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ВАЛАГЕ, ВАЛАКЕ; ФАЛАГА, ФАЛАГЕ; ФАЛАКА, ФАЛАКЕ,

ФАЛОГЕ; ФАЛАНГЕ

Основне облике и ове речи ]е први код нас у речник

унео опет Вук. Тако у "н>ега налазимо речи: *фёлаге и фй-

лаке ж. мн. и ту ]е забележено в. валаке, а тамо код те

речи — * валаке, вйлака ж. мн. дато ]е тумачеше на нем. и

лат. и кратко об]ашн>ен>е на српском без и^едног примера.

Немачки баз \^егкгеи§ ит сИе Рйззе гизаттеп ги мтйеп Ье1

бет Райа^о{э;еп51га{е или лат.: тз1гитеп1ит реалЬиз Н§апЙ15

яб {епепёаз зо1аз. К томе свему Вук }е додао на српском:

„Ко]ега би|у она} легне на ле^а, а дворца држе ме^у собом

валаке у ко]е су ноге уви^ене, а трепи би^е по табанима".

По оно] звездици уз облик фалаге знамо да ]е В. ту реч

сматрао за турску, а по томе што ]е главно об]ашн>ен>е дао

код валаке, можемо заюьучити да ]е он та] облик ове речи

сматрао за основни код нашега народа.

После Вука овом се речи позабавио П. Будманиу АкР III.

Тамо ^е он код речи фйлаге рекао в. фйлаке, а код фйлаке,

фалака, ж. мн. каже: „пека сйрава ко\ом (Турци) вежу ноге

ономе кога хоИе ШабаниШп, арай. - Шур. Ыа^а^ исп. фалаге,

валаке.. Пример ]е узет из кн,иге анонимног писца славонског

нареч}а: №айойапе §1ауш с1о§аЙа]а Раг^оуош и§ос!поти пагойа

51оУ1пзко§а ... и уегзе з1о2епо ро ]ес!поти эти зу. Ргапе . . .

1768 и РеёИ, стр. 74: Кас! Ье^0У1 1игзк1 гагигшзе, йе§ йогуау^

рпй зоЬот зисНзе, и {а1аке пе§а роз1аУ1У§1 1 петПо опсН па§гЙ1У§1.

На основу наведеног примера заклучу^емо да ]е та реч

код нас, колико се дотле знало, на^ран^е забележена тек

у XVIII веку. Други наведени пример ]е узет из збирке на-

родних песама босанских и херцеговачких ко^е су скупили
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Иван Фрањо Јукић и Љубомир Херцеговац и штампали у

Осјеку 1 858: Све им метн'о ноге у фалаке / Сваком дао по

тридесет штапа (стр. 569). '

Кад се упореде ове две обраде и за лайка је, мислим,

јасно да су дефиниције код Вука тачније од објашњења

које је дао П. Будмани. Одмах се види да је дефиницију у

АкР дао човек који фалаке није видео, зато су њему оне

„Њека справа којом (Турци) вежу ноге ономе кога хоће

табанити". Пре свега реч Турци је сасвим излишна. У фалаке

су, као што ћемо даље видети, стављали чељад не само

Турци него и други народи. Затим фалаке нису „справа

којом вежу ноге ономе кога хопе табанити". Ноге вежу

ужетом, а фалаке су у првом реду она батина за коју кривцу

ноге везују, па онда и остало што уз њу иде као прибор:

уже, прут, па и они који држе фалаке док некога туку.

Изненађује да у АкР, у тумачењу ове речи, не срепемо

стихове И. Мажуранйпа из СмрШи Смаил-аге Ченгића у Ха-

рачу, оне које су низ генерација училе напамет:

Гацко поље, лиепо ти си,

.Кад у теби глада нејма,

Љута глада и невоље љуте!

Ал' те јадно данас .притиснули

Крвни момци и оружје свиетло,

Бојни коњи, биели чадорови,

Тешка гвожђа и фалаке грозне.1)

Или онај опет тамо мало даље, на стр. 34: Ту фалака

шкрипа стоји.

