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ЗЕДНО 1ЕЗИЧКО С^АИПЬЕЕЬЕ КОЧИЪЕВЕ

СУДАНШЕ

Позната сатирична приповетка Суданща од Петра Ко-

чипа ище потпуно разумл>ива многим ученицима и студенти-

ма, па ни неким наставницима. Они не осепаду драж те при-

поветке ^ер нису упупени у постанак и развитак оног рези

на ко;]'им д'е приповетка писана од тренутка кад „суданка"

почиье у затвору, у Црно] купи, до ньеног свршетка. Исти

на, писац нам унеколико да^е упутство за разумевавье д"е-

зика у приповеци. Обавештавадупи чланове расправе, пред

сам вьен почетак, каквим Ье ^езиком говорити, „предсз'едник

суданще" обрапа се „државном" овим речима: „ти Зло-

]утро брюьачи и добро заноси на швапски! Убацуд", што ви-

ше мореш, ньи'овизе ри^ечи у сво^ говор, к'о на прилику: да-

паче, с погледом, с обзиром, акопрем, даклен, дотично. Нек

ти Ъико буде и мушко и женско кад говорит. Жщешя] ^едно

с другим. Ако ти еглен буде мало и неразумлив, то нще

ништа — то ]е дапаче онда добро!" „Бранител>у оптужено-

га" он каже ово: „А ти, дид'ете . . . убацуд и ти по ко^у аи'ову

бенцеду, али мало ман>е од „државног", и брани оптужени-

ка ко брата што би бранно". Самом „оптуженом" напомтье:

„Ти се, Ъико, брани просто, онако сел>ачки, али добро пази

на беш]еде ... А сам за сббе вели: „И 3а Ьу свакако за-

носити: како и колико, то 3а веп знам".

Па ипак ово обавештеае низе довол>но. За потпуно

разумевавье приповетке, како н>ене садржине тако и н.еног

]езика, овог последаег нарочито, — и то ^езика у чиз'им ^е

чудним и шароликим преливима, донекле и претериван>има,

главна снага и лепота приповетке, — потребно ]'е дата не-

коликО историских података и д'езичких обз'ашн.ен>а. Зашто
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„предсз'едник суданиз'е" Ипьатиз'е Врабац, сел>ак из Кнежо-

пол>а у Босанско^ Крайний, препоручуз'е да се „брклачи и

добро заноси на швапски" — кад су сви аегови земл>аци

могли лепо и сликовито говорити, ойако како и код куЬе

говоре? Зато што з'е Ауетрща са окупацщом донела — да,

управо донела — у Босну з'едан з'език коз'и зе покушала да

наметне домапем становништву, з'език коз'и з'е био ругло и

наказа домапег з'езика. И на^простщи сел>ак осеЬао з'е таз

З'език као „чир на глави", како се зедном изразио Саво Ска-

рий - Зембшь, стазао пред н>им као пред загонетком, чуо гла-

сове, звуке и, донекле, речи свог ройеног з'езика, али га низе

могао потпуно разумели. И у томе накарадном з'езику он з'е

поред осталог осеЬао душманске, поробл>ивачке канце, и

чинило му се да му се он натура само зато да би му пому-

тио, аагадио оназ лепи матераи з'език, оно духовно благо

што га з'е примио с ма^чиним млеком. И стога он таз по~

робл>ивачки, окупаторов з'език напада, исмез'ава га, руга му

се, прави з'ош гору наказу од очигледне наказе, па у томе

прелази у смешно претеривакье и карикатуру.

