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О НАЗИВИМА НЕКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ АЛАТКИ

— Прилог терминологии и лексикографией —

За ручна оруђа, алатке, које служе за копање и превртање

земље, у нашем језику има неколико назива, од којих су ашов,

будак, лютика, пијук и трнокоп познати на великом пространству,

а јамичак, казма, кљуна, крампа, красна, кука, кучера, машклин,

мошљин, објетелица, раслица, цапа, цапун и чакља ограничени су

на неке крајеве. Што се тиче првих, може се рећи да већина људи

разликује мотику од ашова, и по њихову облику, и по намени,

али се то не може рећи и за будак, трнокоп и пијук, а да се и не

говори о осталим покрајинским називима. Јер не само што се

истом речју означавају различита оруђа, већ се и једна иста алатка

у једном крају именује једном, а у другом другом речју. До тога

је сазнања дошао обрађивач речи будак за Речник који саставл>а

Институт за српскохрватски језик САН и видео како наши двоје-

зички речници погрешно или непотпуно тачно преводе ове називе.

Човек би помислио да будак на целој територији нашега

језика означује исти предмет: алатку нарочитог облика за копанье

земље и крчење корења, тј. тежак комад гвожђа, узан и гоьоснат,

с једне стране заоштрен, с друге натакнут под правим углом на

дрвену држалицу. Али лексичка грађа Института показује да

није тако. При одређивању значења речи будак, на основу те грађе и

разних двојезичких речника, видело се не само да се њом означуј у

две различие алатке, него и да она у оба значења има и неколико

синонима, што је, свакако, и начинило збрку при превођењу те

речи на друге језике. Стога сам мислио да ће за читаоце Нашег

језика бити занимљиво и корисно ако изнесем пред њих овај

случај из лексикографске праксе.

Реч будак узајмили смо из турског језика, где значи кука,

како се та алатка зове и у неким нашим крајевима. Она је у Вукову

Рјечнику овако обрађена:
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„будок,* т уЫе трнокоп" а ова реч )е овако преведена и

об)ашн>ена:

„шрндкой, т [1] Кете, Кос1еЬаске, га11ит. сГ. будак, [)амичак,

монхънн, раслица,] цапун". — [2 (у Далм.) укк кука 2. види в. у.

раслица]" (Речи у угласто) загради ставл>ене су од стране прире^и-

вача III издааа. Звездица показухе да )е реч турског порекла).

Остали синоними овако су код Вука обра^ени:

„раслица, Г. (у Далм.) уИе трнокоп [1], а трнокоп се онамо

зове юьуна или кука".

„]амйчак, чка, (у Славонией) У1с1е трнокоп".

„клуна, {. бзгегг. ёег Кгатреп, пагра^ииз ^епиз, [уЫе] кука

(2), сГ. чаюьа".

„кука, {. ... 2) с )едне стране као поузак трнокоп, а с друге

стране као велики кл>ун, бзтегг. Кгатре, Ьагра^пш цепиз. Ова-

ки)ем се кукама по каметшфм м)естима на^више копа и ради, и

може бити да се овака кука мисли у оно) пословици: Кад устане

кука и мотика; сг". чакл.а [1, об^етелица, пи^ук 3, трнокоп 2]:

Ти не пи)еш млаЬеницу батом бивену | Него вино кратоши^у куком

трапл>ену" .

„мдшлйн, мошл.йна, т. (око Книаа) уЫе трнокоп".

„об;Шелица (бб)етелица), {. (у Дубр.) уИе шьуна". (По ми-

шл>ен>у Миласа изговара се оби)етелица; в. Ка<1. 1А 136, 238).

„йй]ук, т ... 3) У1с1е кл>уна".

„цайун, цапуна, т. (у Ц. Г.) уИе трнокоп".

„чакла, {. 1) У1с1е юьуна".