Ивековић и Броз у своме Кјестки пгуа1бко§а јегјка,

код речи фйлаге или фалаке ж. мн., дали су исто оно ту-

мачење које је дао и Вук у свои речнику код речи валаке;

они се нису дали завести од АкР, који има лошије обја-

шњење ове речи. Али иначе нису придонели ништа ново, осим

што су дефиницију ове речи из В. Рјечника на немачком

језику превели на наш језик.

Кад се прелиста картотека Института за језик САН у

вези са овом речи и њеним варијантама, зато што писци нису

•) Иван Мажуранић, Смрт Смаил-аге ЧенгијиЋа, Загреб, 1923, 12

издање ћирилицом, стр. 28.



Св. 7-10 315Валаге, фалаге, фалаке

имали прилике да виде батинан>е криваца у фалакама, нити

фалаке уопште, види се да су об]ашн>е№а жихова разнолика,

и у вепини случа]ева нетачна.

Вйлаге и вйлаке код Миклошипа од арап. }а1ака: ет

№егкгеи§ иш оле Рйззе Ье1 йег Вазюппаде гизатеп гиЫпйеп

ипй аи{\уаг!з ги кепгеп, Вюск, ВазШпайе = фалаке.

У ^едно] народно} песми об]авл>ено] у Даници IX, стр.

261 налазимо стихове:

Па му мену ноге у валаке,

Нек се с\г]у токе уз томруке.

У Македонии и с ]едне и с друге стране Вардара ова реч

као да се ]авл>а у облику фалага. Тако Тома Смил>аниН у сво^

расправи: Мщаци, Горна Река и Мавровско Поле,1) на стр. 36

говорени о школи у Ми]ака, поред осталога каже: „Дисци

плиною средство за }]аке била ]е „фалага", конопац ко]и

]е висио у кра]у учионице. Нэиме су кажженог везивали

за даску, а тукли га прутом по табанима".

Сл. 1

Као она у АкР тако и ова дефинищ^'а ни]е ни стварна

ни тачна. Смил>анип мисли да ]е н>егова „фалага" уже.

Лош непотпуни]е и несигурните об]ашн>ен>е те речи да]е

Л. М. ПавловиЬ у сво^ расправи: Малешево и Малешевци2);

>) Насела САН, кн.. 20, Београд, 1925.

*) Лереми]а М. ПавловиЬ, Малешево и Малешевци, етнолошка испи-

тнван>а, Београд, 1838, стр. 348—349.
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он каже: „Ако ђак изостане од школе без одобрења родитеља

или пак бежи од ње, родители су то достављали учитељу,

који би одмах послао потеру од старијих и јачих ђака, те га

нађу и на силу довуку у школу, где га учитељ прво блаже

истуче.... а ако се дотични ђак убудуће не поправи, према

њему су се употребљавале и друге казне, као: батинање по

рукама и ногама, затвор (да не руча), па и фалага (справа за

везивање обе ноге и шибање по њима, док крв не потече!").

Није потребно нарочито доказивати да ни овај човек

није имао јасну претставу о томе шта је уствари фалага.

М. Ђ. Милићевић у Поленику, књ. I, Београд, 1888, на

стр. 730 употребио је ову реч у облику фалаге, али ни он

није знао шта су фалаге у истини биле и како су - изгле-

дале, што се може закључити из примера: „Мехмед се сад

толико расрди да Марка одмах обори у фалаге и удари му

деведесет прута ..."

Потпун опис ове справе за мученье није дао ни Алекса

С. Јовановик, мада је био човек из полициске струке. У

књизи: Приносци за историју старог права, део II, Београд,

1900, он на стр. 132 каже: „своје жандарме држао је у ве

ликом запту. Имађаше навику, да их све сваке друге недеље

редом, почевши од наредника, истуче у фалагама1). Не само

да није бољи него је у неком погледу гори од неких напред

наведених. Кад би фалаге биле мотка са проваљеном рупом

да кроз њу могу пропи ноге, онда би уже било излишно.

