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ИЗ ЛЕКСИКОЛОГЩЕ

I

С обзиром на по^аву, живот и промене, било семантичке

спецификаци^е било самог облика, може се реки да живот речи

представлю живот л>уди, слику шихова мишл»еша и схватан>а,

слику епохе — и>ене културе, економике и политике. Мо)а ;е

намера, овог пута, да изнесем )едан мали исечак из лексичке про

блематике, држеЬи се, првенствено, семантичке стране и гео-

графског момента.

1. гласкаши се

Реч гласкаши се значи )авл>ати се с времена на време „малим",

„ситним" гласом. По сво)0) природи ова| глагол )'е деминутиван,

а уз то показухе итеративност. Елемент к служи као средство,

обележ)е деминуци)е и укл>учу)е ова) глагол у велику групу де-

минутивних глагола.

По свом значен>у доста )е сличай глаголу гласнушй се, гла

снушй — „)авити се" како и Вук износи (з1сЬ теЫеп). Сем овог

значена Вук каже да глагол гласнушй „у Боци" има значение „зов-

нути". Са овим значением ('зовнути') не слаже се значенье глагола

гласкаши се а тако ни гласнушй се. Колико ми допушта познаваае

нашег )езичког подручна, могу реКи да глагол гласнушй се увек

значи „сводим гласом учинити знак, )авити се гласом". Исто зна

чена имамо и код ЕлезовиЪа : „Гласни ми се да знам Ки си" (СДЗб

IV). Ова) глагол и у КТА или значение „^авити се гласом, одазвати

се". Као потврда за ово наведен )е пример из В. ВрчевиЬа: „Гласни

се попу Андри)и и замоли га". Према томе познат )е на широком

подруч)у нашег (езика, и, како се запажа, аегово значенье у свим

овим речницима, везано ]е, првенствено, за човека, за н>егово
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)*авл>ан>е гласом. Мени се, пак, чини да )е значенье овог глагола

шире, т). да се оно што он значи може везати и за животивье.

Осим тога, он )е за разлику од глагола гласкаши се, перфективан

и нема деминутивности. Глагол, пак, гласкаши се деминутиван

\е и итеративан. Дал»е, док у глаголу гласнуши се имамо )ако ис-

такнут моментз а ко)и )'е везано целокупно вршенье радоье—)асно

обележену перфективност, дотле гласкаши се представл>а низ уза

стойно извршених радньи )авл.ааа гласом. Он обележава „ситно

вршен>е" оног што значи коренски део. Посебна спецификация

глагола гласкаши се ]'есте везиваае оног што он значи не само за

чел>ад (лица) него и за животшье. Чел>адету се каже: Гласка(]) се

ши йреко шуме; Гласкао се он, но га ми нисмо чули; ГласкаНемо ши

се док йро^еш йреко шуме и сл. Исто тако каже се и за животиньу,

првенствено за пса: Гласкао се он, но ми йомислисмо да нще нишша.

Ово се обично каже кад крадоьивац или вук наи^е на тор, па чоба-

нин не узме у обзир ;авл>ан>е пса као знак да )е опасност наишла.

Гласка^у се и овце и говеда када им прети опасност од дивл>ачи.

Колико сам запазио, глагол гласкаши се ни)е чест у презенту

(7и се гласкаш ка(д) ши /е нужда); нешто ]е чешЬи у императиву

и футуру, а од претериталних времена, као и сви други, на)чешни

;е у перфекту.

Распростран»еност ове речи знатно ]'е ужа од глагола гласнуши

се. Она живи у широко) употреби у околини Иванграда, у Бихору

и иде преко Пештери дал>е.