Поред ових речи код Вука, треба поменути )ош три ко)их

он нема, а то су: машклин, красна и крамй{а). Прве две од н>их

су у Р)'ечнику ^ославенске академике овако об^аппьене:

„машклин, машклйна, т неко ору^е за копанье и крчеше,

трнокоп, об^етелица, — зати)ем ору^е за дубеае, дли^ето, с)ечи-

вица... За ову ри)еч има потврде само из Далмаци^е и из турске

Хрватске". •

„красна, Г. об^етелица. У наше ври)еме у Херцеговини. „Два

пута )е ударно красном у земл>у. М. Милас. Красна, види машклин

(кгатреп) на Вису Ф. Хефеле".

Реч крамй{а) )е од немачког Кгатре(п) и нема ^е у нашим

речницима, али се употребл>ава у западним кра)евима, као што се

види из ових примера:
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„крамй, т, н>еко ору1)е за копан>е земл>е — вьем. Кгатре,

испореди об^етелица. — Од XVIII ви)ека по с)еверозападщцем

кра)евима. Крамп, ору!)е налик на будак, с )едне стране налик на

будак, а с друге стране шшьаст за камеше кретати и вадити. т.

БогдановиЬ, ЩА".

Поред крамй говори се и крамйа, опет у западним кра)евима,

нпр.: „Узеше крампе и об^етелице, те Ке на м)есто". (Српски

етногр. зборник 50, 190). Из овога примера вида се да об)етелица

значй не само )еднокраки, веК и двокраки будак.

Кучара )е реч ко^у ]е ]. РадуловиЬ забележио у Требшьу, а

значи исто што и красна, одн. пи)ук, трнокоп (2). Исту реч запи

сали су С. Шоба^иЬ са значеньем: будак, казма, оби)етелица, и М.

ТомиЬ у Ново) Вароши, са об)ашн.ен.ем да се тамо тако зове будак,

трнокоп.

Има )ош и реч казма, ко)ом се означава]у две алатке. У

Вукову р)ечнику ни)е )асно на што се мисли, )ер тамо сто)и: „казма

[*]> ^ (У Во)в.) на мотку насажено округло гвоифе, ко^им се копалу

рупе на вашару за шатре". Из овога се не вида какве су то руле,

а оне се обично копалу ашовом. Броз-ИвековиЬев речник само

понавл>а Вука, а тако исто и Р1А, али он да^е и два примера:

„Ухватит вам дванест хшьад ра)е, | Половини казме дохватити,

нек пред войском трапе метеризе" и „Па донесе казме и лопате".

Према овим примерима чини се да казма значи исто што и ашов,

а то потвр!)у)у и следеЬи примери:

Ове мотке треба помоЬу казме ко)ом се )ама кона, на )едну

стопу од оцака укопати (Ат. НиколиЬ, Землюд. газд.). —

Цапун, казма и лопата, то )е мо)а политика (Ц. Гора, М.

Газивода).

И по РистиЬ-Кангргином речнику казма значи ашов. Ме^утим,

та реч у Ц. Гори значи двокраки пи^ук, одн. двокраки трнокоп,

што се види из ових примера:

Казма, гвоздени алат за копавье и разскопаван>е крша,

има два супротна рога, )едан ^е вал>каст и на врху широк (С.

Шоба^иЬ). — Не могу трапит мотиком, треба ми казма, ка-

менито )е (П. ШоЬ, са сликом двокраког гацука). — То

што ми доби^емо, ни^е земля, него камен. Треба казмом

да га разби^ем (Н. ЛопичиК). — Да)у вьима казме и лопате,

да пред во)ском трапе метеризе (Н. песме, Херман).
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Из датог прегледа речи и ньихових значеаа вида се да )'е

Вук )'асно разликовао значеньа сво)их 12 речи, ко)има дода^емо

]ош 5, а та значен>а су: 1) )еднокрака алашка за копан>е и кр-

чен>е, ко)а се у разним кра^евима различите зове: будак, шрнокой,

^амичак, мошлин, Ищук, раслица, цайун; 2) двокрака, са ширим,

заоштреним краком за раскопаванье и другим шил>астим као юьун,

за каменита места, ко)а се зове : будак, казма, красна, клуна, крамй(а) }

кука, кучера, об]ешелица,йщук, шрнокой, цайун, чакла. Вук цайун

упуЬу]е на шрнокой, не означу)уЬи бро)ем на ко)'е од нъегова два

значеша миели, али, пошто под шрнокой 1. ставл>а и цайун као

синоним, нема сумше да он мисли на )еднокраку алатку. Ме^у-

тим, према обавештеньима, цайун у Црно) Гори може бита и дво-

крак, као и трнокоп. Ако )е то Вуку било познато, можда зато

трнокоп ни)е обележио броней, мислеКи на оба значена.

