
МЕШАЊЕ РЕЧИ И НАРОДНА ЕТИМОЛОГИЈА
од

ВАСА ТОМАНОВИЋА

1) врдати, врдам („ševeljiti, varakati se, kao micati se, 
okretati se tamo amo uklanjajući se čemu“, Rj. Iv. Br. II, 746)

= врт\ети, врћакати, врцкати се, варакати се + мрдати.
2) гром ети, громим („grmjeti... i gromjeti“, Rj.1 111,460) 

= грмјети + гром. Да су ове речи у говору долазиле заједно
види се из примера: „munje mi sjećaju, gromovi sve grome“ 
(Ibid.)

3) клоиёташи, клопећем („klopotati. -  Samo u Stulićevu
rječniku“, Rj. V, 89) = клопдтати, (стел, клопотати) +
клепётати, клёпеКём („Od XVII vijeka“ Rj. V, 55). Иначе овакве 
речи „imaju nastavak et ili pt prema tome, je li u slogu pred 
tim nastavkom e ili o“ (Маретић „Gram.“ 92).

4) линдовати, линдујем [„besposličiti. -  Nepoznata posta
nja („zar od ar. lejjin, tur. lejn, mekan, ar. tur. linet, mekota, 
slabost ?). -  U dva pisca Slavonca . . .  XV111 vijeka. . .  a grihota 
nije lindovati“, Rj. VI, 96] = линити се,(икавски) + 
пландовати.

5) микнути,микнем(!лккнути;у ЈХубр.) = 
мбкнути, макнём. Овај се глагол чује у Дубровнику поред мћк- 
нути, од којега се разликује тим што има умањено значење 
као глаголи јавнути, скокнути, кљуцнути, шъуцнути (Маре- 
тић „Gram.“ 341).

6) обрљужати, обрљужам („oprati kakogod, slabo, na
brzu ruku tako, da ostaje na pola obrijano. Od о -  brljužati ; 
samome brljužati nije se našlo potvrde. Govori se u Lici“, 
Rj. Vili, АМ) = обрљати, обрљам (упрљати лужим
(у значењу: „kvasiti u cijeđu“ од XVIII в.; Rj. VI, 232).

7) паштрити се, паштрим ce [„isto što i paštiti se (s ne
jasnim -  r -  ) Rj. IX, 697] = паштитисе (журити се, старати 
се) + журити се, старати се, прешити. i)

i) Rječnik jugosl. Akad. Из овог, из Вукова речника, 1935 ( = C. Pj.), 
из речника Ивековийа и opö3a( = Iv. Br.) и из Даничићева речника књи- 
жевних старина (Дан.) узете су речи о којима се говори у овом раду; 
за речи које нису узете из ових речника казаке се где се говоре.
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8) пошкрапати,пошкрапам (,,pf. isto što poškropiti“, Rj. 
XÎ, 83 ) = пошкропити, пошкроппм + поштрапати, поштрапам 
(„poprskati, pokropiti, poškropiti“, Rj. XI, lOOj.

9) поштрайити, поштрапим („isto što poštrapati“, Rj. 
XI, 100) = поштрапати + пошкропити.

10) рукати, p j  чём(рикати, мукати) = рйкати, +
му кати, му чём ; букати, 6 у чём ; („рикне п. р. 
VO kad se rani. v. impf, rukati“, Iv. Br. II, 360) -  + -
Ши. Вероватно глаголи рукати и рукнути нису добивени ме- 
шањем сваки за себе, него je прво постао један, а онда 
према њему други.

11) танкати, танкам(„ђаво га танка“; говори се у Лен. 
Б. Кот. „natäncati. . .  isto što natentati“, Rj. Vil, 677;)= 
тати, тантйм (тал. tentare; М. Милас: „Ispravci dubr. rij. 

u Vukova rj.“ Rad 136, стр),
танчпм[)„у Дубр.) vide тентати“ С. Р. 755; „тентати кога, vide 
навраћати“, C. P. 159}-^нйвракати („na što ga navodi i navraća
đavao... Kad je ko sve oko koga i navraća ga na koješta. Vuk. 
rječn. s.v. podsjesti“, Rj. VII, 757).

12) цацкати, цйцкпм(„vidi strickati u Hrvatskoj... ispo- 
redi cicija“, Rj. I, 777) = цијепати-f стрицка

13) одебљатисе (Маретић: „Jez. savjetnik“, стр. 74: „mora
biti bez riječce se“) = одебљати+угојитиce.

14) одрвечити ce, одрвечим ce („postati kao drvo, zapa
njiti se“, Rj. VIII, 670) = ддрвенити. ce,ддрвенпм+укбчити ce, 
укочпм.

15) скочити се (у Дубр.: „Ja сам се скочила c постеље“) 
= скочитиу дигнути се („дигнути се скочивши“).

16) устати се („у пЈесми мјесто устати: устаде се Але
од Новога“, C. Pj .)= устанути + дишутиce.

17) дрчурлија(„vidi dječurlija, isporedi i deran, derište.-u 
naše vrijeme u Lici“, Rj. II, 764) = д дерле, долйд 
+ дјечурлија. .

18) кбшпа, кошпиџа (говори се у Б. Луци; коштица) = 
кдштица („Od XVII vijeka... u voću... koštica od masline“, 
Rj. V, 387) + шпица, спица („сјеменка од бундеве“ итд. С. Р. 874).

19) лабрдаѓлабрња) = лабоња(„. . .  ime usnici, gubici.
Dao mu po labrnji... u Lici“, Rj. V, 860) (mentum).

20) Мирисанда („ime valjada žensko tamna postanja... 
Vidi Mirosanda“, Rj. VI, 141) = Миоисава (Jensko ime isto koje 
i JVlirosava“, Rj. VI, 742) + Миросанда(„Žensko ime u Srbiji“, 
Rj. VI, 748), Роксанда, Росанда. Миросанда = Миросава +
Росанда.

21) отрава („isto što otava“, Rj. IX, 438 („trava,
koja na livadama raste, pošto se pokosi prva“, Rj. IX. 350) + 
шрава.

22) цип uja,m. („tvrdica, može biti od madž. csipö, koji 
štipa, csipisz, vrlo malo, isporedi cicija, cjepidlaka“,. Rj. I, 777)
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= циција+цјепидлака. Реч циција (за коју у Rj. I, 777 пише: 
.„Postanjem će biti od tal. cica, malenkost, franc, chiche, tvr- 
4ica, lat. ciccum, malenkost“) могла je постати од цицкати 
(види бр. 12), дакле циц-ија: човек који цепа длаку на чет- 
воро, у колико je ова реч најпрво, означавала цепидлаку 
i(cickav... sićušan, о pismu : cickavo pism o... isporedi cicija“, 
Ibid.).

23) обвезатан, обвезатна [„isto što obavezan... Riječ 
tovu upotrebljavaju gdjekoji hrv. pisci, ali je rđavo načinjena, 
jer ima nastavak, s kojim u dobrom jeziku nema načinjenih 
«nikakvih pridjeva (-a tan )“, Rj. VIII, 49
*( = обавезан, нем. obligat, „Нем.-сх. речник“ Ристића и Кан- 

>трге, 1079).
24) Облигатан= нем. obligat (лат. obligatus) + o6aBe3aH. 

У  Rj. се налазе примери oblegan, од oblegati (VIII, 392) и 
obligan од obligati (397).

25) синошњи, а, в  ( = синоћни; у Дубр.) =
трошњи, данашњи, вечерашњи, на који je начин постао и облик 

јучерашњи од јучерањи (Rj. IV, 672), а тако и сјутрашњи, 
сутрашњи од сутарњи.

26) правидан, правидна („pravedan... zakonit... Nejasno 
j e - i - k a o  i u pravitan“, Rj. XI, 407
*{праведан), правилан. Овако се може протумачити и правитан 
као праветан + правичан.

27) ддндолен [„vidi donle, od čega postaje tijem što mu 
je opet pridano do bez potrebeä (isporedi ozgo, ozdo, odozgo, 
odozdo) čim postaje dodonle,“a pak premještanjem slova i 
dodanjem krajnoga n -U naše vrijem e... u Risnu“, Rj. II, 633] 
= донле + одЈвлен, jep' те речи долазе у говору заједно:

одовле донле.
28) напонасе(-напосе; Лея. Б. Кот.) = +

.(„isto što napose, tj. odjelito, pojedince“, Rj. X, 732).
29) прама [„postala je od prem, prema.. .  pošto j e - e -  

(upravo - e - )  prešlo s neznana razloga u -  a - “, Rj. XI, 361] = 
йрема+управо, управице, управичке, управ, правде; значења 
у случајевима кад се каже: „он иде према бари“, или: „он 
иде у правцу бапе“ скоро су иста; значенье: „pa otide sprama 
ogledala (Iv. Br. Il, 185) друкчије je, али није далеко.

30) проз, проза („z pripada nastavku kao u niz i prez“, 
Даничић „Korijeni“ 286) = крдз + йро из глагола с којима je 
овај предлог оио сталнр у вези: „пролазйти проз Дугу 
•крваву“, С. Р. 623.