У Суданиуи з'е Кочип на оригиналан начин прика

зав шта широке народне масе, не само у Босанскоз Кра-

З'ини него и у читавоз Босни и Херцеговини, мисле о томе „но

вом" з*езику, а да не говоримо о томе шта су о н>ему мисли-

ли преосвепени домайи л>уди. У том приказиван>у т.гпнл>ен>а

и сликан>а народиог расположена, за козе з'е употребио

оштроумну сатиру, он з'е местимично и претеривао, а ево

зашто. Вей 1910 године, када з'е приповетку почео писати

за Развитак, код н>ега су се почели з'авл>ати први знаци бо

лести са уочл>ивим последицама: осейаае мере помало з"е

слабило, а душевна свежина з'е попуштала. Отуда у припо-

веци извесна лабилност, нез'еднакост у обради, непропорцио-

налност у композиниз'и, а у речнику и изразу претеривагьа

и извртанэа. Започета у Развитку (1910, бр. 2—6, райена

преко колена и у одломцима, приповетка з'е штампана у це-

лини две године доцниз'еСБосанска Вила 1911, бр. 13—14,

и 1912, бр. 1—8) , дакле, онда када з'е болеет била на видику.
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Одмах иза окупације (1878), из разних крајева Ауетро-

Угарске поврвели су у Босну службеници сваке струне и

руке, привредни, финансиски, просветни, административно-

политички и законодавни „стручњаци" од „окружника" до

лугара. Читав један апарат, добро организован и унаиред

припремљен из редова поузданих и искусних чиновника,

уведен је за трен ока у живот. У тој најезди „куфераша",

како је народ прозвао све те дошљаке и странце, било је нај-

више оних који су слабо и несигурно знали српски језик.

Ти исти чиновници израђивали су и писали разне законе,

уредбе, прописе и правилнике наслањајући се на сличне у

Аустрији, или' их дословно преводећи са немачког. На тај

начин они су иреко административних установа, судова,

школа и штампе уносили у живот Босне један језик супро-

тан духу нашег матерњег језика. Тај језик имао је као

основицу немачки језик, његов дух, конструкцију речени-

це, па чак и неке речи; према немачком језику на силу су

се ковале речи, дословно се преводиле и, тобоже „побошња-

чене", пуштале у свет. Најпосле, противно духу и слову на

шег језика, ред речи и реченица сатеран је у немачке калупе.

Творци таквог језика били су немачки „Пемци" (Чеси), По-

љаци^ Словаци, Мађари, а било је понешто и наших људи.

Илустрације ради дајемо неколико одломака из књиге В:-

1је§оУШ 1 рпв^ојђет гакоп га Вовпи 1 Негсе&оути (Загајеуо,

1897), која нам се нашла при рули, да би се бар донекле

стекао појам како је изгледао званични „босански" језик

деветнаест година после окупације. •

Између нашинаца, или између којег нашинца и

иноземца у овоземству издане исправе о правним посло-

вима, све ако и немају задобити ваљаности у овозем

ству, подвржене су пристојбеној дужности по општим

установама (стр. 7).

Ако се којој већ изданој исправи накнадно до

метну какве углаве (стипулације), којима се штогод

мијења у погледу мјеста, времена, врете или обима по-

гођених права и обавеза, то се имаду те углаве обзи-

ром на бшъеговину сматрати као правни посао (стр. 14).
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Као награда за при^авлшваае придеступа овога

закона и за ухватител>а, имад'у се примид'енити прописи,

коди постоде за прид'авител>е и ухватител>е (стр. 44).

За врид'едност узима се донозбина (мираз, вщено,

пеиз) или онад' иметак код'и д'е подвржен задедници за -

живота. Ако се преноси власништво, сувласништво или

служност плодоуживан>а или употребл>аван>а неке не-

покретне ствари, имаду се над нще погашено уз какву

плату, примд'евъивати установе пар. ст. 6/71 (стр. 64).

Компромисне погодбе, т.]. погодбе о том, како се

д'е неко с неким споразумио на изреку судца обраника

(душевника) или са судцем обраником самим, да им

буде судац обраник (стр. 97).

Кад се у навд'ештадници потвр1)ива на^вешпен>е

двод'е или више младенаца, онда де бил>ег од 40 новч.

