
Д -р  ВАСО ТОМАНОВИЋ

МЕШАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ТВОРЕВИНА

LE MELANGE DES MOTS

PAR

VASO TOMANOVIC

Тодишен Зборник 12



Примљено 30-IV-1949



BACO ТОМАНОВИЋ

МЕШ АЊЕ ЈЕЗИ ЧКИХ ТВОРЕВИНА

1. бијест, бијести [,,f. rabies, insania, furor, insolentia. i s p o
redi b i je s . . .  Dolazi od XVI v i je k a .. .  libido, sam o v o lja ... Po 
njekim se stranam a t iza s kad stoji na kraju odbacuje. Postanje 
nije jasno: njeki misle da bi moglo biti od korijena od kojega je 
ijed pa da je sprijeda otpalo o, koje se drži u obi jest (Miklošič, 
vergl. gram. 2, 167); ali se čini teško rastaviti riječ od riječi bijes 
i bijesan, i zato mislim da je postalo od bijesan, čemu bi bio 
odbačen zadnji nastavak, i da je najprije glasila (u ženskom rodu) 
bijes (bêsb), pa joj poslije uz druge riječi dodano Rj.1) I, 299] 
= бијес (,,m. daemon, rabies, furor, violentia, ardor ju v en ilis ... 
Dolazi od XVII v ije k a ...  Od kor. bhi, strašiti, od kojega je i 
bojati se“ Rj. I, 296) + ббијест, дби(„f. voracitas, petulantia
. . .  Biće istoga postanja, kojega je i riječ o b ije d .. .  ako je tako, 
onda riječ obijest ne može biti izvedena od riječi bijes, a za 
riječ bijest onda valja reći da je postala od obijest, pošto je о 
na početku otpalo kao i u bistranica“ Rj. VIII, 243). Да je реч 
бијест постала мешањем с речју бијес показује њено значење, 
јер реч обијест нема значења rabies, furor; ово значење она 
je могла добити из речи бијес. Осим тога положа; почетное 
вокала није исти у речи обијест и у (о)бйстраница, једно 
зато  што je тај вокал у првој речи наглашен, па се боље 
чува, а друго и зато што je реч обистраница за два слога 
дуља па je у њој лакше могло доћи до губљења неког гласа.

2. вратарџија („vidi v ra ta r . . .  naša riječ s turskim nast.“ Iv.
Br. II, 743) = воатар + кашџаја(m. vratar, tur. qapydžy .. .  Od
XVII vijeka“ Rj. IV, 843). Иначе речи вратар није био потребан 
суфикс -џија, јер je век сама имала наставак -ар који je озна- 
чавао њено значење.

3. диолбиња („dioništvo. — Dolazi u jednoga pisca XVI
vijeka griješkom mj. diobinja, ali ovoj riječi nema potvrde. — 
Postaje od dioba sufiksom inja“ Rj. II, 409) -  [„vidi diol-
binja,“ ibid; „diöbina, f. dolazi u jednom primjeru XVII vijeka 
pisano dilbina (po zapadnom govoru)“ („vidi

1) Rječnik Jugosl. Ak?d; C. Pj. (Вуков речник*; Iv. Br. (речник Иве- 
ковића и Броза).
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dioba“ Rj. II, 386); глас о je у речи дио постао од л, па зато  
се без мешања не би могло објаснити и о и i  у овој речи.

4. дужща („ и jednom primjeru našega vremena kao da
znači dug. Pop ot dužije rakiju da odbije i Marku još po otbijeniju 
60 groša, 260 oka rakije da“ Rj. II, 911 („crédita
nomina, što ko treba da primi od svojijeh dužnika“ Rj. II, 910) 
+  вересија.

5. људескара („augm. čovjek, vidi ljudesina,“ Rj. VI, 308) = 
људесина +· женскара („riječi s takim nast. kod badnjara“ Iv. Br. 
II, 866).

6. MapkèdôAuja („vidi Maćedonija. — U narodnoj pjesmi 
bosanskoj našega vremena. Arnautluk i M arkedoliju,“ Rj. VI, 482)

= Македонаја + Арнаутлук. Овде се вероватно мешала^ и реч 
Анадолија, такође позната народном певачу („Što je Sama i 
š to  je Misira, Aćolije i Anadolije“ Rj. I, 83).