31) врагулпн, врагулйна (врагоЛан С. Rj.) = врагуљаст, 
.врагдлпн + ђавдлпн (враголан; тал. diavolino).

32) ladàpuja [„gad. Postaje od gad talijanskijem nastavkom 
«ena, mlet. ana (n. p. porchena, porcaria). -U  naše vrijeme u 
L ic i. . .  sav posao cijela samo gadarija, gadaluk i smradarija“,
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Rj. IH, 86] = iad + iuüopkàpuja (y Дубр.; sporcheria, porcaria); 
од смрад + шпоркаријапостала je реч смрадарија.

33) гйдеца ( = гадарија; у Дубр.) = + (тал.
sporchezza).

34) дажда („vidi dažđ, od kojega je postalo u naše vri
jeme, ali dolazi samo u pjesmama i pripovijetkama, a ne čuje 
se u svagdanjem govoru“, Rj. II, 320) = +

35) дружбина („vidi družina i družba. . .  Postaje od družba
nastavkom im .-Od XVIII v ijek a ...Iseče ti po gori družbinu“, 
Rj. II, 813) = дружба[„societas, sodalitas, isporedi društvo,,
družbina, družina. . .  isporedi stslov. družbba, rus. дружба 
(samo s apstraktnijem značenjem“), Rj. II. 811] +
(„socii, societas. . .  isporedi stslov., rus., češ. družina, poljski 
družyna... najčešće kao kolektivno ime znači: drugovi, mnoštvo 
drugova“, Rj. II, 814). У Rj. се тврди за реч дружбина да 
„postaje od družba nastavkom што може бити тачно,
али с истим правом би се могло рећи да je постала од дру
жина уметањем гласа б из дружба, у толико пре што je зна
чение речи дружина конкретно, као што je и значење речи 
дружбина, док je значење речи дружба на првом месту 
апстрактно, а тек на другом конкретно (Rj. II, 811)

36) клипаница{штогођ као клип или „клипак“, Ć. Р. 285)
= клйй (у значењу: „mala drvena batina što se baca, n. p. u 
voćku da se strese i padne voće“, Rj. V, 78 („jedan
iz komada na koje se rascijepi drvo“, Rj. I, 812).

37) кошта [„kopito (u konja).-U jednom primjeru XVIII
vijeka“, Rj. V, 300] = копито(ст. сл. копыто) + Ове
се' две речи толико мешају да у Леп. (Б. Кот.) реч копито 
означује поткову.

38) л'ужща(„cijeđ.-Po -svoj je prilici načinjeno od
lug prema lušija.-O d XVIII vijeka“, Rj. VI, 232 
(„cijeđ... Od XVIII vijeka“, Rj. VI, 2 („cijeđ,
isporedi liksija.-O d tal. mlet. lissia.-O d  XVI vijeka po sje
vernome primorju“, Rj. VI, 288), („Riječ dalmatska...
od lat. lixivia.-O d  XVII vijeka u Dubrovniku“, Rj. VI, 90); о 
овој речи види „Мешање речи“, Јужнослов. фил. XVII, стр.. 
204), лихсща, лукшија. (Od XVIII vijeka“, Rj. VI, 215).

39) мјешбнџа (мешавина; тал. mescolanza; говори ce у
Леп. Б. Кот.) = мјешавина+ тал. mescolanza. У Дубровнику се
каже мјешкуланца, па je и то могло постати мешањем ca 
речима мијешати, мјешавина.

40) Пјандџија („vide пијаница: У вино су љуте пјанаџије“,.
В. Рј. 520) = пијаница пјаница + кавгаџија, јер je реч кавгаџија 
долазила у следећем стиху. На овакав je начин постала и 
реч пјаниција; у обадва случаја добивена je рима : „Da s’ u 
vinu teške pjanadžije, a u kavgi ljute kavgadžije“, Rj. IX, 911..

41) поморија (мориja, помор) = помор + морија (куга,, 
помор).
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42) поморйтпт, поморйШти (помор; у Дубр.) = помор + 
mortalitate.

43) слободйтат, слободйтйти(слобода; у Дубр.) = сло
бода + либёртат (liberté, iibertâte; у Леп. либертад). Реп 
слобода употребљава се напоредо са речју либертат, што 
се види из пр.: „што je ухитила либертат!“ поред: „што je 
ухитила слободйтат!“ итд., па je због такве употребе и 
добила овакав наставак. Ова реч долази и у вези с речју 
комодйтат (тал. comodità), па се рече за неку кућуда се у 
њој ужива „и слобдйтат и комодйтат“.

44) чувйдпр, чувадара („custos. sravni čokadar“, Rj. И,
Ш  ) = чу вар + чохйдар (tur. čokadar“, Rj. H, 57).

45) шётйндо ( = шетајући се; говори се у Дубр. и на 
Прчању у Б. Кот.) ~ шетајући + тал.

46) н и з о к , низдка („isto što nizak... u Dubrovniku. Naj
starije potvrde iz početka XVI vijeka. . .  dubok. . .  s vrha pade 
u nizoke rupe“, Rj. VIII, 2Щ  = низак,
Ова се реч могла по супротности довести у везу и са 
висок, висока, jep предмет може бити низак само ако се 
упореди с нечим вишим, али с обзиром на то да je ова 
реч поред значења низак добила и значење дубок види се 
да je на стварање оваквог облика ове речи утицала и реч 
дубок.

47) мнозина („mnogo čeljadi, glas je -  -  neobičan, jer ispred
nastavka -  ina prelazi g  u ž;ispor. družina, dužina, množina“, 
Rj. VI, 812)*=мнози (=многи, многи људи („isto
što i mnoštvo, množ“, Rj. VI, 874). Ови појмови, и речи које 
су их означавале, мешали су се, али je полазни појам био 
мнози, jep мнозйна означује „mnogo čeljadi“, па би се увек 
наместо мнозина могло рећи многи: „Množina žele ...Jošt se 
mnozinja počeše tu rč it i . . .“ (Rj. VI, 872). Значењу речи мио
зита приближује се реч множина својим значеньем под б: 
„isto što ljudstvo, narod, vojska... Med mložinom mimo prola
zeći“, Rj. VI, 874, али ипак значење je друго: y obow  зна- 
чењу множина означује целину, а реч мнозиња означује 
поједине људе; њих има много, али ce гледају као појединци. 
У Rj. се налази и реч множиња („isto što množina...  Da nije 
štamparska pogrješka.,.?“ Rj. VI, 874); у колико ова реч 
постоји, постала je мешањем од мнозиња + множина. Према 
мнозина могло je постати и нёколицина, толицйна, од не- 
колици, толици, jep и ове речи означују неколико чељади.

48) je ли какав ква, кво ...(у  јужнијем крајевима ли 
каква... значи „je ли лијепа“; Решет, комент. „Гор. виј.%. 
ст. 1423: „Бјеху ли им какве куће, Драшко?“)=/е ли лијеп 
+ какав, ква, кво je („А бјеше ли какав, аманати?“ „Г. В. 
ст. 1625)

49) слуга вам се (поздрав ; у Дубр.) = слуга ваша, слуга
покоран, слуга + клањам се, кланам вам се, ja вам се _
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50) често пуша, често крат krat rekoh. . .  često
puta prevari se čovjek“, Rj. Î, 351 пута (крат),
ваше пута. Даничић каже: „i često i češće može imati uza 
se riječi krat i put, a tada je kao mnogo puta i više puta, a to 
je isto što i često i češće bez tih riječi“ (ibid.). Значења ових 
речи су толико слична да су се могла мешати, али често 
пута нше исто што и мною пута; на пр. „Он je чёсто 
долазио“ не значи „Он je много долазио“; у овом случају 
значење je ближе значењу выше пута. Чешће пута, чешке 
крат („češće krat dogodi s e ... Pa bi češće puta hodio“, ibid.) 
= чешке + до ста пута (крат).

51) боланцана (говори се у Боки; у Rj.: balančan, balan-
čane, balančani, balandža, „patlidžan, patlidžana, m. ime biljka
ma. Iz tur. patledžan, badeldžan, badindžan, Rj. IX, 702) = тур. 
hadeldžan, badindžan + тал. melanza прелазом а у о).

52) гаранфил ( = каранфил) = гардфйн, гарофана (тал. garo- 
fano), гарбфао, гарбфала (Бока Кот.; млет.
фал („tur. quaranfyl, od grč. KocpuôcpokXov“, Rj. IV, 856).

