
M ' "О/л.' mí.

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХРВАТСКИ JE3HK

iPr

у>цбН

^ Pu/О

НАШ JE3HK

НОВА CEPHJA

Канга XVIII, св. 3

БЕОГРАД, 1970.



С А А Р Ж A J

Стр.

Страна

1) Олга Рис ти h, Однос основе и наставака -овати, -иса-

ти, -ирахи глагола страног порекла 131—161.

2) Ар Живо] и h Стано]чип, Прилог тумачен.у кон

струкции типа глад «ей ел 162—168.

3) В. MnxaJAOBHli, Anj. цабрен — постай (unfettig) —

етимолошки ecej 169—170.

4) Мирослав Б. II и кол и h, Дистрибущца облика

инстр. сингулара замсница: ja, он/оно, она, ко, што,

raj/то 171—186.

5)тезичкепоуке 187—193.

yPEbyjE ОДБОР

Одговорни уредник МИХАИЛО СТЕВАНОВИЪ

Секретер Уре1)нвачког одбора др Ж н и о j и и С' т а н о i ч и h

Б Е О Г Р А Д

1970.

Штампа: Издавачка установа „Научно дело" — Бсоград, Вука KapauMha S.



ДШ. ЦАБРЕН — ПОСТАН (UNFETTIG) —

— ЕТИМОЛОШКИ ECEJ

За придев цабрн налазимо само jeAHy jeAHHy потврду, и

то у речнику Стулипа из почетка XIX века. Н>егово значенье

je СтулиМ превео латинским придевом insipidus, а Б. Даничип,

поред CBOje напомене да се „не зна прави смисао", AOAaje да

je можда овакав облиик постао од итали^анске речи zavorra

у значенуу гнус.'

МеЬутим, придев цабрен се и до данас сачувао у неким

деловима Славошце у Хрватско] у эначен>у постан, ко)и нще

мастан. Налазимо га у селима Пакленици и ВоЬарици, а ве-

роватно да га има и у другим насел>има ове области.2 Yno-

требл>ава се искл>учиво уз именицу ¡ело или вариво (чорба,

супа, итд.): цабрено je .о, цабрена чорба, цабрен кролшир (пра-

зан кромпир, без запршке), итд.

Придев цабрен Je постао од апелатива цабр, kojh je за-

бележен у познатом речнику Шулека у велико] групи фито-

нима Satureja. üocToje MHoroöpoJHH синоними за више врста

ове билже, као што су: вресак, чубар, ja6ep, кубар, осогриз,

uieTpaj,3 итд.

OcTaBA>ajyhn по страни фонетски однос цабр // чубр-, за

kojh HHJe joui донета тачна етимологаца,4 задржимо се на

1 ARj, 1 472.

* Информатори: Милица ЛаЬевиЬ, домаЬица из Bohapune, стара

77 год., Ружа НешовановиЬ из Пакленице, стара 70 година.

3 Симоновип Драгутин, Ботанички речник, именик бил»ака, САН,

посебна издала, кн.. CCCXVIH, Институт за српскохрватски je3HK,

кн.. 3. Београд 1959, стр. 420.

4 Slawski F. (SI. etymol. jezyka polskiego, zesz. 2, Krakow 1953, str.

114): 6ebr // ôubr-; D. Danicïé (ARj, 88, II 82) od korena skubh u znacenju

visiti; Budmani (ARj, II 82) u Machek (Etym. slov. jaz. ôeského, str,

108) od grôkog oblika «ujxßpoc, öu(xßpa.
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семантичксу анализи овог фитонима. На основу сачуваног зна

чена придева цабрен, kojh je, као што je веп речено данас

фиксиран само за кулинарску културу, у могуНности смо да

донесемо следепе закл»учке:

— Щбрена чорба, tj. поена чорба, без масти (незапрже-

на) yKaayje нам на чшьеницу да се цабр (чубер) употребл>авао

као зачин за ту врсту чорбе. Доказ да je ово тврЬен>е тачно

налазимо у латинском називу за ову бил>ку. Латинско Satureja

долази од глагола Saturare у эначен>у заситити, што ynyhyje,

исто као и наш пример, на биллсу Koja се употребл>авала за

jeAO. И збил>а, познато je из старе римске литературе да се

Satureja hortensis употребл>авала као зачин. Исту семантику

noKasyje и немачки назив Pfefferkraut и француско poivrette,

у KoJHMa je управо наглашена н.егова фyнкциja зачина. Ко-

начно, Стулипево insipidus (бл>утав, неслан) noKa3yje врло

сличну семантику као и све ове претходне речи.

— 3HajyhH да се реч врисак < vrësbkb ( < *versbkb) ¡авл>а

као синоним за реч цаОр (чубар), у могупности смо и да на

основу тога донесемо неки закл>учак. Найме, познато пореЬе-

н>е „кисело као врисак" (или „као вишт" код Вука Караципа,

Нар. послов. 133) noKaeyje нам да je цабрена чорба или ца-

брено ¡ело у AaAeKoj прошлости представляло киселу, посну

чорбу или вариво. Непосредни доказ да се овде ради о кисе-

лом зачину налазимо у юьизи Болипа о виноградарству из

XVIII века, kojh помин>е „оцат од чубра."

— Y местима, у KOJHMa се joш и данас употребл>ава при-

дев цабрен, шце познато никакво jeAo у Koje би се ставл-»ао

чубар као зачин. МеЬутим, je3H4Ka анализа овог придева до

води нас на мисао да je такво ¿ело морало nocTojaTH. Можда

се овде радило о jeAy везаном за неки одреЬени верски или

пагански o6H4aj kojh je данас заборавл>ен? Коначно, можда

су таква верован>а имала и ритуалну или пак куративну, про-

филактичну намену? Y сваком cAy4ajy, треба очекивати да

будупа етнолошка истраживанл потврде ову етимолог^у.

В, Миха]ловик
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