Али не само шрнокой, веЬ и будок може означавати и )е-

днокраку алатку и двокраку, што Вук ни)е забележио. И )една

и друга реч означава обе алатке, како у ко^ем кра)у. Будак )ъ

назив )еднокраке алатке за копан>е земл»е у западно) Србищ и

Во)водини, можда и у Славонией, а у Босни и Лиди там име

нем зове се двокрака. Вук )е, према своме искуству, забележио

само прво значеае. Трнокой )е у неточно) и )угоисточно) Србищ

)еднокракаалатка,т). оно што )е у западно) Срби]'и и Возводили

будок, док )е у Далмаци)и, делом можда и у Херцеговини, то

двокрака алатка. Како сто)е остали називи према ова два, пока

зано )'е горе.

Као будак и трнокоп, може и йщук бита и )еднокрак и дво-

крак, а осим тога може значити дебелу Гвоздеву шипку, полугу

ко)ом се помера камеше, нпр. у калдрми.

Пошто смо распоредили и об)аснили значен>а ових полю-

привредно-рударских термина, треба )ош да видимо како су они

преведени на стране )езике у другим речницима осим Вуковога,

да би се видело како су мешани по)мови и како се грешило при

прево^ен>у.

Будак )е у РистаК-Кангргином Српско-немачком речнику

преведено са Кагзт, КешЬаске, Наие, Ркке, а те и друге речи

за ове алатке су у ньихову Немачко-српскохрватском речнику

овако преведене на наш )език:
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Наске, 1 а) гацук, будак, трнокоп; Ь) мотика; с) сатара;

6) кесер.

Из овога се не вида на ко)у се врсту будака ода. трнокопа.

лшсли.

Наие = Наске, Кат: трнокоп, будак, пи)'ук; мотика.

Кагзг, трнокоп, будак, ган"ук; мотика.

Пеке = Наске1 1 Ь (а то значи мотика).

Кас1еЬаске, (Кас1еЬаие), ~ Ьаие, будак за крчеае.

Кеиге 3 = Кешпаске, ~ Ьаие, трнокоп, будак.

Видимо, дакле, да по РистиЬ-Кангргином речнику наше речи

будак, шрнокой и йщук значе исто што и немачке речи Наске,

Наие, Кагзг, КаскЬаске, ~ Ьаие, Кеите, КеигеЬаске, ~ Ьаие, Коёе-

Ьаске, ~ Ьаие, а да, поредтога, немачке речи Наске, Наие и Кагзг

значе и мошика. Преводиоцу на наш )език или на немачки тешко

се снаЬи у оволиком бро^у синонима, ко)и ничим нису ближе

одреЬени, ако не значе потпуно исто.

Реч шрнокой ]е преведена са Кагзг, КаскЬаске, Кгатре,

Кейсе. Овде )е нова реч Кгатре, ко)а )е у Немачко-српском

речнику преведена као кука, скоба.

Реч чакла под 2. упуЬена )е на клуна, а она )е преведе

на са Ркке, ЗркгЬаске, КеПЬаске. Горе смо видели да )е и реч

будак преведена са Ркке, али и да та немачка реч значи мошика,

док се 5р11гЬаске и КеПЬаске не помин>у ни уз будак, ни уз

трнокоп, а сводим саставом оне означу^у посебну врсту алатке

ко)а се зове Наске, само се из речника не види тачно ко)'у, ^ер

су обе преведене са йгцук, клуна.

А сад да видимо како су ове немачке речи об^аппьене у

немачком речнику Бег ЗргасЬ-ВгоскЬаиз.