53) дација („vectigal, tributum, od tal. dazio, carina. — 
Dolazi od XVI vijeka. . .  danak uopće, Rj. II, 217)-тал . dazio 
уцарина (vectigal, portorium, telorium, tribulum. Od ХШ vi
jeka, Rj. I, 276), daha („tributum, vectigal danak, carina. — 
Dolazi od XVI vijeka, Rj. II, 217). Ова реч je y XV в. забе- 
лежена у мушком роду („dacij“ ibid.), какав има у талијанском. 
У Боки и Дубровнику ова реч има акценат дација према 
талијанском, а у Rj. има акценат дација. Такав je акценат 
добила мешањем с речима данак (tributum, vectigal... Dolazi 
od XIV vijeka“, Rj. 11, 261), даћа, дање. Овом довођењу у 
овакву везу допринело je и то што се народном етимоло- 
гијом схватило као да дација постаје од глагола дати као 
и речи данак, даћа, те да значи: оно што се даје. Јачу везу 
с речју данак показује реч данција („vidi dacija“, Rj. II, 263), 
која je у Rj. објашњена везом с дан, данак.

54) домддйр, домодара, домйдар, домадйра [„domaćin... 
složeno je od osnove imena dom (stariji je oblik domodar...)  
i od pers. tur. dar, koji drži, isporedi čuvadar. -  Dolazi od 
XVII v ijeka,., i u domu domadara kutnjeg gospodara“, Rj. II, 
619] = домаћин + господар.

55) ђинђер [„m. nejasna riječ (turska?) u narodnijem 
pjesmama našega vremena, i u Vukovu rječniku (bez tumačenja) 
s  primjerima iz narodnih pjesama: Kaluđere đinđere, ne đinđeri 
brade. . .  Đinđer bula izgubila, kaluđera potvorila: „Ti mi, kale, 
tđinđer nađe... U ovom primjeru može biti da je prvi dio tur. 
gün, sunce, dan: Đinđer pade, sunce zađe, о dilberu moj 
(pripjev)“, Rj. III, 7] = маџар. gyöngy (бисерно зрно), ђинђуха 
I  „stakleno zrnce probušeno što se niže kao nakit od odijela i
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drugoga čega“, Rj. III, 1) +бисер. Да ова реч има значење 
бисер, ђинђуха, види се и из значења глагола нађинђерити 
(накити+и).

56) ђинђур („vidi đerdan.-Ne dosta jasna postanja, vidi
đinđer i đinđuha“, Rj. III, 1) = ђинђуха, Овде
су ђинђуха и ђинђер могли означавати ђердан (pars pro toto) 
jep cy ce ђердани правили „od različnijeh novaca ili od bisera 
ili od đinđuha itd.", (Rj. III, 5). Под утицајем речи ђинђер, 
ђинђур, које имају глас н у првом слогу, а' глас p на крају 
речи, могла ce je извршити метатеза речи ђèpдäн и добити 
реч ђендао ( = ђердан).

57) јуљ  („vidi ju l.-O d  XIV vijeka“, Rj. 611)=јул + љуљ-
( = lulj. — Od XIV v__ julius“, Rj. VI, 318; litij. . .  luglio... Od
XVII v.“, VI, 216).

58) секыиембръ, секьтембрик, секьтемьврь; секьтебрь, 
секьтебрию, сепьтеврик (septembar, Дан. III, 101,2,6 
темьбрию, секвтемьбръ, ськьтемьбрик -  окьтобрик
окьтоубршя, окьтебръ, окьтебрие, окьтоврию.

59) октебар(„October. . .  s potvrdama iz XIV i XV vijeka...
Postalo od oktembar, pošto je -  m -  izbačeno prema oktobar,“ 
Rj. VIII, 877), октеврије ((is potvrdama iz XV vijeka“, ibid.). = 
октобар, октоврије + септембар, децембар. Постоје
и облици октомбар, октомврије, октумбар, октумбрије отон- 
бар (у Дубр. и Боки отомбар). У овим случајевима „glas 
je -  m-uzet prema imenima septembar, novembar, decembar, 
koja ga imaju u lat. jeziku“ (Rj; VIII, 877).

60) новебар („november s potvrdama iz XIV i XV vijeka“, 
Ri. VIII, 247), новебрије („s potvrdom iz XIV vijeka“, ibid.) = 
november + октобар.

61) дёчебар („decembar, po tal. decembre: je ispalo kao 
što često biva kod toga slova i k od /г, kad su u tuđim riječima 
pred konsonantom; nije potrebno pomisliti na starosl. ć . -  U 
spomeniku XII vijeka prepisanu XIII“, Rj. II, 330), декебар, 
дећебар = дёчембар, дёкембар, д ; први део 
речи дечембар спојио се с другим делом речи октобар, као- 
и у другим случајевима; тако су се добили простији облици. 
У Миклошићеву старосл. речнику поред назива септАбрь, 
октоврий, ноАбрь, декабрь налазе се и помешани: сектАбрь, 
сектембрь, секьтембриш, секьтебрь, окТАбрь, актгамбрь, ок- 
томврии; тако и у Даничићеву речнику (у Rj. се налази и 
мешагьем добивени облик дектебар). О.Јесперсен наводи из 
старог француског octembre (као у примерима под бр. 59) 
и додаје да je „књижевни утицај успоставио octobre“ („Die 
Sprache“, стр. 266). Слично je било и у овим случајевима. 
У старословенском се налази и семьтжбрь (Миклошић „Lexi
con“, 837); м  у овој речи добило се у облицима септембра, 
септАбрь, сектембрь асимилацијом 5, к према м у следећем 
слогу. Таквог je постанка и л у  семтгабрь (ibid.); овакав-
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облик с назалом у првом слогу ушао je у руски књижевни језик. 
облик семптгабрь (ibid.) постао je од семтгабрь + септжбрь;

62) кобартуо, кобартула ( = јорган; говори се у Леи.
Б. Кот.) = кобер(„plahta od debeloga platna. . .  isporedi stslov.
коуьгь, rus. коверъ, češ. koberec, polj. kobieržec. -  Postanje je 
nejasno, kao i kod guber što je može biti ista riječ“, Rj. V, 
135) + copritore, крпатур (бр. 142) ; p je на крају речи прешло у 
дисимилацијом; томе je могла допринети реч лениуо, ленцула 
(тал. lenzuölo), која по акценту сличи на реч кобартуо, а 
појмови су блиски, jep се кревет застире у исто време и 
ленцулом и кобзртулом.

63) манделина, („и narodnoj pjesmi crnogorskoj našega 
vremena moglo bi biti od tal. mantellina, mala kabanica, ali mislim 
da je od novogrč. jiccvrikiov, ubrus“, Rj. VI,
манди/а („m antija.-XNvijeka... p.avôur]“, Rj. VI. 440).

64) мёрдивен». [,,f. pl. lestve, stube. Pored merdivene govori 
se i merdevine. . .  Riječ je* iz tur. (pers.) nérdivén, mérdivén, 
nérdüban, merduban (istoga značenja)“, Rj. VI, 604] =
+ љестве, стубе. Путем народне етимологије и метатезе од 

. . .  йвене се добило -евине, што изгледа као суфикс, па се 
je добила реч мёрдевине.

65) минђуша ( = менђуша) = („Valja da
postaje od madžar. gyöngy, biserovo z rno ... đinđur, đinđurica, 
đunđa, đunđuva, đunđevica... đinđuva', Rj. III, 7), ђинђер.

66) мирлпс („m. isto što i miris. Nije jasno, otkle se
razvilo - 1 - “, Rj. 746; л  се налази и у мирлисан, мирлисање, 
мирлисати, мирлишити, мирлух) = мйрис [мйрис (мирисати,
р.ир{^ш)] 4- м и о , м и л и ,  милодух („miomir, m. mili miris, blago-
vonje... po mirisu nočne hladovine... Nepouzdano“ „miomi- 
risan ... botanički izraz... Biće načinjeno prema njem. riječi“, 
Rj. VI, 728.) Најбоље и најсигурније се види веза речи мио 
ca мирис у речи милодух („biljka, koja se zove i milobud, 
selen; upravo biljka mila duha, tj. m irisa... Spremiću mu kitu 
miloduha, pak će mene bolje milovati“, (Rj. VI, 678, 9).

67) миру X,мир уха („isto što miris. Nije jasan nastavak
-uh. Govori se u Bosni“, Rj. VI, (у значењу:
„odor, vonj, vidi dah, d. isporedi duha“, Rj. II, 873), задух 
(.= задах, мирис).