2. йерда

Реч йерда забележена ]е у неколико речника, али са не^ед-

наким значен>има, па и у Буковом Р)ечнику са не^еднакостима,

према покра^инама. У Рисну значи „преграда"; у Будви — „при-

]ебо) што дизели ^едну собу од друге", „преграда"; у Црно) Гори

— „вео" и са фигуративним значеньем — Метнули му перду на

очи; у Далмацищ значи „прщебо;", „насип", „долма"; у Банату —

„надев", „долма"; у Паштрови1шма — „вео, дувак, прекривало",

а у Хрватско), према оном што ;е Вук изнео, йерда би значила

неку врсту бране од плота („у води од кол.а и пруКа ради ловл>еаа

рибе"). Елезовин да;е два об^апльенл: 1) „у купи где )е ватра,

одел>ак нешто уздигнут и застрт где л>уди спава^у" {Прийни га на
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йерду и 2) „преграда" (СДЗб VI). ЕлезовиЬ на истоме месту, у

вези са реч^у йерде, йердеша (вео, завеса, застор ко^и служи као

параван) износи и фигуративно значеше — част, морални обзир,

образ, чедност (Пукло му йерде, ниш се сшиди ниш се срами).

У ВДА имамо ова значеша: 1) Преграда (с позивом на Вука);

2) дашчица начин>ена наоклис за покриваше куЬа; 3) брадица на

клучу (у Мостару)". С обзиром на значешску страну ове речи,

мора се споменути и реч йерде-йердеша. Код н»е под тачком 3 у

ЩА пише: „исто 1перда под а" и дал»е „кревет ]е на много м^еста

од врата заклошен преградой од дасака званом перда, ко)а брани

да в^етар не запуху]е оне, кощ на кревету спава^у". Под 4 перде

значи „застор, зав^еса" („пред креветом породила"). И реч йердо

има значенье као код йерда тач. 1а, али за Босанску Красину каже

се овако „за стари]ег чов^ека начини се у куки близу опьишта

од дасака неко склониште, 1)е с^еди и слава". Фигуративно зна

чеше истакнуто ]е и поред ове речи (пердо) — Милош нема йерде

на уезику,' Жено, ]'език за йердо, )ер Не иначе зло биши!"

Код др Л. БакотиЬа йерде значи преграда („све су собе

предво^ене пердом од дасака"), „брадица на кл>учу, вео, завеса"

„као заклон од сунца" и фигуративно „ставити некоме перду на

очи" (Речник српскохрватског кшижевног )езика).

Реч )е турског порекла (рёгбё). Употреблявана )е на*пелом

подруч^у нашег )езика где су Турци имали сво)у власт. Онамо,

пак, где нису господарили, ова реч }е унесена миграци)ама са

турске територи^е. У почетку )е, свакако, имала исто значеше

(преграда). Доцщце се значеше могло померити и проширивати,

и то )е послужило као момент за преношеше назива йерда, йерде-

йердеша на друге предмете или се у погледу значеша на било ко)'и

начин могло довести у везу са реч)у йерда. Ова значешска неу^една-

ченост може се облагайте ако се по!)е од времена уношеша речи

йерда на наше )езичко подруч)е. Основно шено значеше )е „пре

града", али овом по)му недоста^ала )е прецизност у погледу врете,

типа преграде и порекла шена, у зависности од онога од чега )е

била та преграда. Због те непрецизности реч йерда почела )е да

значи сваку врсту преграде и ма од чега она била. Толика ширина

допуштала )е да се и друге речи )аве са сличним или чак и са истим

значешем. У овом правцу могу се нарочито истаЬи речи долма

(значеше речи йерда у Далмацией и Банату), брана „од коля и.
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прућа" у Хрватској (Вук), „дашчица наоклис за покривање кућа"

(КЈА — перда 2).

Долма (тур. до1та) по Елезовићу значи „пуњење, оно што је

пуњено, надевено, долма паприке" итд. Код Вука долма је „надев

и надјев", чак и „насип, нанос и мул.". У КЈА — долма је „надјев".

Дакле, основно значење је „пуњење", али поред њега има и других

која су се јавила довођењем у везу са преградой. Преграда се,

заиста, може створити пуњењем, нпр. две суседне преграде могу

се довести у везу пуњењем шупљине између њих и тиме створити

јачу преграду. Такве су преграде бране у рекама. Добију се када

се између два плота, који стоје један наспрам другог а удаљени

су око један метар, — набије земл>а. То пуњење (долма) преузело

је назив преграда, изједначило се са речју перда.

