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ИЗ ЛЕКСИКОЛОГЩЕ
I. ПРАЮЬАЧА, ПЕРАЛСА, ПЕРАЛ>КА, ПЕРАЧ
Одабрао сам речи йраклача, йерщка, йералка и йерач Koje
hy посматрати са семантичке стране с освртом на географски
моменат.
а. йраклача — код Бука (В) йрашлача значи „дрво (као
мала лопатила), што жене лупа)'у н>им кошул>е кад перу (мал»уга
I, правак)". Вук напомииье да се „правак" употребл>ава у Славонщи, а „мал>уга" у UpHoj Гори. Осталих облика — uepajxa,
йералка и йерач — код В нема. То нам показу)е да ширина
noflpy4Ja, одакле je В унео материал у сво} речник, HHJe увек
била велика у мери колико бисмо ми данас желели. Одмах
пада у очи да овде нема Cp6nje, Санцака и косовско-метохи)ске
зоне, а то he реНи великог дела наше )'езичке територще. Може
се претпоставити да В HHJe имао података са овог noflpy4Ja
или je, можда, имао непроверен матерщал. У сваком cлyчajy
поуздано je да je В познавао бар централну Cpönjy. То поTBpIjyje н>егов боравак у KparyjeBiry и утолико je интересантни)е
зашто реч йраклача HHJe понео из KparyjeBHa и околине када je
она, свакако, била позната.
Нешто noTnyHHJe податке о oboj речи пружа Rjecnik hrvatskoga Ш srpskoga jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (RJA). Найме, тамо имамо: prakljaca „isto sto pratljaca".
„Poznato u Lici, u Slavoniji, u Srbiji — okolina Uáica i Gruía", a
prakaca „isto sto prakljaca, pratljaca". Ово веЬ унеколико показухе
стан.е у централно} Cpönjn (Гружа) и у западно} CpÖHJH (околина
Ужица). Из овога се вен може створити представа о простираньу
ове речи. У вези са тим одмах hy истаНи станье у Санцаку по-
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хпто се он наставл>а на западну Срби)у. Найме, у околини При
бора, Н. Вароши и IlpHJenoJba 4yje се реч йраклача, али не
само са значением Koje смо видели код В, него и са преносним,
т). пракльачом се назива сувон>аво, мршаво чел>аде високог
раста, а нарочито женско чел>аде.
Код РистиНа-Кангрге йраклача je „Pritsche f", „Patsche f",
„Waschbleuel m", „Wäscheklopfer m". И код J. Кангрге праюьача
je „Waschbleuel m" (v. Немачко-српски речник, Београд 1912).
У речнику ИвековиНа и Броза нема ове речи, а нема je ни код
ЕлезовиНа (в. Речник косовско-метохиског ди)алекта). Код Л.
БакотиЬа „праюьача (пратльача)" je „дрвено opyî)e kojhm се
лупа рубл>е кад се пере : жене су лупале пракл>ачом и грушкале
рубл>е". У речнику J. БенешиНа (Hrvatsko-poljski rjecnik) йраклача-йрашлача je „pracz, praczyk, praczek, pralnik, klepaczka,
kijanka do prania bielizny", a y Hrvatskosrpsko-francuskom rjecniku
4HJH су аутори J. Dayere—M. Deanovic—R. Maimer прашьаЧа je
„battoir m (pour le linge)".
Мени je познато да ce реч йраклача употребл>ава у околини
Крагу)евца, Тополе, АранСеловца, Крал>ева, Младеновца, Г.
Милановца и Чачка са значением као код В. Исто тако чуje се
и са преносним значением као у споменутом делу Санцака. Са
оваквим преносним значением 4yje се и у околини Берана (Иванграда) и Плава. У Велико) Моштаници (код Београда) йраклача
je дрвена кашика за мешан>е }ела, „Bapja4a", а тако се каже за
ма какво окраЬе дрво слично штапу: Ако узмем (и узем) jeduy
ираклачу йа ше ошламчим.
б. uepaJKa ■— значи исто што йраклача, али je нема ни у
^едном од наших речника. У оваквом облику позната je у Штавици (околина Тутина), на Пештери и у Cjemum, у новопазарском Kpajy и у северном делу Бихора. На Косову се чу;е облик
üupajuifa. Упоредо са обликом uepaJKa 4yje се и облик йералка
и са истим значением. У ствари то су исти облили са малом
гласовном разликом. Облик йералка познат je и околини Прщ'епол>а и Н. Вароши, али му je употреба ужа од речи йраклача.
в. йерач. Код В ове речи нема, а у RJA йерач je „onaj
koji père". У Славощци йерач значи крпа kojom се перу судови,
Tj. „судопера" (в. ЗНЖ 7,153). У речнику Р—К йерач je „Wä
scher m", „Waschwerksarbeiter". Код И—Б нема ове речи, а код
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БакотиЬа )е „она) ко)и пере". У БенешиЬа (ор. сп.): „гшулуак,
ротулуак, згтага ск> туаа згагкоду кисЬеппусЬ", а у речнику чищ
су аутори Вауете — М. Веашлас — К. Ма1хпег перач )е „1ауеигт".
Као што се види, ова реч означава вршиоца радње, онога
ко)и пере, али на извесном подруч)у нашег језика она значи
оруђе ко)им се врши радња прања, т). исшо шшо и йраклача.
Са таквим значеньем среЬе се у околини Берана (Иванград), у
Бихору, у Штавици и на Пештери упоредо са обликом йерщка
и йералка. Овде )е занимл>иво то што )е облик са значеньем
вршиоца раднье добио значенье об)екта ко)им се радња врши.
Облик са овим значењем, ко)и је, свакако, нови)и, толико је
чврст и обичан да се стари облик, са значеньем радника, никако
не осеЬа. Због такве ситуације ова реч стекла )е особину да се
)авл>а и у преносном значењу. Овакав по)ав помераньа среНе се
и код речи судойера. Она, у ствари, значи лице које пере судове, али упоредо са њим иде и назив крпе ко)ом се та радньа
врши, кЖ> и одређено место или суд где се та радньа врши.
Д. Бар]акшаревиН

II. О ГЛАГОЛУ ОБРЕСТИ(СЕ), ОБРЕТИ СЕ
Ни)е једноставно на основу речника нашега кньижевног )езика установити правила за облике овога глагола. То показу)е
стање у речницима.
Речник новога правописа српскохрватскога кньижевног )езика
(1960) не поминье ове глаголе. У Вукову речнику сто)и: „дбреши,
обрешём у. рг'. : Што обрете, то омете" и: „дбреши се,рймсе,\. г. рГ.
з1сЬ ^о ЬеГтс1еп, ас1еззе". Глагол обресши(се) Вук не даје уопште.
У речнику РистиЬа и Кангрге налазимо: „обресши се, обрешём се в.
обреши се" и : „дбреши, дбрйм I (ргаез. и обрешём) гЧпс1еп, уоггтйеп. —
II ~ се з1сп пасЬ етаз Ппс1еп, з1сп ешйпс1еп, зкп етз1е11еп, зк:п
Ьегтс1еп; ~ се на)зад у Београду зкЬ. пасЬ Вео^асШпс1еп". Овде
се, дакле, обресши се упуЬу)е на обреши се као на уобича)ени)у
форму. Слично имамо и у речнику српскохрватског кньижевног
)езика др Лу)а БакотиЬа: „обресши (се)-решем(се), пф. (рефл.),
в. обреши се" и: „обреши-шем, пф. I прел. наЬи. II. — се, рефл.
наЬи се: кад се обрео на слободном зраку..." И овде се обресши(се),