толико пути колико се де навщестило младенаца (стр.

111).

Кад се примитак платежа потвр^уд'е у исправи у

главном послу, то оваква прилика нид'е предмет плаНа-

н>а пристод'бине (стр. 149).

Прве инштанциде о узгредним (надошлим) рас-

прама или о замол>еним повратама у прид'аниье стан>е

(стр. 185).

Ако се баве премда само узгредице, пословима

код'и корист доносе, ескомптован>ем мд'еница итд., онда

су уписнйпи, код'и се о том воде, подвржни оппод би-

л>еговнод" дужности (стр. 206) ;

/

Ево неколико речи из исте гаьиге, од стр. 63 до 226,

узетих на прескок, речи коде Ье допунити слику о „богат

ству" „босанског" д'езика.

безимуйност, изроци, душевничке пресуде, госпо-

динске одрдечнице, изва^е, дамчевинске приказнице

(Саи1;10П8Ье81е11ипё80га.ег ^(ппипезигкипсТеп), д'амче-

винске успридемнице (СаиИопз - КйскетрГап|*8Ъез1а1л-

%ип§еп), каматнице, ккьиге за снимание писама, купар
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ске дозволнице, лицбе, надукн»иженъе (8ирег1п1аЬи1а-

11оп), налази (обнашашйе), напцьедства одреке, осло-

боднице (изручнице), озови, озивнице, парних котлова

искушававье, логорзел, повласти, расвоз'ба, развлаздба

(ескпроприз'ациз'а), успособл>енице, узазив.

Кваревье и „руженье" нашег лепог з'езика у Босни за

време аустриске окупациз'е изгледа да ]'е предшачило у су

ду: у одлукама, пресудама и н»иховим образложеньима. Гле-

даз'уйи тс ругло од з'езика, Кочий, у време када з'е вей почео

Судакщу, пише у Отацбини чланак у коме тврди да з'е наш

З'език после 35 година аустриске владавине „силно постра-

дао", и последица тога з'есте болна истина ,,да се данас

у Босни и Херцеговини, земл.ама матерама нашег квьижев-

ног зезика, наз'нечистиз'е пише и говори у редовима наше ин-

телигенциде". На неразумл>ив начин формира се нека зезич-

ка мешавина коз'а з'е домайим синовима страна и непристу-

пачна, ствара се „некакав нарочит зезик коз'и се сасвим не

поклапа са говором у Хрватскоз, а сувише з'е далеко од з'е-

зика коз'и се данас развита у Србщи". Он се бо^и да се з'език

у Босни сасвим не исквари и не затруз'е народни говор з'ер

су нове квьиге, школски уцбеници и новине преплавл>ени ту-

Ъинштином. Кочийевом гласу за одбрану матерньег з'езика*

придружуз'у се наши листови и часописи, мейу н>има Пре-

глед, Народ и Српска ри$ег} затим з'авни радници и писци.

нарочито Саво Скарий - Зембил> и Светозар Иоровий. И

кад би се данас сва та хаз'ка на туйинштину, сви ти повици

и протести против однаройиван>а нашег з'езика у Босни са-

брали на гомилу, видело би се колико з'е просвейеним дома

йим синовима лежала на срцу судбина матерн>е речи.

МеЬутим, званични просветни кругови углавном су

остаз'али глуви према тим гласовима. Али да не би испали

смешни пред светом ван граница Босне, они су у уредништва

Гласника Земалског музе]а и Школског в]есника увели з'е-

зичке коректоре, па з'е отуда з'език ових часописа био колико

—толико препран. Ипак з'е прейутно просветна политика на

„Масали" држала свозу линиду, з'ер зе осейала — уосталом и

оправдано — да из тих гласова избиз'а призвук з'едног свесног

12
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национализма, који за окупатора може бити и опасан. Поред