Перда са значењем „дашчица наоклис за покривање кућа"

(КЈА перда 2) показује даљу везу и добијена је по сличности,

јер је, свакако, схваћено да се преграда најчешће гради од дасака.

Најзад и кров је нека врста преграде која штити од временских

непогода. Исто тако и насип је преграда добијена на посебан начин

и најзад нагомилавањем мул>а може се добити преграда.

Материјал који пружају речници у овом погледу може се

допунити подацима који опет дају слику неуједначености у зна-

чењском иогледу.

Перда у околини Иванграда (Берана) значи дрвену преграду

(од дасака) која од ветра заклања лежај поред огњишта у кући

или у чобанској колиби (в. КЈА — йерде 3). Са овим значением

позната је и у Бихору. На Пештери (Суви До и околина) значи

„ограда око оног просека где излазе степенице из приземља на

спрат". Са таквим значењем позната је у Новом Пазару и Сјеници.

За Сјеницу бих додао да перда значи и преграду од чатме или

дасака. На целом овом простору, и то врло широко, познато је

и фигуративно значење ове речи. Скинуо перду; Пукла му перда;

Пукла јој перда — са значењем 'нема срама, образа, части', а везује

се и за девојку када се уда. Могло би се рећи да је фигуративна

употреба ове речи, на овом подручју, знатно шира него у другим

крајевима где је ова реч иначе позната.

Реч долма позната је на подручју Санџака са значењем пу-

њење и подзиђивање.
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ИдуКи од Копаоника ка Топлици, у Разбо^ни, йерда значи

преграду измену опьишта и другог дела куЬе. У околини Крал>ева

значение ]е не)'еднако: > Самаилама йерда означава даску на кре-

вету изнад главе и ону наспрам н>е испод ногу, а у Витковцу —

ограду на куЬном трему. Исто тако и у Гружи (Цреновац) перда

)с ограда на кунном трему, као и у Медвфо) код Трстеника и у

Медо^евцу код Светозарева.

У Барама (Гружа) йерда }е дашчица ко^ом се глача малтер

(према томе йердашегъе, йердашиши). Пердашегье наш и фигуративно

значение „истуЪи неког": Испердаши га; ИспердашиКе му тур-

каже се када )е неко непокоран, а треба га довести у ред, „урав-

нити га" као што се малтер уравни пердашицом. Код Пожаревца,

у Кули, йерда ]с ме!)а ме^у н>ивама, непоорани део земл>е, што

се може повезати са неким трагом преграде ко]'а )е могла посто-

)ати ме^у вьивама. Ово се значение, како се види, поклапа са оним

ко;е проф. др. М. Павловин износи за реч мргшъ у Шумади)и

(„мргивь означава не само камеи ме^аш, него и простор за хват

широк и ко)и се измену две н>иве оставлю непооран" — 1Ф XXII,

Перспективе и зоне балканистичких )езичких процеса, 124).

Д. Бар;акшаревиН

II

БУКТЕТИ — БУКТАТИ

1.

У В у к о в у Р]ечнику дата су под аколадом екавски,

икавски и и)екавски облили имперфективног глагола букшеши,

букшиши, букщеши, - им са значеньем нем. '1ос1егп' одн. латински

'аго'ео'. Вук наводи и пример букши вашра.

У К)есг11ки 1и{К)$1ау. акасктце 8. V. Ъйкть Ьйксёт \гар(.

дато ^елатанско значение 'зопаге, стерпит ейеге'. ДаничиЬ, обра-

1)ивач I кьиге ЩА, под а) наводи значенье 'као Ъискаи ро уооТ

и као пример загонегку из збирке Ст. НоваковиНа:

Уоскмп Ме пе Ьиксе, ггауот 1<1е пе $и§ка (сенка). Под Ь) ДаничиЬ

наводи значеше '§1о 1 ршпаи, рикгап, као сшуаТ! о пекип #уо11
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