Наске: „1) оруг)е за обраду земл>е", а из приложене слике

вида се да се том реч)у назива^у све врете алатки за обраду

земше, само што се према аихову облику употребл>ава)у разне

сложенице, ко^е их ближе одреЬу^у, а што ]с на приложено)

слили обележено као: ВгепЬаске, 1) )еднокрак будак, 2) врста ши-

роке баштенске мотике; НеггЬаске, мотика у облику ерца; КеП-

Ьаске, )еднокрак клинаст пи)ук; КгеигЬаске, двокрак пи)ук; Р1ат-

Ьаске, баштенски будачиК; ЗрпхЬаске шшьаст ]еднокрак пи)ук;

1агЬаске, мотичица за плевл>ен>е.
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ВгеиЪеИ секира са широким сечивом.

ОесИзе1 = ВгемЬеН и КгшптЬаие, т). кесер.

НаскеЬег!, врста секире, сатара.

Наие 1) НаскеЪеП, БесЬзе1.

Кат «= ВгепЬаске, т). мотика.

Кгатре и Пеке = Зр11гЬаске, <~ Ьаие, т) . шшьаст ^еднокрак

пи)ук.

Надам се да Ье ови подаци моКи послужити проф. Ри-

стиЬу, за ново изданье ньегова Српскохрватско-немачког речника,

ко)е он сад спрема.

Неке од ових алатака преведене су у Хрватскосрпско-'францу-

ском речнику М. ДеановиЬа овако:

будок (трнокоп), рюсЬе; шрнокой, Ьоие, Ьоуаи; йщук, рюсЬе;

машклин (трнокоп), рюсЬе, риз; крамй, р1с; мошика, Ьоие, Ьоуаи.

Излази, дакле, да се по ДеановиЬу и будак и мошика кажу

француски Ьоие, Ьоуаи штони)етачно, )ер првареч значи мошика,

а друга будак. С друге стране, по ньему се и шрнокой исто так»

зове у француском, а зове се и рюсЬе, рю.

МеЬутим, у француском речнику Ьагоиззе Шизтгё реч Ьоие

овако се об)ашн>ава: „полюпривредна алатка за прекопаван>е

земл>ишта", а из приложене слике вили се да )е то мошика, у

четири различна облика.

За реч Ьоуаи тамо се каже: „врста мотике с шьоснатим и

пови^еним сечивом (Служи за дубоко прекопаванье земл>ишта и

у баштованству за правл,ен>е бразда или у виноградарству)."

Приложена )е слика будака ()"еднокраког).

Реч ргс значи: „Гвоздено оруйе, пови)ено, шшьасто и с

дугачком држалицом, за разби)ан>е каменьа, копанье земл>е, каме-

ньара итд." На приложено) слици виде се будак и двокрак пи)ук

са шигьатим врхом.

Реч рюсИе )'е овако об)'аипьена: „алатка за земллне радове,

пол>опривреду, саставл>ена од дрвене држалице и гвожйа пл>о-

снатог на )едно) страни, шиллстог на друго), за копан>е земл>е".

На слици двокрак гацук.

А сад да видимо како су ове наше речи преведене на енглески

и обрнуто.
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У ДрводелиКевом Хрватско-енглеском речнику: будак, таг-

тоск, ттег'з ркк, ркках(е), паск; шрнокой, ркках(е), ркк; мо

шика, Ьое.

Енглеско-српскохрватски речник РистиЬ-Симий-ПоповиКев

превео )е те енглеске речи овако: Ное мотика; Наск, гацук, юьуна;

таиоск, трнокоп, будак, тцук; ргск будак, пщук, трнокоп,

юьуна; ргсках(е) юьуна, пи)ук.

У ФилиповиЬеву Енглеско-хрватском речнику овако )е пре-

ведено: Ное, мотика, трнокоп; Парк, гоцук, будак, трнокоп, мо-

тика; таиоск и ркк, лютика, шцук, трнокоп; ркках(е), пи)'ук,

трнокоп. Овде су скоро сва значена из)едначена!