тога, ти исти кругови, а нарочито они каријеристи са пре-

дубеђењем о културној заосталости Босне, гледали су на

сва духовна блага ове земље, па и на језик, с висине и сма-

трали су да прерађивање простог, примитивног народног го

вора, како су они мислили, спада у њихов цивилизаторски

и „културтрегерски" посао. У тој просветној политици на-

зирала се тежња да се и формално објави како у Босни по-

стоји неки посебни језик — босански! Начувши понешто о

томе, ситнији чиновници и службеници упадали су у смешне

парадоксе, па су били почели понемчавати многе чисте на-

родне речи и изразе, мењали су имена села и градова, чак

лична имена и презимена, и домаћи свет су доводили у не-

доумицу. Постоји класичан пример таквог „понемчавања"

у почетку периода „босанског" језика. Некй лугар, „куфе-

раш" ухватио је Јусуфа Даића у забрану у сечи шуме и

забележио га. После неколико дана Јусуфу је била достав

лена позивница котарског референта са јасно исписаним

именом и презименом: Јозеф Дајч. Може се мислити какав

је утисак направило то „каурско" прекрштавање ! (О ово-

ме кварењу нашег језика у Босни писао је М. Марковић у

1 св. Питања савр. књиж. језшш, Сарајево 1949).

Поред многих „стручњака" за стварање званичног,

босанског, језика у Босни, овим питањем био је озбиљно

заинтересован и сам министар Билински. У његовој глави

и главама његових сарадника у „Босанском уреду", у За-

једничком министарству финансија, које је стварно управ

ляло Босном, родила се мисао да се језик окупиране покра-

јине назове — „босански". О политичкој позадини тога плана

сувишно је овде говорити. Али да би тај план остао у „тради-

цијама" земље, и да би изгледао заснован на културним

основама, трагало се по архивама, старим хартијама и лите-

ратури не би ли се где пронашло да је неко, некад, па ма-

кар и давно, називао тај језик босанским. Билински се обра-

па и Ватр. Јагићу покушавајући да његово име искористи

у том питању. По речима неких Срба из Босне, Јагићевих

ученика у Бечу, Јагић је Калају одговорио само истину: да
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има неких фратара који су језик'у Босни называли словин

ски или босански1).

Без колебања Калајев апсолутистички режим уводи од-

мах после тога званично у школе и надлештва „босански"

језик. Његов период траје до пред саму анексију, до 1907 г.

За средње школе штампане су граматике и читанке „босан-

ског" језика, а у службеном животу Босне језик се тако на-

зивао. Дакле, ни српски ни хрватски, ни српскохрватски, не

го босански! Сав службени апарат, сви режимски листови,

часописи и публикације, од календара Бошњака до КаЛе Ко

сте Хермана, били су тим поводом устали да убеде земл>у

како режим хоће да створи специфично босанску културу

и да једну примитивну, заосталу земљу уведе у коло кул-

турних земал>а Аустро-Угарске Монархије. До покретања

Херманове Кайе, која је имала за пил. да разбије групу са-

радника око Босанске Виле у Сарајеву и да растури омла-

дински часопис Зору у Мостару, л>уди у Босни нису готово

ни знали какви се хонорари могу стицати од пера. Просути

дукати требало је да затрују л>уде,.да их корумпирају и при-

силе да „легну на руду".

Па ипак, декретом је било немогуће утаманити народ-

ну свеет и натурити народу нешто што он неће. Опозиција,

и према формалном називу и према фактичном стварању

„босанског" језика, све је више расла. И међу наставници-

ма и ученицима средњих школа у Сарајеву, Мостару, Бања-

луци и другим местима било их је доста који нису хтели ни

написати ни изговорити ту реч.