68) мирлух („isto što miruh. . .  I ovdje je -  1 — nejasno 
kao i um iriš“, Rj. VI, 746) = мирух 4-. mud лис, или

69) молстир („isto što manastir i istoga postanja... samo
u hrv. rukopisima i knjigama XIII-XIV vijeka... molstirski“, 
Rj. VI, 920) ^ монастир (manastir, manajstir, Rj. VI, 436,7)4
claustrum. Од ове речи променом л  у о постала je и реч 
мостир („Isto što monastir i istoga postanja“, Rj. VII, 20)

70) мдруна [„Iz lat. (ili tal.) murena, a ovo je grč. рлЗратх“, 
Rj. VII, 16; у Леп. с акцентом MopÿHa, риба слична јегуљи, 
ca жутим пегама] = морина(„morska riba, koja se zove i mu-
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rina i rnuruna“, Rj. VII, 8. Ова реч одговара талијанској речи 
morena) + муруна [„riba koja se zove moruna... s naznakom
da se govori u Dubrovniku“, Rj. VII, 1627. Може бити да je 
глас упостојао у првом слогу ове речи и раније (murena, 
jiupraiva); друго у  могло- се добити асимилацијом према првом]. 
У речи моруна очекивало би се у  и у првом слогу, особито 
због мешања с речју муруна; то што о није прешло у глас 
у  може се објаснити тиме што се ова реч доводила у везу 
с речју море. Ако се претпостави да je реч морина пост ала 
од murena, добивање гласа о од у може се такође објаснити 
довођењем ове речи у везу с морем у којему ова риба живи. 
Да се ова реч доводила у везу с морем види се и из при
мера: „Ра on posla po moru alase, da ulove u moru morunu“ 
(Rj. VII, 16). Милас тврди да нико кога je питао није знао 
за реч муруна („Ispr. dubr. г.“, Rad 136, str. 236), али то не 
значи да она не постоји. Он тврди и за речи мёндуо, бпека, 
пЬнада, тале да у таквом облику не постоје у дубровачком 
говору, и то каже с правом, али оне постоје у таквом 
облику у Боки.

71) наморот („neznana postanja i značenja. Samo u pri
mjeru: „Mande t’ima njeke namoroze od štopela s plutom i od 
duple barete. M. Držić 167. Možda bi trebalo postaviti na- 
moroz, m“, Rj. VII, 460) = нам уран („заљубљен, од намуфати 

се, намурам се, тал. innamorarsi. „Služit gospodaru namuranu 
dvoja je fatiga“, Rj. VII, 463) +мороза (тал. amoroso; у Леп. 
Б. Кот. у значењу љубавник. Дакле, реч би гласила *нам6рОз 
или *аморбз.

72) очйлпн, очалйна („isto što durbin. . .  u Crnoj Gori“,
Rj. VIII, 510)= очали + дурбпн,дурбйна. У Rj. стоји: „Riječ je
nastavkom -in izvedena od osnove imenice očali“; то може 
важити за случај где „očalin znači isto što očali“ (Ibid.).

73) патлинџан(„tur. patledžan, badeldžan, badindžan“, Rj.
IX, 702) = йатлщан, патлщана+ тур. badindžan.

74) ппрлија [(„isto što pirija, pirja i istog postanja. Govori
.se u Poljicima (u Dalm.)“, Rj. IX, 866 [(„у Ц. Г.)
vide лијевак, cf. шпијерлица“, C. P. лијев.

75) штрлица [(у Дубр.) vide лијевак“, C. P. 874)] = шпана 
(пипа, славина; забележено у Леп. Б. Кот.; тал. spi'na)

лща. Ове су се речи мешале, јер обадве означују справе 
кроз које теку текућине.

76) шпијерлица [(„у Дубр.) vide (лијевак) шпирлица“,
C. Рј. = шййрлица + лијевак. У Дубр. се каже и шпијерла, 
што у Rj. није унесено.

77) пјадела (у Б. Кот., чинија, здела) = тал. piàdena, пјат 
(тал. piatto) + тал. padella.

78) саплун, саплуна [(„у Дубр.) vide sapun“, C. P. 686]
=  сапун (тал. ѕаропе) + Дј;г, лужина, лукшија, , лихсија,
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луксија, мило, мидло ( = sapun). Да су ове речи долазиле 
заједно у говору види се из примера: „Ништа тебе опрате 
не може, луг ни сапун, ни све твоје лаже“ (Његош: „Шле
пан мали“, Цј. дјела, стр. 267). У Rj. се налази и реч мидлар 
(„sapundžija. Samo u Stulićevu rječniku..., za koji je bez sumnje 
i načinjeno od midlo“, Rj. VI, 644), мидларство („Samo u Stu
lićevu rječniku.. .  za koji je bez sumnje i načinjeno od midlar“,. 
Ibid.), мидло [sapun. Samo u rječnicima, i to u Mikaljinu.... 
Belinu (sapone) u Bjelostenčevu (midlo, sapun), u Voltidžijinu ...  
i u Stulićevu“, . Rj. VI, 644]. Овде Маретић с правом кажег 
„Da je ovo od iskona prava naša riječ, glasila bi milo, kako. 
glasi i u ruskom“, Rj. VI, 644. За реч мило стоји y Rj.: „ . . .  
u Stulićevu, gdje se kaže, da je milo isto što midlo i da je iz 
ruskoga rječnika“, Rj. VI, 677. У C. Pj. мило има само значење- 
„lixivium ad lavandum caput... цијеђ“ ; овакво значение има и 
у Rj. под б.

79) сармарйда (у Боки Кот. риба која нетто сличи спаруй
у Дубровнику машјуни) = вен. (сарак, сарка, Б. Кот.,-
càparaj, sarpa+ вен. smaride, ma

80) стрепет (бука, шум; у Дубр.) = тал.
jep се ми ели на трепет (трешњу) који се јавља ca шумом,' 
кад се нетто нагло сруши.

81) хйрта [„vidi hartija, karta, od lat. Charta ili od tal. 
carta (h mj. k može biti prema grč. хбртдД-СМ XVI vijeka“,.. 
Rj. Ill,’ 578] = xßpffia/ß [„Postaje od grč. yapriov; pošto je stara' 
riječ (isporedi stslov. harbtija), ne može biti od tur. charty‘%. 
Rj. Ш, 578], тур. charty + карта („Od lat. Charta preko tal. 
carta ili njem. karte. -  Od XV vijeka“, Rj. IV, 871). У ко л и ко
се види из Rj. реч карта јавља се за једно столеће пре- 
него реч харта у књижевним споменицима, у XV в.; осим 
тога харта се налази код мањег броја писаца, највише код 
Ф. Глзвинића, али тај исти Главинић употребљава и реч карта 
(Rj. IV, 871). Реч хартија- употребљава се у „источним краје- 
вима, што je разумљиво с обзиром на њено порекло, па се 
налази код Доментијана у XIII в. (Rj. Ill, 578); у Босни je 
забележена код П. Посиловића у XVII в., у Славонији код. 
А. Канижлика у XVIII в. (Ibid.). Тако je ова реч дошла и у 
крајеве где се употребљавала реч карта у значењу хартија 
(у том значегьу употребљавали су je М. Марулић, М. Ветра- 
ник, A. Витаљик, J. Кавањин, A. Качић, Његош, Љубиша и 
др. (Rj. IV, 871); у том ce значењу и данас употребљава у  
народном говору у тим крајевима као и у талијанском језику;: 
пошто су се ове две речи употребљавале у истом значегьу 
помешале су се у реч харта; овде je могла суделовати и 
турска реч charty. Реч карта налази се и код М. A. Рељко- 
вића и А. Канижлића, али само у значењу „карте од игре“ 
(Ibid.). Будмани, који je био из Дубровника, где се и данас 
ова реч употребљава у значегьу хзртија, удотребљава у том.
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значењу реч хартија, а реч карта употребљава само у зна- 
чењу „geografiспа карта („idrografična, topografična karta . . ,  
karte od igre“,Rj. IV, 871). Ради диференцирања ових разли
чиях појмова добро je дошла реч хартија, па je то и до- 
принело да je она у западним крајевима почела истискиватв 
реч карта у значењу папир. Од XVIII в. јавља се у књи- 
жевности реч папир у значењу хартија, Rj. IX, 628, и добива 
већу употребу; из ове су речи изведене речи: папирак, 
папиран, папирана, папирар, папираст, папирчић, папир
уса, папирић, папирница, папирничар, папирњак, које су 
навелене у Rj. (Ibid.), док се из речи хартија налазе само 
речи хартијешина, хартијетина и хартијана „и jednoga pisca 
našega vremena, koji je sam načmio ovu riječ“ (Rj. III, 578). 
Реч папир дошла je с производима индустрије папира: папир 
(Papier) пакпапир (Packpapier), цигаретпапир (Zigarettenpapier), 
папирни новац (Papiergeld), у вези с овим и папирница (Pa
piergeschäft), фабрика папира (Papierfabrik) итд. У „Немачко- 
српскохрватском речнику" С. Ристића и Ј. Кангрге (1936 г.) 
употребљавају се напоредо речи хартија и папир, али реч 
хартија више и на првом месту (стр. 1093-4).

82) шпика („u C. G ,... vidi bajunet. Iv. Br., II, 571) = рус. 
штык + шпада, шпага (тал. spada). С обзиром на везе с Ру
слом није чудно да je из Русије дошла у Ц. Гору с оружјем 
и ова реч, као што je из млетачке републике дошла реч 
шпада.-

83) мир,вен [„pomiješan mirom (od mira, lat. myrrha, grč. 
рлЗрра). . .  Pridjev mirven izveden je od imenice mirva, ali tome 
liku nema potvrde“, Rj. VI, 152] = *м jep се ова реч 
употребљавала, изгледа искључиво, с речју вино, у колико 
се види из примера у Rj.: „I davahu mu piti vino mirveno... 
iz lat. et dabant ei bibere myrrhatum vinum.. .  Njemu vi mir
veno žuko i gorko podajete“ (VI, 752). Кад се реч овако про- 
тумачи, онда je сувишно претпостављати именицу „мирва“ 
којој „nema potvrde“.

