачунати и са могућношћу упрошћеног предлошка *xoriti, уп. горе западнословенске
примере.

-

* У SP 2:119 под одговарајућом одредницом čaviti 2. упућује се на ščaviti, где
ће и бити дата етимологија, док се у ЗССЛ уопште не реконструише сличан
прасловенски облик. Ипак, могао би се претпоставити следећи развој: *tbštav-iti >
*tšay-iti

> “Čay-iti - *čay-or-iti.

* Са примерима: Тавити рече се о каквој жидини, кад кроза суд помало
пробија. Вино кроз бачву тави. Тави ми бачва. (Макарско приморје).
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и значења, могао бити еквивалент глагола чавити. Тај однос еквива

лентности успоставља се преко следећих релација — чавити „тавори
ти“ : чајати „живети у тешкоћама, западати у неприлике; очајавати
чекајући некога или нешто, брижно очекивати, ишчекивати, (о хлебу)
дуго се пећи, претварати се у изгоретину“ (Ускоци, Станић), „патити,
очајавати, брижити, слабити“ (Пива, грађа РСА), чајет „чамити, не
стајати“ (Косово, Елезовић)“ = тавити „пропуштати воду, тајати, цу
рити“ : тајати „цурити, капати, растапати се, нестајати у пренесеном
смислу“ (Сењ у Хрватској, RЈА), тајати (Бачко и Сремско Подуна

вље, RЈА)“. На тај начин би се, по већ уоченом паралелизму, и раз
матрани глагол таворити могао објаснити као изведеница суфиксом
-op- од тавити“. И док је глагол тајати свесловенски и прасловен
ски (Skok III 434 s.v. tajati), облик тавити би, већ с обзиром на свој

ареал, могао бити романизам, од лат. tabere „топити се, нестајати“, са
романским прелазом интервокалског -b- у -у-“.
Међутим, не треба изгубити из вида ни глагол “taviti „хранити“,
који се помиње у ЗССЛ 24:123 s.v. *nedotavb. Овај псл. облик рекон

струисан је на основу сх. потврда недотав f. „будала, луда“ (РСА),
недотаван adj. „неразуман, луд, блесав“ (Левач, РСА). Облик је про
тумачен као префиксална сложеница од *ne, do- и регресивног имен
ског образовања од глагола “taviti „хранити, гојити, одгајати“, тако да
се значење објашњава семантичким развојем недохрањен? - глуп, ум

но заостао“. У Лици је забележен и облик без негације дотаван „разу
ман, разборит, паметан“ (РСА). Но тешко да је оваква пројекција сх.
дијалекатског облика на прасловенску раван исправна, с обзиром на
много распрострањенију варијанту (не)ддтупаван (РСА), уп. и доту
пит „в. дотупаван“ (Пољица, РСА), која указује на другу, недовољно

јасну основу“.
Уобичајенији однос ч- : к-, присутан у паровима чавити „живе
ти од данас до сутра, таворити, чамети“: кавити „губити снагу, ма
лаксавати (од бола, патње и сл.), мучити се, злопатити се, окајавати,
испаштати“ (РСА)“; чаведати „пропадати, опадати, мршавити“ (грађа
РСА)” : каведати „животарити“ (Прошћење, Вујичић, Ускоци, Ста
нић) овом приликом остављамо по страни.
** Овај сx. облик наводи се у SP 2:107–108 s.v. čajati : čati и у ЗССХ 4:10–11
s.v. *čajati.

* Са примерима: Бачва таје. Вене, чезне, гасне, блиди, сахне, гине, копни, таје
(о заљубљеном човеку).
* Уп. Скоково објашњење глагола даворити (в. нап. 11).
* Уп. и нем. tauen „топити се“.

*“ Можда се и дотупав-ан и дотав-ан своди на “доптаван „обавештен,
сналажљив“, од *do-рњta-va-ti, уп. чеш. doptati se „распитати се, обавестити се“,
doptavati se, cх, дијал. наптати, оптати „нањушити“ (Вук, RЈА).
26 В. ЗССИ 9:166 s.v. *kaviti; Куркина 1981:333, Куркина 1985:14, Куркина
1992:190.

27. Уп. ЗССХ 4:31 s.v. *čavedeti, без сx. примера.
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Su m m a ry
Marta Bjeletić
ТА ИORITY

The paper deals with the etymology of SCr. tavoriti impf. “to live misera
bly, on the verge of existence”. Etymological solution depends primarily on the
choice between two possible approaches to the formal analysis of the verb: а)
ta-voriti, with an expressive prefix ta- to voriti “feed meagerly, to allay (lit.: to
cheat, deceive) one's appetite”, either related to SCr. varati “cheat, deceive”, or
from *hvoriti < PS1. *xvorêti “be weak, sick” — a parallel prefixal compound for
mation would be the verb ča-voriti “suffer from poverty and old age”; b)
tav-or-iti, čav-or-iti from two different themes, both hard to identify, cf., however,

on one side SCr. dial. taviti “leak“, and on the other Russ. čavryj “slim.” (SCr.
čavor “small amount” has turned out to be a ghost-word).