Период „босанског" језика трајао је преко двадесет

година, и он је негативно утицао на поколења која су тада

прошла кроз средњу школу. Село је некако остало чисто,

али су градови и касабе били затровани наказним речима и

изразима направлении у ненародном духу, кованицама и

сложеницама ствараним према немачком узору, или дослов

но преведеним с њега. Најпосле, граматичка интерпункција

са немачком реченичком конструкцијом почела се била увла-

') Податаж Д-ра Риста Јеремлћа и Д-ра Васе Глушца.
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чити у ^език школоване омладине, и дух туйинштине у ва- 1

рошима осейао се као каква зараза на чисто^ народно^ речи.

Гледа^уйи како се та зараза шири, а немойан да ^е за-

устави, Кочий, забринут али пркосан, овако пише: „Нас обу

зима наизм^енично гн>ев и с^ета посматра^уйи како се без

душно насрйе на драгощену духовну тековину народну, на

чистоту и л>епоту нашег ^езика. Ггьев нас обузима што у том

унакажаван>у и мрцварен>у нашег с^а^ног и слободног на-

родног ^езика ос^ейамо своз'у свеопшту колонидску порабо-

йеност и подврженост; с^ету дубоку у души носимо што смо

слаби и немойни да заштитимо од профанисааа и обесвейе-

н.а сво^ велики и силни дезик, ко^и нас сво;)-ом обилном и

сданном традиционом кн>ижевношЙу, сворм кристалном чи

стотой и планинском св^ежином свога даха храбри и соколи

да не клонемо на путу живота, на путу в^ековног посртан>а

и страдааа, на путу падан.а и уста^ан>а".

У овим околностима и у овом расположен^ наста]е

Суданща, духовита сатирична приповетка, у ко^о^ прости,

неуки, али ванредно довитл.иви Кра^шници шибану ^език

дошл>ака, „ку1фераша", праве од н.ега врашки каламбур и

карикатуру, изврйу смисао речи и израза, и сишьу досетке

на рачун окупатора. Можда де ова приповетка речити^и до-

каз него и)една друга Кочийева приповетка колика ^е ште-

та што се н>ен писац шце више посветио юьижевности. Иако

са формалним недостацима, она де изнела на површину ^е-

дну ретку особину пишчеву: да „меси" ^език, да га „дефор-

мише" кад му затреба, да натомила незграпне и смешне ту-

Йице и да у нлхово^ плеонастичко] употреби искреше вар

ницу; он понекад измишл>а речи и ствара нове по аналогией,

али увек у народном духу. По то] особини он помало потсе-

йа на Раблеа, ко^и ^е преображавао облик речи да би пости-

га комичан ефекат. Иако ^е понегде претеривао, писац Су

дачите }е неоспорно господарио речду као уметничким ма

териалом, и то на оригиналан начин.

А да би се схватио смисао Суданще, колико са опште

уметничке толико и са посебно ^езичке стране — а у ово^

приповеци, као у ретко ко;) 03' код нас, уметничко ]е у су-

штини ^езичко — било ^е потребно уйи, бар овлашно, у
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постанак „босанског" језика, дати неколико података из

оног времена када је мандаторка Берлинског конгреса врши-

ла у Восни насшье и на нашем језику. Уосталом, Кочићева

Суданија и није ништа друго него једна разрађена, у обли

ку приповетке казана, ругалица томе „културном" насиљу.

Најзад, ево објашњења оних речи и израза у Судани-

ји који нису сасвим јасни и приступачни, и то оним редом

како се јављају у приповеци.

Црна кућа је главни затвор у Бањалуци за време ау-

стриске владавине у Босни. Народ је овај затвор тако на

звав јер су у њему били понајвише затварани политички

непоуздани („ро1Шзсћ уегйаспЪтд" ) Срби. „Црна кућа била

је обојена жуто-тамном бојом, а народ ју је крстио црном,

сматрајући да се сваком смркло ко је у њу доспио" (К.

Мајкић) .

Угарјетити, турц., метатеза од угајретити, које је

обичније у народу, а значи: помоћи, прискочити у помоћ.