7. младеж  („ m. isto što m ad ež .. .  otkle je i postalo pri
mivši iza m još glas l  po svoj prilici zato, što ljudi madeže imaju 
od rane mladosti. Nijedan drugi slav. jezik nema u ovoj riječi

Rj. VI, 817) м̂ладеж{„chloasma, m ela sm a ... madežb
. .  .nslov madež i rus. м адеж ъ“ Rj. VI, 356)-t младщ а,
(,;grančjca, šibljika, koja izraste iz kakvoga drveta,“ Rj. VI, 819), 
младикати, младати ce, омладити će („о stablu i biljki, kad 
izlaze nanovo mladice i lišće.“ Rj. VIII, 823), млади-
част, младичав („fructuosus,“ Rj, VI, 819). Значења ових речи 
доведена су у везу по сличности: на кожи дрвета прво се 
в иди мало испупчеље, а после из њега избија младика („Drvo 
. . .  napupi i püsti grane“ Rj. VII, 548); мадеж на људско) кожи 
често je испупчен и из њега изб.ијају длаке („ljaga na tijelu 
ljudskom e.. .  može biti uzdignuta nad kožom a često je runjava“ 
Rj. VII, 356; „I u njega mladež na m išici, iz mladeža bič dlake 
vučije. Nar. pjes.“ Rj. VI, 818); увлачењу гласа л  у ову реч 
могао je допринети и г л а с - л -  из речи длака : -  дад -  из речи 
младеж преставља исте гласове које и почетни слог д л а -  
из речи длака.

8. мљетачкиња („isto što m le tačk in ja .. .  Samo u pjesmama 
kao imenički epitet riječi puška. Dok je meni puška mljetačkinja,“ 
Rj. VI, 851; у Rj. стоји мљетачкина, али се из наведених при
мера види да je то штампарска грешка)
Панка („Mljećanin, m. čovjek s ostrva M ljeta“ „M ljećka.. .  žena 
s Mljeta kod Dubrovnika.“ Rj. VI, 849).

9. насправа [„Sam o u prim jeru: Nek vitezi bolje b’ znali 
poslije bit se u n a sp ra v e ... Možda griješkom mjesto naprave 
(u značenju te riječi pod e). ; .  u na sprave“ Rj. VII, 641] = направа 
[,,e. oprava na Ijud’ ma (na pr. vojnicima) i na k o n jm a .. .  potvrde 
iz XV vijeka“ Rj. VII, 514; или „с. sprava, oruđe“ ibid.] +



10. посмрштина („ isto što posm rtina“ Rj. X, 957) = 
тина{„ostavština “ ibid.) + оставштина („Rasprši u malo doba 

obilatu ostavštinu. Ljubiša“ Rj. IX, 273).
11. страчак („Lanius L .- i s to  što strakoć , strakoćka, stra-

koper, strakopirac. -  syn. kod sfračak -  isp. čvračak, sfračak, 
s m rč a k ...  svračak, švračak. M. Hirtz, Rječnik nar. zool. naz. 
II, 462 ) = стракоћ(„Lanius colluris L.,“ ibid.) + чврчак,
смрачак („Lanius. L. op. cit. II, 469,71,445).

12. стуглина [„( u Risnu) debelo šuplje drvo cf. stubîina
2. Rj. za postanje isp. stuga, Iv. Br. II, 487“] [„gdje
voda iz zemlje slabo izvire, onđe se odozgo metne stublina i u 
zemlji se oko izvora ukopa, pak se iz nje poslije voda hvata. cf. 
ubao. Rj. vidi i dubilo .- 2 .  (u Risnu) šuplje veliko drvo, od kojega 
bi se spomenuta stublina mogla načiniti. Rj. vidi s tu g lin a .-s tu 
blina (osn. u starom  стоублъ) Osn. 155. u Hrv. jošte se govori 
stubao (stubal)stubla“ Iv. Br. II, 486] + [„(u Risnu) od šuplja
drveta sud, kao kaca n. p. za žito .“ Iv. Br. II, 48; „stag . . .  s ta ja ti. . .  
korijenu dolazi ozad u koje mu se premješta do sam oglasnoga, 
pa se s njim sastavlja u ж (od kojega je u nas u): stuga (tako 
nazvana po tome što stoji dupke), stùglina“ Dan. Kor. 272]; реч 
стуга je могла постати од ступа (стел, стлпа „mortarium 
ligneum Rj. vidi havan“ Iv. Br. II, 487) + („augm. od
p a n j.. .  u Crnoj Gori. Rj. IX, 623).