84) извентати, извентам (измислити, казивати нешто 
неистинито ; у Боки и Дубр.) = тал. inventare + измислити. 
Иначе се предлог in чува у другим речима: инколат (incol- 
läre), импењћт (impegnare) итд.

85) надожднтат, надожднтйм (надоставити, венец, 
zontar ; у Дубр.) = надоставити, наддметнути, надддати, 
надокрпити + жонтати (говори се у Леп. венец, zontar). 
Тако je постао и глагол нажонтати („dodati... premda je i 
samo žontati pf.“, Rj. VII, 784).

86) подйсати ( = подигнути у Дубр.) = подшнути + 
исати (тал. issare, у Б. Кот.). Иначе би овај глагол према

по-дигнути морао гласити *поисати; глагол подисати изгледа 
чудан, jep значи неко кретање увис, којему не одговара 
предлог под. Глаголи подигнути и исати могли су мешањем

Год. Зборник 6
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дати поисати, али je глагол подигнути криво схваћен као 
под-игнути ; под je схваћено као једна целина, као један 
слог, и као такво спојило се- с глаголом исати. Свакако, 
овај нам глагол својим обликом показује да није постао 
еамостално од глагола исати и предлога под, него да je 
постао мешањем. Овај пример који je случајно сачувао траг 
свог постанка показује да су и други глаголи страног по- 
рекла добивали префиксе мешањем с глаголима истог зна- 
чења у народном језику ; то ce може претпоставити особито 
y случајевима где глаголу страног порекла није био потребан 
префикс, јер je и без њега имао исто значење, као што je 
овде случај.

87) притйкати, пратйкйм (прилијепити ; у Дубр 
лије'.иша + атакати ( = прилијепити, тал. attaccare; у Леп.).

88) продика („prëdika, f. propovijed. Iz lat. praedicatio...
Potvrde iz XVI i XVII vijeka. Rj. XI, 478) = (тал. pre-
dica) + пропови/ед. Оваквим мешањем постао je и облик про
дека („isto što predika i istoga postanja“, Rj. XII, 280). Постоји 
и глагол продикати („isto što predikati i istoga postanja“, Rj. 
XII, 281). У Rj. XI, 479 стоји: „predikati, prëdikâm (jamačno 
je takav akc.)“; у Леп. овај глагол гласи предикат, предикам, 
(према тал. predicâre) a постоји и глагол запредикат (у значе- 
н>у некоме нетто оштро казати).

89) поошпијат, прошпијам (проказати; у Леп.) =
зати, йрокажем;просочити, просочим + (spiare).

90) дйдпла („vidi dadija... U naše vrijeme“, Rj. 11,213) = 
dàduja (sluškinja što čuva malu djecu - isporedi baba i dadilja, 

od tursk. dady, koje isto znači... Slovo može se zgusnuti u
Ijte se često govori i dadilja... U naše vrijeme“, Rj. II, 213) 

4-дојиља („Dolazi od XVI vijeka... žensko čeljade koje uopće 
d o ji... žena koja doji tuđe dijete“, Rj. II, 583); дадиља се од 
дадија не разликује само гласом љ него и дугам и. Да су 
ове речи долазиле заједно у говору види се и из примера 
„Baba se zove svaka dojkinja i dadilja, makar bila i devojka 
od 12 godina ili još mlađa“ (Rj. I, 129).

91) ђенеран. [„vidi đeneral, novogrč. yevepàXriç;. -  XVII 
vijeka i u Daničićevu rječniku (đeneranb), Rj. III, 4] = ђенерал 
(тал. generale) + капетан („srlat. capitaneus, tal. capitano. 
Od XV vijeka“, Rj. IV, 841) ; речи су блиске, jep обадве озна- 
чују чин у војсци.

92) карпуза („tur. karpuz, lubenica. -  Vidi i karpuz. -  U
naše vrijeme... u Boci, a i u Srbiji i Bosni po varošima“, Rj. 
IV, 871) = кйрпуз + лубениџа(„Postaje od lub... Od XVII vijeka“,
Rj. VI, 183), диња.

93) лбнгоња ,( = дугоња; у Дубр.) = тал. longo + дугоња. 
(дуг; висок) човек.
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94) миракуло (чудо ; „isto što mirakul. Srednji rod je uzet
'valjada prema lat. miraculum“, Rj. VI, (чудо;
тал. т\тасо\о) + чудо. Ове две речи не само да имају исто
.значење, него су и заједно долазиле у говору, као што се ' 
види из примера: „Da je veće mirakulo i čudo“, (Ibid.). За 
реч миракул стоји у Rj. (VI, 734): „Za oblik mirakyo (nom. i 
akuz. sing.), koji bi se u štokavskom govoru očekivao, nema 
potvrde. Међутим овакав облик постоји у Леп. (Б. Кот.) 
ca акцентом миракуо, а и у Дубр. с акц. мйракуо.

95) баљузгати, баљузгам („baljezgati, baljezgam... govo
riti koješta bez prilike, blutiti“, Rj. I, 168
(„bacati ili puštati iz sebe bale“) + („govo
riti koješta bez prilike, baljezgati, baljuzgati, Rj. I, 460). За 
баљезгати Даничић каже: Postanjem može biti od kor. bha, 
•od kojega je bajati isporedi balakati, baljuzgati“, Rj. I, 168).

96) батршта се, батгрйм ce (,,u hodu bacati se nogama, 
razbacivati noge, tako hodeči pokretati se sad na jednu sad 
na drugu stranu. ITnaše vrijeme. . .  Postanjem od batati, Rj. I, 
.210) = батата, батйм, баџати ce + тргати ce, тргйм ce („trgaju 
se konci. . .  vidi kidati. . .  trga u zubu, u nozi“, Iv. Br. II, 588), 
т. j. бацати ce тргајући тело (ноге, руке).

97) звекнути, звекнем [„udariti koga po glavi, da mu
(glava) zvekne“/ Iv. Br. 856]= звекнути

98) каванисати, кавпнишем1 („pohoditi kavane-U  jednoga 
pisca našega vremena“, Rj. IV, 905) = кавана + егленисати, 
..егленишём (razgovarati se . . .  jeglenisati, Rj. IV, 568), т. j. 
походити ќаване и у њима разговарати. Тако je и кафени- 
сати (у Б. Луци) постало од кафана +егленисати.

99) кинђуоити се, кинђурим се („valja da je postalo od 
madž. kincs“, Rj. IV, 954) = кйнчити, кйнчпм („kititi, resiti.-  
Postaje od kinč. -  Od XVIII vijeka“, Rj. IV, 954) = китити ce

-- -̂-ђинђур (ђердан, ђинђер, ђинђуха) т. ј. китити ce ђинђуром.
100) тупкати, тупкпм [„kao udarati nogama, n. p. koze 

tupkaju (nogama), idu isp. tapkati (tabati) v. pf. prosti tupnuti“,
• Iv. Br. II, 604] = тапкати,тапкам + лупкати, лупкам. Од 
овог je направлен тренутни облик тупнути, тупнём. Даничић 
у „Kor.“ 86 каже: „korijenu dolazi ozad n, koje mu se premje
šta do samoglasnoga, pa se s njim sastavlja u o (od koga je u 

mas u)“.
101) побалйвати, побаливам (у Боки; има посебно 

значење глагола поскакивати: кад неко иде поскакујући) = 
поскакпвати + б'алата (тал. ballare), т. j. поскакивати као 
кад се плеше. Постоји и облик побалавати, који je могао 
постати везом истих речи. И глагол потанцивати, потанцујем

«(„isto što potancavati; govori se ü Lici, na pr. gledaj ga, kako 
•od veselja potancuje“, Rj. XI, 113) изгледа да има исто значење.

e»
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102) лйгати, лажем некога („objekt je čeljade kojemu 
se govori što nije istina“, Rj. V, 872) = лаваши + варати некога,. 
т. j. варати некога лажући („što te laže, te ti blago mami“, 
Rj. VI, 872). _

103) пйташа, ийшам (у значењу „moliti, prositi . . .  pitati 
pomoč ... Prosjak nije, jer ništa ne pita . . .  Djeca pitaju kruha . . ,  
zahtijevati, tražiti. . .  Krv . . .  osvetu pita“, Rj. IX, 885-7) = питати
+ молити, просити, захтијевати, тражити, т. ј. молити, тра- 

жити питајући; тако „drugo vam ne pitam“ значи: „не питам, 
имате ли друго и не тражим вам“.