Прамасунац, од фр. Јапс тадоп —. слободни зидар;

реч франмасон убачена је у народ од католичких свештени-

ка и добила је значење: неверник, отпадник; у западној Бо

сни изговарају је: пармасун и прамасун, а у источној: фар-

масун; синоним јој је —лутор (од лутеран). Најпре нади-

мак, реч прамасун са наставком -ац постало је и презиме.

С обзиром, дапаге и с погледом — нагомилавање речи

из „босанског" језика ради комичног ефекта. У судским пре-

судама и образложењима ове се речи често употребљавају,

али не у оваквом плеонастичком поретку.

Тоћка: највећи део дошљака судаца смекшавао је глас

г и изговарао га као ћ. И по изговору тога гласа народ је

препознавао странце и ругао им се.

'Ајд, Алија, нек је више војске — каже се за онога ко

се не цени, ко је готово сувишан. Ова изрека, као и многе

остале, везана је за једну анегдоту којој је она поента.

Муслиманац место муслиман. Писац је намерно реч

изобличио; поред речи муслиман, народ говори и мусломан,

а дошл>аци су понекад убацивали и мухамеданер (пр. нем.

Мопатедапег) .
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Убацуз и ти по ко]У, н>ихову бещеду, али мало ман>е

од ,^гржавног" (претседникове речи бранител>у пред почетак

судатце) : При кра^у прошлой1 и почетном овог века ме^у

адвокатима у Босни било и домаЬих синова. Они су у од-

брани употребл>авали, дакако, ман>е „босанскйх" речи него

странци; а уколико су их употребльавали, то су чинили да

би се прилагодили званично] судско] терминологией.

У синтагми царска\ расправа — придев царски ]"е до-

дат именици ради комичног ефекта.

Данас хоКе се водити . . . расправа . . . проти Ъика пра

во Ъ.иро ТрубауиК звани, КулуиК: предлог проти унели су

странци; с кьим иде генитив: проти Пике, право, Ъире Тру-

бадиЬа званог Кул-]ипа. Овде ]'е номинатив употреблен ме

сто генитива: 1) због тобожн>ег незнан>а ёезика и 2) што би

удал>аван>е од номинатива — промена облика — могло иза-

звати сумзьу да се ради о неком другом лицу. — Наш глас

л> (лат. Ц = 1 + ;}> странци су скоро редовно изговарали л].

Ви се, дакле. и акопрем, не зовете ... — бесмислено на-

гомилаван>е и игра речима.

Но, господин државни, место: но, господине државни.

СудишНе место: судиште, а правилно би било: суд.

Вердектер од нем. уегсШ.сЫл& — сумн>ив, подозрив. У

првим годинама окупаци^е вердектер де био она] ко]и ёе

властима изгледао сумн>ив (уегс1асМт§ аивзепепсТег Мепзсп) ;

доцни^е, за време црквено-школске аутономне борбе, реч се

изметнула: вердектери су били опортунисти, ближи влади,

а неутрални према народно] опозищци; народ их ёе звао

и пердектерима, па чак и прдектерима.

Велеугени према нем. Ьосп^еЫегк. Свако зван>е у Ау-

стрщи имало ]е читаву скалу титуларних или поименичних

придева: поглавити, благородии, велеможни, високославни

итд. Уколико те титуле нису са немачког, из прве руке, пре-

ведене и унете у званични ]'езички саобраЬа] Босне за вре

ме окупацще, н>их су уносили чиновници из других

покраёина.