Јасно је да је и њему објашњавао неко ко није имао чисту

претставу о томе шта су и какве су биле фалаге.

Још необичније објашњење дао је Ђ. Поповић у свом

речнику: Турске и друге источанске речи у нашем језџку.2)

На стр. 229 код речи фалаге он каже в. фалаке, а код ове

последње каже „мн. од турског фалака, клада с ужетом у

средний, којим вежу ноге кривцима кад хопе да их бију по

табанима".

') .Фалаге су, каже А. Јовановип, једна подебела мотка, на средини

проваљена да ноге могу проћи и на њој замчено уже којим се ноге стегну,

па двојица држе крајеве, а један туче по табанима. Тако ми је објашњено".

2) Гласник Срп. уч. друштва, кн.. 59, Београд, 1884.
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Није само Ђ. Поповић мислио да су фалаке исто што

и клада. Кладе или томруци мешани су са фалакама, наро

чито у Босни. И они напред наведени стихови из Данице

потсећају помало као да су томруци значили исто што и

фалаке. Душан Поповић, не наводећи извор како треба,

каже како је 1848 год. тужио неки прота једнога попа да

се опија. Некакав Дохир (тако!?) паша заповеди, те попа

„на сметлишту пред конаком пов'алише, метну му ноге у

кладе и ударе му 200 штапа по табанима.1)

Своје врете је и опис који је дао Св. Томин у чланку

Смаил-ага Ченгић који је, бојим се, исто толико тачан као

и многи други наведени пре и после њега*).

„Једна врста казне, каже Томип, за непослушну рају

в за кривде била је код Турака „ударање 100 дегенека".

Ономе, који има да издржи казну, ставили би ноге у фалаге

(врста лисица или букагија). Фалаге стегну ногу уз ногу око

чланака тако да се не може стопалима мрднути. Затим би

кривца оборили на земљу, на леђа, ставили му какав ерг

или колац између ногу и двојица дигли на више да несреп-

нику буду табани окренути горе. Тада би трећи штаповима

(тојагама) ударао по табанима, док не одбије месо од костију".

По овоме што је овде речено излазило би да су Турци

имали неку нарочиту казну која се звала „ударање 100 де

генека", а кад будемо утврдили шта су фалаке, видепе се

колико се претерало употребом речи „срга" и „коца", а ни

турски дегенек није био тојага, него обичан штап, најчешће

прут. Ни остале појединости нису поузданије. Томић је фа

лаке претставио као да је то „мртва шиба", а „фалаге су

биле казне за мање преступе", тврди Душан Поповић8), мада

је у овом питању више поклањао пажњу ономе што каже

Св. Томип него не знам који Енглез путник из почетка XVII

!) Душ. Поповић, О хајдуцима, II, Београд, 1931, стр. 66. Исп. АкР

5. V. I. /слада Ь.

*) Годишњица Н. Чупића, књ. XXXIV, Београд. 1927, стр. 263, у

вап. '). •

3) Душан Поповић, О хајдуцима, II, Београд. 1931, стр. 64 по кази-

ван>у МипсИ, 775е /гаге/аг т Еигоре апй Аыа, I (1608-28), СатћпЈве,

1907, 81г. 57.



318 Св. 7—10Наш ј е з и к

века. Тако и он мисли да се казна батинања по табанима

звала „дегенек"!

Најчудније тумачење речи фалаке без сумње дао је

Коста Херман у Туману своје збирке Народных песама муха-

медоваца у Босни и Херцеговини, књ. II, Сарајево, 1889 г.,

стр. 629; код речи фалаке он каже да је реч арапска, а значи

Шрлиаа. Због овога необичног тумачења претражио сам све

подвучене речи у овој књизи Института за језик САН, али

је у тексту нигде нисам могао наћи, мада књигу нисам редом

читао, па не могу знати да ли се у књизи ипак гдегод у

тексту та реч налази или не. У сваком случају објашњење

је чудно и невероватно.

Надам се да неће бити нескромно ако, на крају, кажем

да је ипак најтачније објашњење ове речи у моме Речнику

косовско-метохиског дщалекта, св. II, стр. 403 з. V.