13. ћиква („vidi t ik v a . . .  u jednoga pisca XVIII vijeka: Na 
ti novac, starce Milovane, ter ćeš kupit jednu ćikvu vina. A. 
Kačić.“ Rj. II, 131) = ћуп, ћупа(„zemljani sud s povisokim grli
ćem iz kojega obično Turci piju vodu, lo n a c .. .  od tur. kjup, 
keip, arb. kjüp, a to  od lat. ćupa. od XVII v ije k a ...  Vino u 
ćupovi,“ Rj. II, 15 3) + тиква(„tikva v o d e n a ... pošto se osuši u 
njoj se nosi v o d a .. .  p lö sn ä .. .  ona se probuši sa strane pa se 
u njoj nosi rakija i drugo piće,“ Iv. Br. II, 570).

34. Цетања („vidi C e tin a .. .  Oj CetinjO, tiha vodo hladna,“ 
Rj. I, 115) = Цетина + Цетиње (град). Тако се мешало и 
тшъка („и pjesmama mjesto Cetinka“ Rj. I, 776) =
(„žensko čeljade iz Cetine,“ Rj. 1,115) + Цѓтпњка („žensko čeljade 
sa Cetinja,“ ibid Цетиња(„vidi Cetinje, mjesto koje se na- 
hodi u pjesmama po narodu gdje pravo ime nije dosta poznato: 
U Cetinji usred Gore Crne,“ Rj. I,

15. Цетлињанин („vidi Ceklinjanin. u jednom spomeniku
XV vijeka,“ Rj. I, 776 ) = Цеклињатн(„čovjek od Ceklina“ Rj, 
I, 767 ) + Цётин>анин(„čovjek iz Cetine i sa Cetinja,“ Rj, I, 775)

16. Агњежа („vidi Agneža. u jednoga pisca XVII vijeka“ 
Rj. I, 36) = Агнежа ( „vidi Agnesa. Dolazi prošloga vijeka“ I, 36} 
+ тал. Agnesa (Леп. Б. Кот. Њ бза)

17. Англез.Англеза („m. Anglus. isporedi Englez. Od M o- 
skova i od Angleza. Pjev. crn .“ Rj. I, 90) = Инглез, И т леза  [,,taL



Inglese (može biti da je gdjegodje naš narod prim io ovu talijansku 
riječ i preko turskog je z ik a ...  isporedi Anglez, Englez, Inglež.
-  Od XVII vijeka,“ Rj. III, 839], Ингл(ibid.) + 

јанац, Англијаниа („m. Anglus. isporedi A nglez.. .  kajkavski Angli- 
anec Rj. I, 90“. Према Rj. реч Англијанац налази се само y кај- 
кавском, али се реч Англија налази и код Кавањина и Рапића и 
у Букову рј. * ibid ). Пошто се реч Англез налази у Пјеванији 
Црногорској Симе Милутиновића, могло би почетно а бити и 

према руском англичанин.
18. Мат  ( „ т .  abbas, vidi abat. Samo u jednoga pisca pro

šloga vijeka“ Ri. I, 94) -  абат„abbas, isporedi opat, od XVII 
vijeka.“ Rj. I, 28; тал. abbäte) + опат[„öpat, opata (s takvijem 
se akc. g o v o ri) ... Iz lat. abbas (gen. abbatis) ili tal. a b b ä te .. .  
u svijem rječnicima osim Vukova (u Daničićevu opate s potvr
dama iz XIV i XVII vijeka)« Rj. IX, 28].