104) дйвдр [„nejasna riječ što se čuje u narodnijem 
pjesmama našega vremena i otale je prešla u Vukov rječnik u. 
kojem (uz dodatak da je stajaća riječ i da se govori u Crnoj 
Gori) stoji: valja da je mjesto „divan“ (razgovor, skupština):: 
„Uzraso’ je zelen bor uz Alagin bio dvor, tu je kmetstvo i 
divor“, Rj. Ii, 426] = дилйя + дяот (у значењу „mjesto ravno 
nepokriveno a ograđeno pred kućom, ili uopće uz kuću“, Rj. 
II, 937), двориште. То би било двориште у којему се дивани 
(разговара), а стих који Вук наводи уз ову реч:„puštaj đake 
na divor sokake!“ значио би: „пуштај ђаке на сокаке у којима; 
се налазе дворишта где се воде разговори“; на сличан jé 
начин направљена реч мермер-сокак („pa pošeta niz mermer- 
ѕокаке“, Iv. Br. II, 442). Реч диван налази се и у сложеници 
дйван -  кабйница („kabanica što se nosi na divanu“, Rj. II, 419).

105) мацйцан („mačak. -  Kao iz šale načinjeno ođ 1_ 
maca, ili bolje od m acan... Mac macane, macacane“, Rj. VI,, 
ЗН) = мацан ± кобацан, коврца-t [„oj мацане коврцане (рече 
ce мачки), C. P. 292].

106) мирдта (vide мирноћа) = мил(милина), дивдта 
+ мирндНа. Из стихова који су наведени поред ове речи:. 
„Нема љета што Ђурђева данка ни мироте што невјесте 
младе“ (С. Р. 372) изгледа да ова реч не значи само мир- 
ноћа, него и милота.

107) лежница[„у Боци...  ложница, cf. постеља“, С. Р, 
335] = ложница („mjesto gdje se leži... spavaća soba, i posteja 

..... stsl. ložbnica, rus. ложница“ ит.д. Rj. VI, 181
jep су појмови у вези, а речи су често заједно долазиле, 
као што се види из примера: „Ako leži s ljubom u ložnici“, 
Rj. VI, 181. У овом случају се обновило и етинолошки поно- 
вно постало јасно значење ријечи.

108) млаћве, млаШвп („vide наћве. . .  изједоше из мла, 
ћава мливо“, C. Р.376) = наћве + мливо („ono što je samljeveno^, 
t. j. brašno“, Rj. VI, 845).

109) млезга(„isto što mezga... U čakavaca, koji naglasuju 
mlezga, Rj. VI, 839) = мезга („succus arboris , . .  Riječ se nalazi 
i u drugim nekim slav. jezicima“, Rj. VI, 638) + млијеко 
(„sok u bilju... makar išlo iz korenja mliko“, Rj. VI, 841).
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110) страмдта ( = срамота) =• Даничић
каже у „Korjenirna“ за ову реч: „među nalazi se i umetnuto 
t: stramota“ (стр. 43). Таќо и Маретић („Gram.“ 65).

111) кйван, кйвна [„u kojega je na srcu mržnja, pizma 
na koga. -  Riječ nepoznata postanja, valja da nije od korijena 
glagola kovati (isporedi kovaran); ako je tuđa riječ, mogla bi 
postati od madžar. kivänni, željeti, ili od pers. kln, tur. kin, 
mržnja, pizma, neprijateljstvo. -  U naše vrijeme“, Rj. V, 20] =
kûüÿh [„koji kipi . . .  rus. кипучШ . . .  јавља се од XVI vijeka 

. . .  kipuć (kipućan) človek gde je jako srdit“, Rj. V, 3], ктућан + 
гњеван; кѓшјети значи „u prenesenome ili u metaforičkome 
smislu, dražiti se, žestiti se, mamiti se (najčešće od ljutine, ali 
i od kojega drugoga žestokoga osjećanja duševnoga, n. p. od 

^straha, želje itd.“, Rj. V, 1). Да су речи гњев и кипјети дола- 
зиле заједно види се и из примера: „sav u gnjevu kipi“, Rj. 
V, 1. Пошто ова метафора врло добро исказује ово душевно 
стање, она се исказује и речју узаврети, па те две речи 
долазе као таутологија у примеру: „Miloš Obrenović u ovoj 
poslanici jest uzavreo i uskipljeo na Vuka“, Iv. Br. II, 683.

112) домахнйтати, домдхнптпм [„u naše vrijeme govori
.se u Dubrovniku sa značenjem: doći mahnitajući, kao mahnit 
(trčeći, skačući, vičući)“, Rj. II, 618] = доћи,
тати; т. j. дотрчати махнитајући.

113) дочаравати, дочаравам (у Rj. није забележен; налази
се и у Змајевој „Песми о necm оча-
равати, т. j. доводите у свијест чаробне слике као чарањем, 
очаравањем.

114) забројити се („u brojenju kao zaboraviti što ili za
boraviti se, zabuniti se, pogriješiti“, Iv. Br. Ii, 763) =
ее + бројити, т. j. забунити ce бројећи.

115) запомагати, запдмпжем („повикати: помагајте!“ 
С. Рј. 198) = зазивати + помагај, помагајте, т. ј. зазивати 
помоћ вичући: помагајте. После се и само помагати почело 
употребљавати у значењу „повикати: помагајте!“ С. Р. 553.

116) зйс/едати, засједам се („kao sjedeći ostati gdjegod 
:za dugo. n. p. kudgod ide svagdje zasjeda“, iv. Br. II, 813) =

задржати се, зйдржпм се + сједати, т. ј. задржати
се негде седећи.

117) издијемти, издијелим некога („sve podijeliti...
ostaviti bez dijela“, Rj. IV, 156) = т.ј.
дијелећи некога изоставити.

118) клевёндати, клевёндйм („vidi клеветати. -  U naše
vrijeme u Lici“, Rj. V, 6 3) = клевет +
вати, кундурујем [„mnogo brbljati (najčešće zlo govoriti) о 
tuđi jem pošlima“, Rj. V, 785].

119) навранити се, нйврйним ce [„navaditi s e . . .  Prostoga 
.glag. vraniti (se) po svoj prilici nema; složeni navraniti (se) 
izveden je od osnove imenice vrân (t. j. gavran) ili vrana te
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znači: navaditi se, kao što se navade vrani (vrane) dolaziti 
kamo“, Rj. Vil, 757] = нйвадити се (научити ce,
навикнути ce) + вран,врана. Да су овде и речи долазиле 
заједно види се из примера: „Sadila Mara vinograd, navadi 
joj se vran gavran, ozoba Mari vinograd“, Rj. Vil, 726; овај 
глагол има и значење згрнути се [„zgrnuti se, kao što se- 
zgrću vrani (vrane) na pr. na strvinu“, Rj. VII, 757]; y оваквом 
случају он постаје мешањем глагола се („nakupi
se oko njega db šest stotina junaka“, Rj. VII, 409), згрнути. ce, 
слећи се, напасти + врана („što ste se na nas navranili kao
vrane na strvinu?“ Rj. VII, 758).

120) надвирити се, надвйрпм ce (,,pf. zaviriti nad čim __
Kad se nadvire nad sanduk“, Rj. VII, надне--
сши, наднёсем се („Nadnesi se nad bunar nad vodu te češ svoje
ogledati lice“, Rj. VII, ‘3\2) + вирити, вирим, т. j. наднети ce 
и завирити.

121) облёжати, облёжпм, облежавати, облежавам 
(„legavši sa ženskom glavom obljubiti je“, Rj. VIII,
бити + лежати.

122) облијеколити се, облщёколпм ce („navezati se„
navrsti se. Jamačno je išta riječ, koja objekoliti se, ali je neja
s n o - l i - . .. Ovi isti što su se oko tebe oblijekolili. Ljubiša 
prip.“, Rj. VIII, 331) = објекдлити ce, објеколпм ce + облщётати,.
облијећем („Igrači okolo njega oblijeću“, Rj. VIII, 338), т. j.

. објеколити се око кога облијетајући га. Овде се могаО' 
мешати и глагол окупити се око кога.

123) озл) едит̂,озло едпм („najediti, ojediti. Od o -z lo -
jediti; prostome glagolu val jada nema potvrde. Može se pisati 
i izgovarati također ozloijediti, kako je jéditi i ijèditi,—najéditi 
. . . vidi  ozlovijediti“, Rj. IX, 517) = излдвољпм,
(„učiniti koga zlovoljna, a to može biti: ožalostiti, rasrditi“,, 
Rj. IX, 518) + једишм, ujèduiuu, наиједити, наиједииш.

124) озловијѓдити, иЗлдвијебпм [„isto što ozlovijediti, 
ozlojediti s g l a s o m - v - , o  kojemu vidi kod medvjed (treba 
uzeti na um, da je glag. jéditi ili ijèditi istoga korijena, koji; 
je u jesti -  jedem, u ujédati ili uijèdati)“ Rj. IX_, 518] = озл<3- 
вољити, озлдвољпм+је'дити, на; дакле je постао на 
исти начин као и озлоједити, само je из глагола озловољитт 
ушао и глас в, који још боље свједочи о.постанку и једног
и другог глагола путем мешања.