*
* *

Поред наведених облика, Ст. Мијатовић у свом раду:

ЗанаШи и еснафи у Расина, објављеном у зборнику Живот и

обичаји народни САН, књ. 17, Београд, 1928, на стр. 37 на

води реч фалоге и за њу каже да значи: „дрвени трупац са

алкама и конопцем, који се меће обаљеном говечету између

ногу (обично је врбов или тополов)". Тамо има и слика

трокраке рачве или како се у томе крају назива трокрака

дрвена чатала или стојељка за подизање и затезање оба-

љеног говечета.

Сл. 2

Мени се чини да није потребно много доказивати да је

и ова реч само варијанта од облика фалаге иако је само

тумачење њено доста неодређено и нејасно, што свак лако
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иоже установити, ако макар и површно прочита ово што

сио из поменуте расправе навели.1)

*
* *

Кад се говори о речи фалаке и неким вари]'антима код

нас, сви сложно мисле да }е реч турска или арапска. И

доиста, у свима турским реченицама она ]е обележена као

реч арапска, само што неки турски лексикографи кажу да

та реч арапски гласи /а/а*. Тако М. ВепаейсПп з. V. {а1ак

каже да ]е реч арапска и да значи 1. зора; 2. ]едн» наро

чито дрво за ко]е се причврсте ноге особе ко]у хоЬе да

Сл. 3

избатина]у по табанима и уже ко]им се стежу ноге осу^е-

нога за поменуто дрво: врста справе за мучение човека.

Простонародски има облик Ыака2).

Армении Биап КеЧе1иуап опет у своме речнику турско-

француском 5. V. {а1ака ко\у и он.обележава као реч арапску

каже да ;е им. м. р., а значи: тз1гитеп1 с1е Ьо1з регсё йе

1гоиз ой 1'оп аИаспе 1ез р1ес1з йи ра^ел! сопёатпё а 1а Ьаз-

кнтаде. На кра]у овог тумачеша додао ]е напомену: Рете

') Некоме може бити од користи ово што Ну овде напоменути. Пре

неки дан углеяах гомилу наших л>уди из царибродског среза. Пришао сам

им и упитао их да ми кажу како зову оно што Ми}атовип зове ,сто]ел>ка"

или .дрвена чатала", троножац и облицу за ко^у се вежу говечету ноге

кад га поткива^у? Одговорише ми: „троноги пан> зовемо чуяа, а оно дрво

што се умеНе говечету ме()у ноге, зове се кросно'. Ласно ]'е да Царибро-

Нани за ову направу има]у лепша имена него Расина.

2) М. ВепаеаМш, Уем Шксе (арап, словима), И издан>е, 1з1апЬи1,

стр. 513 з. V. Мак.
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согрогеИе ас1ие11етеп! аЬоНе йапз 1ез ёсо1ез еп Ти^ше.1) Ра-

1акауа (ектек = зоитеЙге а се зцррНсе.

Ледан старики речник турско-грчки з. V. {а1ака каже

да значи грчки побочйяп, а што се н>ена порекла тиче, рекао

]е само да ]е ту^а (Еёуг}).2)

Нарпширн^е, иако не и на^'асмце, разрадио ;е значение

ове речи Тоска Шемседин Сами Фрашер^'а у свом турском

речнику, писаном арап, буквицом. По н>ему арапска реч /а/ака

има у турском ]езику три значена: 1) справа ко]а се некад

употреблавала за педепсаше осум?ьичених особа и школских

ученика, а ко]а се састо]ала из ]едне батине ко\о\ ]е йа сре

дний била ]една халка, кроз ко]у ]е било провучено повеЬе

уже за стезаше ногу осуг)енога уз батину, да би се окрив-

л>ени могао тупи по табанима: {а1акауа дектек — ставити

некога у фалаке; {а1ака с/едепек деШгШ — нареди да се до

несу фалаке и прут; (а1акауа уаНгтак — повалити некога у

фалаке; 2. комад дрвета коме су два кра]а везана ужетом

ради обавл>агс>а извесне ради>е код неких рукуница, ручних

машина; 3. у морнарици парче конопца коме су оба кра^а

на ]едном месту притвр^ена.8)

*

Да ли су балкански народи познавали фалаке пре до-

ласка Турака, ни]е ми познато. По свему судеНи ова ]е реч

постала ме^убалканска, и у то се ]'едва може сумн>ати.