Уписни тат — уписани, обележени лопов;

боснацки, босенски — искривлено босански;

власниктво — власт;
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тр]епет — карикир. трепет;

имал, уКерал — радни придев са л на кра^у су изгова-

рали странци;

дотигяик: од нем. йег ВеЪге^епйе ;

уКинил саламао: учинио дреку краЪу; саламао ^е реч

„шатровачког" резина;

у блудгьу завести: довести у заблуду, скренути с пу-

та; ова^ израз узет ^е из хрват. казн, закона;

впеокославни и дапаге велеугени — очигледно карики-

ран>е и намерно нагомилаванье речи с цил>ем исмеван>а че-

стих високих титула;

сдетупити од нем. аЫгеНеп, у значеньу: суд Не се по-

вуйи, суд пе изипи, а не : суд Не отступити ;

при]елог — предлог (и.), при^едлог <].) ;

високоиста од нем. поспсНезеШе ;

дотигна и дапаге назогна расправа — опет нагомилава-

н>е речи, карикиран>е многих израза из „босанског" дезика;

назочна расправа ]е бесмислица зер назочна — реч ко^а се

у Босни не употребльава — значи: присутна;

крива злогина — према дословном преводу с немачког :

бспшсК§ Ыез Уег&епепз;

Геркоистогна — искривлено гркоисточна. Аустриски

режим у Босни тако ^е називао ерпску православну веру;

назив ^е узет од! В^екослава Кла^ипа (из 1879 г.), ко^и

сгановнике Босне делио у „гркоисточне", „мухамеданце" и

„католике" ;

в]ерица: уверевъе, потврда.

На злу гласу сто]еКа особа — особа ко]а ^е на злу гла

су. Реч стойка не употребллва се у Босни у овоме смислу,

нити се у нашем ^езику може употребл>авати с овим значе

нии ; ^едино се каже за имупног човека — добросто]еЪ,и. Пи-

сад з'е намерно употребио реч како не треба;

оружнигки извиди — жандармериско провераванье. Име-

мица оружник и прид. оружнигки били су у службеном сас-

брайазу „босанског" з'езика, али се кису могли одомапити.

Именица извид постози, мада у ре!^ употреби;

облает — овде з'е што и надлештво, уред (окружна

облает, котарска, среска облает) ;
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благообнаКи према нем. луоЫЬейпйеп, ' употреблено

свакако ради исмез'аван>а. Исп. благоизвол>ети.

И шта али не мора бити — према немачком дословном

преводу: и. тлгаз аЬег капп теп! &ет;

добрано: доста добро, прилично, у добро] мери;

кастиле и нам}ериле з'есу синоними; прва ]е турцизам,

а и прва и друга се употребл>ава]у у народу;

уовке — уоппе, уопште ;

одби^ати бщеду — одбидати обеду;

во]ак, од чеш. УО]'ак. Реч су и раните употребл>авали

фран>евачки писци у Босни, а са уласком Аустри]'е у Босну,

она ]е опет оживела;

ца)гнис кригсмилитарща, нем. Кпе^эпишзЪегштз-

геирпзз ;

политиж унгеверлик, нем. : роШлзсп ип^е^аЬгНсЬ ;

прекословим — карикирано: православна;

Сербии — према нем. ЗегЬе;

керст — крст.

асли, тур. ^амачно, сигурно;

државно об]есништво: државно одветништво, тужио-

штво. Реч обзесништво изврнута и има у себи жаоку

окренуту против онога ко^и суди, оптужу^е и — веша.

Имате ли какво противнобт на кога, изврнуто — имате

ли нешто против кога;

вираунин, ар.-тур. Циганин;

царска оправа — декрет о поставлюн>у приседника суда

у сатирично^' метафори.

Царска Деклемацща од 28. коловоза 1878 — искривле

но: Прокламащца народу Босне и Херцеговине уочи оку

пайте. У прокламацией, коду ]'е по цело] земл»и растурио

аустриски генерални конзулат у Сарадеву, налазе се ове

главно мисли. Према одлуци Берлинског конгреса аустри-

ска войска заузейе Б. и X. са цшьем? да осигура поредак.

ред и мир у земл>и. Она долази као призател> народа и са

приводом султана. У новом поретку сви Ье бити пред зако

ном деднаки; живот, вера и иманье бийе заштипени. Док

нови закони не буду донесени, стари обича^и и закони по-

штовапе се у целини. Приходи земл>е употребипе се искл>у
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чиво за н>ене потребе, а заостали неплайени порези непе се

убирати.