125) опасти, спаднем („oklevetati, ozloglasiti. . .  Opadnuću;.
vas sve kod vezira“, Rj. IX, 27; „Pred svijetom opadajući dru
goga čovjek ruži sam sebe“, Rj. IX, 14 озло-
гласити, обиједити, окривити + нападнути, т. ј. нападнути 
некога окривљујуки га.

126) подлтати се, подлйгдм ce („obvezati se . . .  govori 
se u Lici na pr. posudiću mu novaca, ako se ti za nj podligaš. 

.. . . Načinjeno od obligati s e . . . ,  pa se ob -  shvatilo kao pri--



(17) Мешање речи и народна етимологија 87

jedlog, i mjesto njega je uzet prijedlog pod. U Lici se govori 
i impf, podligavati s e . . . “; Rj. X, 255) = потписати ce + обли
гации ce, т. j. потписавши ce облигати ce (обавезати ce). 
Кад би ce и претпоставило да je под добивено заменой 
место предлога об, морали бисмо се опет питати, зашто je 
об заметено предлогом под, тим више што се не каже 
подвезати се (у овоме смислу), него обавезати се. Глагол 
потписати се може и сам значити обавезати се, т. ј. „pot
pisati se kome pristajući uza nj, predajući mu se, obavezujući 
mu se“ (Rj. XI, 177), а то je добивено без мешања, путем 
елипсе: у примеру: „Koji se bijaše' vlastitom rukom đavolu 
potpisao“ (ibid.) изостављено je: „испод писмене изјаве у 
којој je била написана обавеза да ће му служити“. За 
добивање оваквог смисла овог глагола било je потребно 
постојање и познавање правне конвенције: кад се испод 
неке изјаве потпишемо, да je тиме признајемо као своју. 
Због оваквог довођења у везу са потписивањем добио je 
и глагол јамчити префикс под, па се каже: се,
подјамчим се, подјемчити се, што je постало од ,
јемчити + потписати се.

127) прозвйждати у Дубр. у стиху: „фертик штрика 
прозвйжда машина“, т. j. готова je пруга, пројурио je ca 
звиждуком воз) = проћи, пројурити + звиждати. Слично je 
направљен и глагол протакётати, протакётам (у Дубр.) са 
значением: проки ударајући тацима (-етати  као у глаголима: 
клепетати, звекетати, лупетати).

128) слепрштати се, слепрштй се („isp. leprsati.se. . .  
То ne bile tri tiče goluba, van to bile tri bijele vile, sleprštaše 
s ’, pa požuberkaše“, Iv. Br. II, 424) = скупити се, слетјети ce 
(„Ptice. . .  sletile se na nju“. Iv. Br. 424) + се, лепр- 
ша се + лепётати, лёпеке. Највероватније je да je прво постао 
глагол лепршати се од лепршй

129) сроктати ce, cp'okhÿ се („svinje se srokću, t. j. rok- 
ćući strče se. v. impf, prosti roktati“, Iv. Br. II, 462
се+роктати, т. j. скупити се уз роктање, рокћући.

130) упропйстити се, упрдпастим се („vidi upropastiti 
se, upanjiti se, preneraziti se, isp. prepasti se“, Iv. Br. II, 655) 
= уплашити се, упроштити ce, упањити ce, препасти ce + 
пропаст, т. j. уплашити се гледајући пропаст, или мислећи 
да je ту пропаст. Сличан je и глагол запрепастити, који je 
постао мешањем глагола препасти се и зачудити се, можда 
и глагола упропастити се.

131) вребац, врёпца [„mjesto vrabac govori se oko Gline, 
i sve iz ove riječi dovedene, kao vrebica, vrepčji it.d.“; Iv. 
Br. II, 746; у „Gram.“ стр. 45 Маретић каже: „Nejasno je
u vrebac (dijalektički mjesto vrabac“)] реч
се довела y везу ca речју вребати, јер врапци падају око- 
места где се налазе отпади од круха и сличних намирнииа
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и вребају да дохвате кљуном, a падају и око људи у пољу, 
када сију, па je одатле пословица: Ко се боји врабаца, 
нека не сије просо.

132) Грбљичић [„prezime. -  U Crnoj Gori XVIII. vijeka 
(u narodnoj pjesmi našega vremena). -  isporedi Grbičić. Već 
na kulu Zana Grbljičića“, Rj. III, 3844] = Grbičić [„prezime. -  
Od XVI v ijeka ... Glavom sina Zana Grbičića (vidi Grbljičić)“, 
Rj. 111,394; „име старе которске властеоске породице Болида; 
овога Зану (Ивана) Г. Млечићи поставите за гувернера у 
Ц. Г.“ („Гор. Виј.“, Решетаров коментар, ст. 1440)] + Грбла
пин. Пошто je Грбичић био из Котора, довело се његово 
презиме у везу с Грбљом, који je близу Котора.

133) месирача (у значењу мисирача говори се у Б.
Луци) = мисирача („neka bundeva prozvana po Misiru, kao da 
je odande. . .  Cucurbita melopepo“, Rj. VI, 760 („meso
u zrela voća, t. j. onaj meki dio, koji se jede“, Rj. VI, 611), 
меснат („о voću“), jep je реч изазвала представу меснатог 
дела бундеве.

134) йдчаишща(„као пјесмица што ce пјева uz čašu ... 
u Belinu i Stulićevu rječniku navodi se primjer iz Hektorovića 
. . .  oba su leksikografa krivo pročitali i štampali Hektorovi- 
ćevo - s - k a o - s - “, Rj. X, 161) = почасница („zdravica u 
obliku pjesmice, koja se pjeva kome u počast, Rj. X, 159) + 
чаша, jep су се ове песме певале уз чаше у почаст (,,u ra
dosti slavnoj dosti njoj napija počasnice“, Ibid.).

135) риђовка („upravo hriđovka,' t. j. zmija, koja se drži
bridi“, Маретић „Gram.“, стр. 305 [(„u Srbiji u
Golupcu) šarena zmija oko jednoga aršina dugačka. . .  ; pelias 
berus. . .  cf. šarka“, Iv. Br. II, 345)], хридовача („vrsta otrovne 
zmije. -  U naše vrijeme u Srbiji u okrugu niškom. . .  isporedi 
crnokrug, kamenjarka, klječatak, hridovkinja“, Rj. III, 695) + 
риђ, риђаст.

136) бусија [„zasjeda od tur. pusu (istoga značenja) od 
XVI vijeka. . .  mjesto gdje je zasjeda . . .  Ter zasida u busije po 
gorici“, Rj. 7, 44] = тур. pusu + бус (kao grmić 
ili ševarić ... U jedan bus trave njega skrovito postaviše“, 
Rj. I, .743). Овде се мислило на бусење из којега je mogla 
„zasjesti tajno“ бусија. Да се ова реч доводила у везу са 
бус показује и значење речи бус под 3: „bus, f: vidi busija 
„ .. Naglom ga omutio zloglas izdač s tamne buši“ (Rj. I, 743).

137) Biepècu/а ( = вересија) = вересија + („dati kome 
što na vjeru. . .  poček, veresija“, Iv. Br. II, 725).

138) гриб („vrsta mreže za lovljenje ribe, grč*, ypïjtoç, 
isporedi grip.“ . . .  U naše vrijeme u Crnoj Gor i . . .  velika mreža 
kojom -se po blatu skadarskome hvata riba“, Rj. III, 425) = ipüü 
( =гриб)+риба.
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139) ђурђеван ( = јоргован, јергован; у Леп) =
. („od pers. tur. erghevân. . .  Syringa vulgaris“, Rj. IV, 599) + 

ђурђево (ђурђево цвијеке ит.д.), јер ово цвеће цвета о 
Ђурђеву дану.

140) кдлуштар, кдлуштра („vidi klaustro . . .  koluštar 
fratarski „claustrum“,“ Rj. V, 2 клоштар + ко- 
лудар (каХбуѕро?), колудрица, јер y клоштрима живе колудри
( = фратри) и колудрице (dumne).

141) крпатур,крпатура [„vidi jorgan. Od tal. copritore 
(može biti i dalmatska riječ, vidi kelomna). -  Od VII. vijeka“, 
Rj. V, 627] = тал. copritore+ крпа („komad kakvoga tkanja“). 
Рече се од шале: „идем у крпине“ место: „идем спавати“ 
(у постељу).

142) лёпеза; лепезе, лепёзета („sprava kojom se čeljade
hladi mašući. -  Od tur. jelpeze“, Rj. VI, 11) = тур. 
лепетати(„mahati ili uprav treptjeti kril ima. . .  Lepirica lepeće“, 
Rj. VI, 11), jep се лепезом прави покрет сличая покрету 
крила. Ова je реч могла добити овакав облик и метатезом 
гласова е l, али je довођење у везу лепезе ca лепетањем 
.крила могло дати повода за ту метатезу. На такав je начин и 
у речи крпатур дошло до метатезе.