Поред 1'угословенских народа за н>у зна]у Бугари и Арбанаси,

али нисам могао напи доказа да су }е у том облику упо-

требл>авали и Грци. .

По А. Дюверну и код Бугара ова реч има облик фалага.

Он мисли да }е та реч турскога порекла, а значи: Ргёсе йе

Ьо13 ауес ипе сого'е аи тоуеп йе ^ие11е оп зегге 1ез р1ейз

без йёПпяиап1з роиг 1еиг йоппег 1а Ъаз1оппас1е зиг 1а р1ап*е

Йез р1е<3з или у тумаченьу на руском: с. ж. деревянное оруд1е

•) 0|гап Кё1ек1ап, ОкНоппа'ке Ыгс-кап^аЬ, ЫапЪЫ, 1928, стр. 909,

8. V. 1а1ака.

*) Уапко Р. МШори1оз, ЬиааЫ-НкгЫухе-'к-гшп^уе, Кип'агаупуоияоА.ц

1894, стр. 502 8. V. Шака

*) §. 5ат1, Катив-1-ШтИ, св. II, Оегвеас1е(, 1318, стр. 1004, 8. V. Шака.
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пытки для нанесешя палочныхъ ударовъ по подошвЪ. Он ]"е

овде навео ]едан добар бугарски пример из 1869 г.: Изъ тыя

училища ся изврьли фалага-Ша, ала прьчкы-ты ся носях* на

снопове и плЪсницы ты

Само арбанашки ]'език има кратку форму као у арап

ском ]езику. Лзук Лзука] навео ]е у свом недовршеном реч

нику арбанско-српскохрватском: {а11ак,-и, -ё т. у значен>у

букаг^е, оков, фалака2).

Да су власти батинали л>уде по табанима налазимо

потврду и у неким преписима Душанова закона.

О батинан>у л>уди штапом (стап) у призренском препису

Душанова законика говоре чланови 50, 85 и 166. Батинали

су л>уде због псованэ*, изговаран>а богохулних речи, због

исповедала богомилске ]ереси и п^анице. У чл. 166 призрен-

ског преписа пише преобрапено у наш данашнэи правопис:

"П^аница откуда греде и зарве кога или посече или

окрвави, а не досмрти: таковому пи|аници да му се око изме,

и рука отсече; аште ли пи]ан задере, или капуч скине, или

ину срамоту учини а не окрвави, да га би|'у 100 стапи и да

се врже у тамницу; и по том да се изведе ис тамнице, и

да се би]е и пусти".

Ме1)утим у раковачком препису место сШайи со\н По

шабани3). Више ]е него извесно да ]е ова] препис Законика

Стефана Душана писан у време кад су на]ако фалаке биле

у употреби. Да ]е то писано у турско време, сведочи нам и

употреба речи шабан ко\& \&, како }е познато, турског

порекла.

Да ли зато што су се фалаке изобича^иле из гра^анске

и во]не употребе после прово!)ен>а рефорама у Турско] или

]е на!]ен неки ефикасни]и а дискретной начин за мучение

л>уди, \я не знам, тек ]'е почело да преовла1)у]е мишл>ен>е

као да су фалаке нека нарочита врста школске казне. Иако

]е Ъулхански хати хума]ун у начелу теориски укинуо телесне

*) А. Дювернуа, Словарь болгарского языка, томъ II, 1888—1889,

Москва, 1889, стр. 2452, 8. V. фйлага.

*) Ь. Ьика], Р/а1иег (Кесшк агЬапвко-вгрзкоНгуаЬкО, Београд, 1935,

стр. 190, я. V. /аПак.

*) Ст. НоваковиН, Законик Стефана Душана, Београд, стр. 131.