Како су ове енглеске речи нетачно прево!)ене, показаКе нам

\^еЪзгег'$ Со11е§1аге В1сгюпагу, где су оне овако об)ашн>ене: Ное

„алатка са танким шьоснатим сечивом попречно ставл>еним на

дугачкудршку;употребл>авасеза плевл>ен>е, обраду земл»е итд."

(на слици )е дато пет врста мотике); Наск 1. „алатка за разби-

;ан>е или обраду зешье, као што су ркк, таиоск, Ное и слично" ;

таиоск, „алатка за копаае и крчеше" (са сликом два двокрака

пщука); ркк, „тешко, шшьасто гвоздено или челично ору1)е, са

дрвеном дршком уса^еном у отвор измену кра)ева"; ркках{е) =

ркк или таиоск.

Из овога описа само две речи видимо )асно шта значе: Ное

(ко)а )е и по значешу и по пореклу исто што немачко Наие и

француско Ломе) )есте оно што )е у нашем ]сзику мошика, а таиоск

)е двокраки йщук, ркк и ркках(е) значе то исто, а Наск значи

не само то исто, него и будак, па чак и мошика ! Значи да и у

енглеском иста алатка има више назива и да се исти назив упо

треблена за разне алатке.

То исто имамо и у руском )езику. У Српскохрватско-руском

речнику И. Толстота реч будак ;е преведена са кирка, а мошика:

кирка; мошыка. Пошто су ове две речи раставл>ене тачком и

запетом, то би значило да не значе потпуно исто. У Српско-

руском речнику Л. Мичатека овако )'е преведено: будак: кирка,

мошыка, а мошика: мошыка, кирка. У мо)ем Српскохрватско-

руском речнику (у рукопису) реч будак )е преведена са кирка,

я мошика са мошыга, цайка.

Обрнуто, евокакосуте руске речи преведене на наш |език.

У Руско-српскохрватском речнику Д. ЪуровиЬа кирка значи ищук.
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а мошыга значи мошика. У мо)ем Руско-српском речнику кирка

)е преведена са ищук, шрнокой; кесер; реч мошыга (мошыка):

мошика; будок, а цайка: мошичица, будак.

Дуто би било наводити како су ове руске речи непоуздано

прево1)ене на француски и немачки, и обрнуто, него ну само по-

казати шта оне значе према иьихову опису у речнику Д. Ушакова

и у малом Енциклопедиском речнику Б. Ввденскога. Реч кирка

)е у првом речнику овако описана : „ 1 . Металлический заострен

ный стержень, ударяя по которому молотком откалывают твердые

породы (горн.). 2. Заостренное с одной или двух сторон орудие

с рукояткой, употр. для скалывания льда, а также для обтесы

вания кирпичей, камней"; а у другом: „ручной горный инстру

мент — насаженный на рукоятку молоток, заостренный с одного

конца". Реч мошика (мотыга) преведена )'е у првом речнику:

„1. Примитивное земледельческое орудие для обработки почвы

под посев, состоящее из палки и приделанного к ней деревянного

или каменного клинка или скребка; 2. Сельскохозяйственное

орудие для прополки и разрыхления междурядий, для окучи

вания растений и пр.; то же, что цапка (с. х.)"; а у другом:

„древнейшее ручное земледельч. орудие для разрыхления почвы

и уничтожения сорняков. Состоит из палки и рабочей части в

виде лопатки".

Реч цайка (сапка) овако >е об^анпьена у првом речнику:

„Небольшая мотыга (во 2 знач.) в виде лопаточки, насаженной

под утлом на рукоятку", а у другом: „ручное с. х. орудие для

рыхления почвы".

Као што видимо, и у руским речницима меша^у се по^мови,

односно предмета ко)е они означу^у, и не одре!)у)у се ближе,

уколико )едан назив служи за два или више предмета. 1едино )е

)асно да цайка означу)е баштенску мошичицу или будачиН.

Уколико би неки читалац имао какву корисну допуну овом

излагавьу, нарочито ако зна )ош неки наш назив поменутих алатки,

био бих му захвалан, ако би то послао Институту.

Милош С. МосковлевиН
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