Голема Лесперина од 31. коловоза — допуна проклама

цией ставлена у читаво] земл>и у облику „плаката"; у ньо]

се нарочито истиче да пе власт поштовати грайанске слобо

де, али се од грайана тражи да и они буду исправил према

ново^ управи. Иначе, народ у Босни лесперином назива ста-

ру хартщу. Лесприна е'е аугмент, од леспирица или леспе-

рица: „нешто танко, фино, провидно, лагано. Лаган као ле

спирица" (К. М.).

Берлинск(ГШ}едница — Берлински конгрес великих си

ла одржан 1878, ко^и е'е Аустро-Угарское дао мандат да оку

пира Босну и Херцеговину.

Старовник — она] коди од давнина у Босни, дакле,

старинац, староседелац. Реч старовник супротставл>ена ^е ре

чи досел>еник, „куфераш".

Навозито непороган, карикирано — наводно непорочан;

злогинство од кра})е — алудираае на незнание резина и

изражаван>е у ненародном духу;

терзе, тур. мало, доцкан одапьено ^агн>е; каже се и

трзе;

на м]всту лица: обешен>ачка метатеза м. на лицу

»деста ;

исповратити — утврдити, изнети на видик;

првотни исказ — првобитни исказ ;

упознати у некога — преварити се у некоме;

топогледни, нем. сИевЪегй&Исп ;

)азбеци: искр, зазавци; 4

покрасили — извр. покрали;

пов]едити, чеш. роуёйёИ — рейи, казати;

ша]цан>е, од нем. зсЬайепгеп — шврл>ан>е;

сурутлща, тур., провалила, урвина;

вра)лос, нем. ГгеПаззеп — ослободити, пустити на

«лободу;

по]мити се: споразумети се — изврнуто;

штиман>е, од нем. зйттеп, — слагайте, саглашаваьье ;
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7 рамазана, 15 мухарема, 13 хусеина, 23 мујаге ... у

приповеци тобожњи турски месеци; међутим, само прва два

— рамазан и мухарем — постоје, а друга два — хусеин и

мујага — измишљени су ради исмевања аустриске власти

која се позивала на турске законе у Босни служећи се тур-

ским називима месеца. Рамазан (септембар) најчешће је

месец поста; а мухарем је први месец у години (јануар).

Шеријат — муслимански версии закон;

адет, тур. обичај, ред, уредба;

мерхаметли, тур. милостив, милосрдан;

прилагати на вјешала м. предлагати за вјешала (ка-

рикирано) ;

вакмајстор од нем. \\^асЫте1з1ег — старешина страже;

валахи — билахи — талахи, муслим, заклетва: бога

ми, тако ми бога, имена ми божјег;

крабар место храбар „говоре вровци више подругл>и-

во да нечију храброст претставе не као истину већ више хва-

лисаву и разметљиву" (К. М.) ;

це'нем, тур. пакао;

це'нет, тур. рај ;

кажња — казна, кажњавање ;

откад је Швабо заступив — откад је Швабо прешао пре-

ко границе.

Свим главним лицима у Суданији, која су са писцем

заједно била затворена у Црној купи, где је приповетку и

замислио, Кочић је дао имена странаца: Ипьац Вербицки,

Габријел Јаворовски, Јосип Леснецки, Грегор Злојутровски.

Бранитељ „оптужених" је Дане Димковић, а то је уствари

алузија на Др. Данила Димовића, адвоката у Сарајеву у

Кочићево време*. Дошавши у Босну из Славоније, Димовип

се после судске службе и адвокатске праксе бавио и поли

тиком. Његова политика била је опортунистичка, дакле, су-

протна оној коју су водиле групе као што су биле Кочићева

и она око Народа.

Ј. Радуловић
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