2Г
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казне по школама у Турској, фалаке су се, нарочито у

исламским школама, још дуго задржале, тако рећи све до

наших дана.

Али фалаке у ранијој прошлости нису биле средство

за мучење само школске деце; напротив фалаке су у Турској

од најранијих њених дана биле једна и свирепа и понижа-

вајућа телесна казна. Стари властодршци су своје противнике,

непослушне службенике као и непокорне поданике осуђи-

вали на фантастично велики број батина које су се ударале

најчешће по жртви везаној у фалакама. А фалаке у Турској

нису биле само тортура коју су зулумћари и самовољници

примењивали над својим жртвама ради застрашивања или

тероризирања и изнуђавања признања" или блага, него су оне

биле и законско средство за кажњавање преступника и кри-

ваца и непослушних и недисцирлинованих чланова разних

еснафа по турским шехерима и касабама

Евлија Челебија у XIV глави свога описа Цариграда,

говорећи о разним вишим претставницима власти који управ-

љају престоницом султановом каже: 1

„Овде ће се изложити које су власти постављене у

Цариграду после његова освојења:

„Варош Стамбол2) за три године толико је био уз-

напредовао и постао једна пучина од људи, да је већ било

тешко одржавати ред и дисциплину. Постао беше збириште

људи из свих седам „клима" (света) које није било могуће

избројати".

,Прво великом везиру Махмуд паши дадоше један

одред8) јаничара и јаничарског агу са мухзир агом и прег-

ставником спахија, чауша џебхеџија, топџија и азапа, једнога

') Хамдија Крешевљаковип однекуд зна да се заједничка имовина

еснафа састојала од: „барјака, чугљена (сй^еп), фалака и еснафскё касе"

(Годишњак Историског друштва Босне и Херцеговине, кн>. I, 1949 год.

Сарајево, стр. 200), а на 207 страни опет тамо каже да су у свечаној по-

ворци еснафа ишли: уста-баша, пред н>им чауш с барјаком или два чауша

с десне и с леве стране, ћаја је ишао иза уста-баше, иза њега ишли су

мајстори, иза најмлађег мајстора ишао је чауш и преко рамена као пушку

носио фалаке.

*) У ориг.: МатЬЫ што би значило: обиље муслимана.

■) У ориг.: аа"а.
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ода-башу бостащнца, исто тако од ]аничара му дадоше }ед-

нога булук-башу мускетара1) и ]еднога матараци]у".

,А грабани су кажн>авани батинан>ем у фалакама*).

У среду ]е вршена ращф 8). Обилазепи Цариград долазило

се у зборницу *) трговаца б) на Ункапану. После тога се си-

лазило на пристаниште Лемиш и ту, на н>егову чардаку

одржавао ]'е састанак са претставницима свих еснафа, па ]е

ту одре^ивана максимирана цена роби. Одатле ]е долазио

на састанак са продавцима поврна6). После поврпа долазио

]е на кланицу7) и ту ]е одре^ивана максимална цена месу, па

се одатле врапао у сво] сара]".

„Други претставник власти (Ьак1т) био ]е командант

псара8). Нэему ]е дато овлашпен>е да л>уде меНе у фалаке,

али му ни]'е дата власт да изриче смртне пресуде"9).

„ТреНи претставник власти (паЫт) \с судила светлог

шер^ата, цариградски муфти]а.10) Нэему ]е издат ферман, по

коме има права да л>уде батина у фалакама11) и дужнике да

затвара".

„Четврти претставник власти (Ьакш) ]'е е)упски15!) мула.

И он ]е овлашпен да кажн>ава и ставл>а у затвор*.

.Пети {е мула галатски. гЬегова власт над подручним

му гра^анима ]е ефикасна".

„Шести претставник власти (Ьак1т) ]'есте мула у Ску-

тари^у (Озкййаг). И он има власт да луде кажн>ава и да их

сташьа у затвор*.

„Седми претставник власти (пак1т) ]е покретни на^иб.1*)

Он ]е од шер^атске стране овлашпен да трговцима пропи-

») У ориг.: ШепкЫ.