19. Ауспург („Habsburg, u jednoga pisca prošloga vijeka; 
isporedi Anspurg, Aspurg. nominativu nema potvrde. U cesar- 
skom plemenu od Auspurga. J. Đ orđ ić“. Rj. I, 1 2 1 )-
(„Od XVI vijeka“ ibid .) + Аспург(„Habsburg. XVII vijeka, po 
tal. Asburgo, isporedi Auspurg“. Rj. I, 116). У горњем примеру 
ова реч je могла значити и Хабзбург и Аустрија.

20. бйжулак, бажуљка [„vidi bosiljak, s kojim je i po
stanja jednoga, u Bjelostijenčevu rječniku (gdje je i kajkavski 
bažuljak)“ Rj. I, 215] = бажиљак[„bažilak, bažilka, m. vidi bo
siljak, u jednoga pisca našega vremena kajkavski b a š ile k .. .  može 
biti da je l kajkavski mjesto lj“ Rj. I, 214; „bosiljak, bosiljka, 
m. ocimum basilicum L. XVI v ije k a ...  lat. basilicum, grč. 
βασιλικόν“ Rj. I, 558; бажилак и бажиљак (као и башилак, 
башиљак, Rj. I, 198), па и башел („и jednoga pisca XVII vi
jeka“, ibid.), башелак („и naše vrijeme“ ibid.) постали су од 
тал. вен. b a s i l i c o . ] бажуљ(,,m. phaseolus, grah; isporedi pasulj, 
s kojim je jednoga postanja, u Bjelostijenčevu rječniku“ Rj. I, 215), 
пажуљ („isto što pažul“ Rj. IX, 727; „pažul, m. isto što  2 pasulj 
i istoga postanja; govori se u Istri“ ibid.; „pàsülj, pasulja, g r a h .. .  
srednjovisokonjem. p h a s o l.. .  lat. phaselus (phaseo lu s)... grč. 
φάσηλος“ Rj. IX, 691], фасуљ (m, grah, novogrč. φασούλιον, -  
isporedi pasulj. — U rukopisu XVII vijeka“ Rj. III, 45), фазуо, 
φαβνΛ (Rj. III, 46); бкжољак, бкжољка („vidi bosiljak, isporedi 
bašuljak“ Rj. I, 215) могло je постати од +
(„grah, tal. fagiuolo, mlet. fasol, fa s io l.-O d  XV vijeka“, Rj. III, 
46). Имена ових биљака узајамно су се мешала: бажиљак - 
(basilicum) добио je у  према фасуљ, пасуљ (φασούλιον), а 
бажуљ ( = пасуљ, пажуљ) б према бажаљак, бажуљак.

21. бнртија („vidi krčma. Od „birt“. Od prošloga vijeka“
Rj. I, 323) = бирт (,,m. krčm ar i krčma; od njem. wirth. Od pro
šloga v ije k a .. .  Kad pijete vino po birtovi. Nar pjes. vuk.“



мешање Језичких творавина IÖOI I)

ibid.) + оштарија(„ k rč m a .. .  t a l . . .  o s te r ia .. .  Nije išao u ošta- 
riju aliti na k rč m u ... Govori se u I s t r i . . .  na R a b u ...  u žu
paniji ličko-krbavskoj“: Rj. IX, 329).

22. глатун [„lat. gluto, tal. ghiottone, sladokus, obloguz.
— U jednoga pisca čakavca XVIII vijeka. Glatun gnjuse njegove 
(svoje) hoće jisti“. Rj. III,  164], = g -+- („gla
dan čovjek, često s preziranjem, isporedi gladnica, gladničina, 
2. gladiš, gladniš, gladnjak, g la d u š ...  dokoni glađniče“ Rj. III, 
145), гладница, гладничина, гладит, гла-
■душ, гладан. Појмови гладан и прождрљивац, сладокусац ра- 
зличити су, али се овде мислило на значење: онај к oj и једе 
тако прождрљиво као да je јако гладан.