143) љекдр, љекбра ( = ликер; у Леп.; од тал. liquore; у 
Конавлима ликвор) = ликвор + лијек. Реч je доведена у везу 
с речју лијек, jep се мислило да такво пиће може послу- 

. жити и као лек.
144) менђуха („isto što menđuša“, Rj. VI, 601

[„iz tur. (pers.) mčnguš“, Rj. VI, 601]+yxo, jep je минђуша у 
вези с ухом на којему се налази, a и y говору je долазила 
y везу c речју ухо као што се види и из примера: „izgubila 
sam iz desnoga uha menđušu“, Rj. VI, 601, али je ипак реч 
менђуша остала у широј употреби, jep се и она по облику 
слагала са речју ухо у плуралу, а с том je речју и у говору 
долазила, као што се види из примера: „Iz ušiju izvadi 
menđuše. . .  Uši jedne četvere rnenđuše“, Rj. VI, 601.

145) мркктуња („dunja, gunja . . .  Iz tal. riječi istoga 
značenja mela cotogna. Razvoj će biti ovaj: melkatunja, mer- 
katunja, mrkatunja . . .  s naznakom da se govori u Dubrovniku 
. . .  učeno lat. ime Cydonia vulgaris“, Rj. 64) = тал. mela cotogna 
+ мрк, због боје незреле душе“. Бернекер ову реч изводи из 
mêla cotônëa („span, melocoton“, Sl. Wort. 299), али прелаз 
el у er остаје код њега н еп р о т у м а ч ен .

146) правилеђа [тал. privilegio „старе књиге, као на 
другим мјестима књиге староставне (privilegium) : „Али право 
правилеђа кажу“, Rj. XI, 580] = пра („ovlast, povlastica, koju 
ko ima“, Rj. XI, 412), правила+ привилеђо („možda priviledžo“, 
Rj. XII, 213).
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147) прслук („das Brusttuch, das Brustleibchen . . .  cf. 
пруслук“, C. P. 635; „prusluk, iz rnadž. pruszlik, a to je iz. 
njem. Brustfleck“, Маретић „Gram.", стр. 67
јер он покрива прей, а и речи су заједно долазиле као што 
се види из примера: „Dojke rastu, prsluci pucaju“, Iv. Br. II, 273..

148) руменџа [„vidi romijendža. . .  bakren sud zavodu. . .  
Rumendža, crven (rumen) krčag“, Iv. Br. II, ЗЫ~\=ромщенча> 
ромијенџа (aeramentia) + румен,због бакарне боје, која ce- 
прелива y црвену.

149) ћелика [„tonsura u svećenika, katolika, biće od tal. 
cherica, chierica (od clericus) u jednoga pisca XVII vijeka“, Rj. 
II, 130)= chierica + кела(„tur. kel., calvus, u naše vrijeme“, Rj. 
II, 129), jep обријани део главе сличи на ћелу.

150) yJcoûâi}uia ( = оку пади ja; „укопација како су je 
сељаци звали; В. Маслеша: Млада Босна, стр. 146“. И 
Кочићев Давид Штрбац у „Јазавцу пред судом“ каже уко- 
пација мјесто окупација)= окупација + укоп (погреб, покоп, 
покопање), jep се мислило на то да je у Босни покопана 
слобода и живот уопће, када je Аустрија окупирала. О во 
се мешање у толико лакше извршило, што je било потребно 
само извршити метатезу гласова у и о, да се дође до 
оваквог облика речи.

151) храмектун, храментуна („kukuruz, tal. formentone,
na Braču“, Rj. Ill, 679) = фермёнтун,френемтум
(Леп. фрементун) + храна; до везе појмова je дошло, jep je-
кукуруз у неким крајевима главна храна.

Ове речи помешале су се на разне начине : у једним. 
случајевима се спојио почетни део једне речи ca свршетком 
друге, у другим случајевима у једну реч ушао je један или 
више гласова друге речи. У примерима под бр. 95—152 
смисао се речи нешто променио, jep je у реч ушло значење 
обадве речи (види „Мешање речи“, „Јужносл. фил.“, књ. XVII,. 
201—214). Речи под бр. 131—152 представљају народне ети- 
мологије; заправо, у тим je случајевима претстава једнеречи 
асоцијацијом изазвала претставу друге речи и њена значења. 
Забележио сам давно реч смрделе, која се иначе не говори. 
У друштву излетиика који су собой носили сланих сардела 
један од њих je хтео да каже: „У, што те сарделе смрде“, 
али кад je требало да изговори реч сарделе, већ je мислио 
на следећу реч с̂мрде;зато су се те две речи помешале и 
он je рекао: „У, што те смрделе“ . . .  али реченицу није довр- 
шио, jep je почео да се смеје својој погрешци уз буран 
смех осталих, а било je и сувишно да настави прекинуту 
реченицу, jep су сви разумели што je хтео да каже и која су се; 
значења налазила у тој „погрешној" речи. Затим се разговор; 
наставио даље; нико се није чудио овој погрешци, она je 
свакоме била обична; погрешке у говору су честе, и у 
толикој се мери праве, да су оне постале обичне. Међутим:
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у споменутом случају резултат погрешке дао je смисао који 
je сам по себи смешан, јер реч смрделе добива шаљиво 
значење : сарделе се исмевају као јело и приказује се као 
да и њихов сам назив значи да смрде. Ово je био главки 
узрок смеха. Под другим приликама могли су ову реч они који 
су joj се смејали и касни^е од шале понављати. На сличан je 
начин вероватно постала реч смрддуље од („petro
leum. U Kostajnici samyu dućanu slušao od graničara osobito 
od onih iz Rujevca i Zirovca gdje ištu smrdoulja“, Iv. Br. II, 
437; petröulje, n. isto što petro lej... govori se u Lici“, Rj. IX, 
826); прво ce можда употребљавала од шале, а после, 
као и многе друге речи, изгубила шаљиво значење.

Реч смрдела добила се у споменутом случају зато што 
су се у једној истој реченици налазиле и реч сарделе и реч 
смрде. Имао сам прилику да чујем и други случај у којему 
друга реч није долазила у говору, него се само на њу 
мислило. Јурио je воз у којему су се возили ученици првог 
разреда гимназије на екскурзију. Један од ученика рекао je: 
„а, што јури коломотива!“ На питање о то j речи ученик je 
одговорио. да je то тако случајно изговорио и да нигде- 
није чуо да се та реч тако говори. У овом случају ученик 
није мислио да изговори реч коло, али je у својој фантазији 
видео читаву локомативу с котачима који су се окретали и 
својом се лупом наметали пажњи; слика котача изазвала je- 
реч за коју je везана у памћењу, и та реч се помешала 
с речју локомотива; ово се мешање у толико лакше извр- 
шило што je било потребно само извршити метатезу гла- 
сова к и л, да се то постигне. У обадва случаја ради се о- 
погрешци у колико се гледа на језик као на нешто у што 
се не сме дирати и што се мора пасивно репродуцирати, 
али у колико се на језик гледа као на нешто што се непре- 
стано мења и што има да захвали своје постање, па према 
томе и своје постојање, том мењању, оне не претстављају 
погрешку него стварање. И оне речи у којима се мешањем. 
није добио никакав нови смисао могу се сматрати као 
резултат стварања у језику, јер такве речи, кад се утврде- 
чешћим понављањем, представљају градиво за које се Бре
меном везују нова значења.
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Резюме
СКРЕЩЕНИЕ СЛОВ И НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ 

Васо Томанович

От Ж 1 по Ж 94 находятся скрещения слов главным образом 
без перемены значения. В Ж 95—152 произведена перемена в значении. 
В этих случаях мы имеем дело с ошибкой, если язык считать чем 
то неприкосновенным, что должно быть пассивно воспроизведено; но 
если считать язык безпрестанно меняющимся, обязанным этой перемене 
своим возникновением и следовательно своим существованием, они 
представляют не ошибку, а творчество. И те слова, в которых скре
щением не получен никакой новый смысл, можно считать результатом 
творчества в языке, ибо такие слова, утвержденные частым повто
рением, представляют материал с которым временем связываются 
новые значения.

Résumé

LE MÉLANGE DES MOTS ET L’ÉTYMOLOGIE POPULAIRE

par
Vaso Tomanović

Du numéro 1 au numéro 94 sont cités des mots transformés par 
contamination, sans changement de signification. Du numéro 95 à 152 se 
trouvent des mots dont la signification a changé. Dans ces cas, il serait 
question d’erreurs de langage, si nous considérions une langue comme 
quelque chose d’immuable dont les mots et les formes doivent se repro
duire passivement; mais si nous faisons remarquer qu’une langue est 
sujette à des transformations auxquelles elle doit son origine et par 
suite son existence, ces changements ne représentent pas des fautes, 
mais des créations. Et même là où la contamination n’a pas apporté de 
sens nouveau, on peut considérer les mots transformés comme le résul

ta t  d’une création de la langue, car de tels mots, fixés par une répétition 
constante constituent une matière capable de fournir, avec le temps, de 
nouvelles significations.

♦