*) У ориг.: Шака ёедепек.

*) У ориг.:* ко1 ШйЬ.

•) У ориг.: бюап-йапе.

*) У ориг.: ейЫ-бкшЬ

*) У ориг.: зеЬхе-бапе сИгаш.

*) У ориг.: м16-йапе.

*) У ориг.: зекЬап Ьа/1

") У ориг.: се1аа" гиНтейи

и) У ориг.: лш/а.

и) У ориг.: Мака а"едепек.

") У ориг.: ЕхгиЬ, тако се зове у Цариграду ]едно велико легово

предгра!)е.

м) У ориг.: атак пагЫ

21*



324 Св. 7—10Наш језик

сује максималне цене (пагћ) и да им контролише теразије,

кантаре и ваге, па да их за неисправности кажњава.

„Осми претставник власти (ћакЈт) јесте ихтисаб ага,

који је имао под својом влашћу све занатлије. Имао је право

да их кажњава, па чак да изриче и смртну пресуду, кад се

не би придржавали постојећих прописа при купо-продајиЧ

„Девети је претставник власти (па-кш) асас-баша".

„Десети је претставник власти (ћакјт) субаша".

„Мада и они имају право употребе корбача и камџије,

они нису имали право да батинају у фалакама1), али су

власни да везују и окивају сумњива лица, а исто тако у

друштву са најибом да врше по извесним домовима и пре-

тресе. Но све пресуде које доносе, могу се извршити само

уз судско (шеријатско) одобрење".

Пригодна полустрофа:

Без Султанове се заповести не може,

Погрешке су џелатове.

„Једанести претставник власти (ћакјт) јесте цари-

градски ага".

„Дванаести је бостанџи-баша.,По сву ноћ он по мору

обилази сва села и вароши све до зоре. Свакога злочинца

он, према тежини кривице, кажњава и каштигује".

„Тринаести претставник власти (пакт) су чорбаџије,

Сваке вечери све до зоре 12 јаничарских официра (чорба-

џија) у пратњи од по пет, по десет, по стотину јаничара-

патролирају, сумњиве људе хватају, везују и окивају, па их

спроводе у своју команду и тамо их ликвидирају".

„Четрнаести претставник власти (ћакјт) су четрдесет

судија. Њих поставлю блистави шеријат. На територији четири

муфтилука у Цариграду има четрдесет судија.2) И они су

власни да кажњавају, а имају и затворе."

„Петнаести претставник власти (ћакјт) јесте шеих-ул-

ислам".

„Шеснаести је анадолски кадиаскер, али он нема права

да кажњава8). Ослањајући се на четира дивана, управља ка-

дијама које су на територији Анатолије".

*) У рриг.: Шак беџепек.

*) У ориг.: йак'ип-1~етЬет.

*) У ориг.: (а*1'г ааШЫ.
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„Седамнаести претставник власти (ћакш) јесте руме-

лиски кадиаскер, а заповеда кадијама на територији Румелије

и пише царске берате, што му спада- у дужност по закону

још од цара Освајача". '

„Осамнаести господар (ћакјт) јесте диздар Једи Куле.

Он има право да подноси реферате султану"1).

„Деветнаести претставник власти (ћакјгп) јесте врховни

директор грађевински*). Ко хоће у Цариграду да подигне

једну грађевину, од њега мора имати одобрение*.

„Двадесета власт (пакип) јесте велики адмирал (каршЈап

ра§а). Он дан и ноп врши службу по мору".

„Двадесет прва власт (ћакјт) јесте помоћник директора

државног бродоградилишта8). Кад он по Касум Паши4)

ухвати каквог злочинца, казни га према кривици, а може га

осудити и на смрт"5).

„Двадесет и друга власт (ћакпп) је директор школе

јаничарског очака на Ок Мејдану. На Ок Мејдану куруџије

патролирају. Кад ухвате каквог неваљалца, приведу га ашчи-

баши, те га он према тежини кривице казни или га помоћу

жице од лука за стреле обесе о какво дрво, затим га обаспу

стрелама. О томе имају у рукама више царских фермана

још од времена Освајача, које су им сви султани, кад су

долазили иа престо, обнављали. Ако се деси да је такав

кривац из војних редова, без милости га обесе о дрво".

„Укратко на територији четири цариградска муфтилука

има свега 33 виша претставника власти (ћакјш), а има 35

нахиских кадија. Но кадија Бејкоза је обашка, он је усту-

пљен мунеџим-башијама. Овај кадилук ће се, ако бог да,

описати на дуго и широко. Осим ових кадилука на терито-

рији 4 муфтилука има свега 186 кадилука, 360 субашилука

и 87 јаничарских одељака6), и сердара. Има исто тако на

40 места мале субашилуке".

') У ориг.: хаЫЬ~1-агх.

2) У ориг.: т1таг~Ьа$1.

•) У ориг.: Тепапе кеЊиЈааи

*) У ориг.; КахШ Ра?а, тако се зове Једно од предграђа цариградскнх.

5) У ориг.: л/уале/ Лаћх МеЫИт.

•) У ориг.: уеш'деп киШк1аг1
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„Укратко у Цариградском Вила]ету у 4 муфтилука има

кадн]а и субаша 1200. То ]е по закону Оца Осва]ан>а'). Осим

тога у 4 муфтилука има ]ош 150 старешина и власти (Ьакнп)

еснафских. Али те власти нема]у овлашНен>е да изричу смртне

пресуде8), него само старешине редова*), о ко]има немо

дал>€ опширно говорити" *).

* * ,

Напред ]е споменуто да се речи }а1ак и ]а1ака у турским

речницима воде као речи арапске, али то не значи да су

те речи изворно арапске, него да су у турски ]език дошле

из арапског ]езика, а у нас и у остале ]езике балканских

народа дошле су ]амачно из турског ]езика. Ме^утим, у

арапском ]езику ]е реч /а/оЛ могла допи и из старогрчког

]езика, ]ер ]е ]ош у Аристотелово време реч ^ сраХау^, - *ТТ^

значила А. дгоз тогсеаи с1е Ьо13 гопд, е™8 Ьа(оп, а значила

^е и 1а1ап§е као и агНсиЫюп дез йо1§1з аих татз е! аих р^ейз*).

И доиста, трага]уНи како се где и у ком облику ова

справа за батинаше льудн и поткиванъе говеди зове, од мога

ученика Величка Ловановипа, школског надзорника, родом

из села Беркова, у Источком срезу дознао сам да се, колико

•се он сена, у Пени она тронога чул>а са кросном за потки-

ван>е говеди зове фаланге, ко]е потичу из старогрчког ]езика

лд речи ерсбХау!;, (раХауубс,.

Дакле, управо оно што ]е битно: батина у фалака, за

ба>тинаше л>уди по табанима или облица ко]у су на тро-

ножно] фалоги употребл>авали поткивачи говеди.

На основу наведеног, мислим, да се може претпоста-

вити да су фалаке постале од ст. - грч. фаХау^, само на-

ста]е питанье ]е ли та грчка реч ушла у арапски ;език са

значением ору!)а за батинан>е или као справа за поткиванъе

говечета. Требало би претпоставити да су л>уди прво изми-

слили направу за поткиванъе волова, па онда дошли на мисао

да начине и сличну справу за батинанье л>уди. *

Гл. ЕлезовиН

•) У орнг.: ЕЬи-'МеШ, мисли се на султана Мехмеда II.

') У ориг.: аа1Ь ге м'уазе(.

*) У ориг.: ^аг^к Иак1т1ети

*) ЕгПуа СегеЫ аеуабаЫатез!, кн>. I, ОегзеаоХ, 1314, стр. 120—122.

8) ВаШу М. А., ЫсИоппаке дгес~/гапда11, Рагй, 1899, стр. 2051 а. V.,

я увор. исто тако и ЗЦерап Зепс, ОеШо-бпгаЫИ ЩеШк, 2а§геЬ, 1910 а. V.
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