23. гротло [„grotlo (grotlo), n. žvalo u pravom i u pre
nesenom smislu (klanac). -  Valja da je srodno s grot. -  U naše 
vrijeme, a između rječnika u Vukovu (1. „der schlund“ „fauces“. 
2. „der engpass“ . . .  cf. ždrijelo, klanac, bogaz“, Rj. III, 463] = 
грота („tal. grotta, p e ć in a .-O d  XVIII vijeka u Dalm aciji“, ibid,]

■хждвијело(„cf. žd rlo . . .  žvalo, g rotlo“ J v. Br. ίί, 864).
24. гуоч,гуоча [говори се у Тивту и Мрчевцу у Б. Кот ;

исто ш то глћвоч, глѕвоча (gobius, njeka m orska riba, vidi kod 
glamoč; isporedi i glavač. -  Od XVI v ije k a ...  glavoč ili glamoč 
ili glavo tok (il guatto), Rj. III, 183] = г ј>/, (исто што гла
вой; Муо, Б. Кот.) + глћвоч, глћмоч

25. давурлана [„svatovska (ciganska) sv irk a .. .  dambuî-
hana“, Rj. II, 319] = дабу лапа, д („vidi dambulhana. u 
naše vrijeme“ Rj. II, 217), дамбулхана („turska muzika, tur. 
davulhane, tabylhane, vojnička m uzika .-govo ri se i dabulhana, 
dalbulhana, tambulhana, a onaj dio naroda koji ne izgovara 
slovo h, izostavjla ga u svijem tijem oblicima. -  Dolazi u naše 
vrijeme“. Rj. II, 246) + даворије (,,ρΐ. davorije, turska muzika 
dambulhana, u naše vrijeme“. Rj. II, 318). Реч дабулхана по- 
стала je мешањем турских речи davulhane + tabylhane, а дам
бу лхана од dabulhana + tambulhana.

26. дйздйр („vidi dizdar, od XV do XVII vijeka“ Rj. II, 319) 
= диздар, диздбра („zapovjednik ili vratar kod tvrđave, kule, u

-starije vrijeme i d a z d a r ...  od pers. tur. d iz d â r .. .  Dolazi od 
XVII vijeka“ Rj. II, 430) + врдптр, вратара, вратарџија, капћџија.

27. дајка(,,u Srijemu gdjekoji zovu m ater t a k o . . .  ispo
redi 3. dada“ Rj. II, 225) -  ddda(„majka, starija s e s tr a .. .  može 
biti djetinjska riječ postala udvajanjem glasa da, ali će prije 
nego to biti iz tursk, dada, dadilja, u naše vrijeme“ Rj. II, 218) 
+ мајка.

28. дйва („vidi d ib a .-U  naše vrijeme“ Rj. II, 418) = d«đa 
(„skupa svilena tk a n in a ,.,  brokat, per. tur. dîbâ -  isporedi diva. 
-D o la z i od XVII vijeka“ Rj. II, 369) + kaduea („vidi kad ifa .-  
U naše vrijeme“ Rj. IV, 731). Да су речи диба и кадива до-
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лазиле заједно види се и из примера у Rj. : „ Da ne ščepa 
đibe i k a d iv e ... A nositi divu i kadivu“ (ibid.).

29. ђун, ђуна  (јун; у Дубровнику) = ђуњ, ђуња (Леп. Б. 
Кот.; тал. giugno; „džunj, ш. junius, ju n ij . . .  Od XV vijeka u 
zapadnijem krajevima“ Rj. III, 541) +јун  („junius. . .  Postaje od  
latinskoga imena. -  isporedi junij, junj. -  Od XV vijeka“ Rj. IV, 
678). Мешањем ових истих речи постао je и облик јуњ  („Po 
tal. giugno. -  Od XV vijeka“ Rj. IV, 685).

30. испедиторија [„vidi espeditoria. -  isporedi ispiditorija.. 
- N a  jednom mjestu XV vijeka, i otale u Daničićevu rječniku 
(„expeditoria“ „Ovs listb budi gospodinu knezu i vlastelomb za. 
ispeditoriju. . .  “ Rj. III, 919] = еспедишорија („na jednom mjestu 
XV vijeka sa značenjem : otpravno pismo, srlat. exped ito ria .. .  
(trebalo bi da stoji u loc.j te može tjiti da je nom. espeditorij 
muškoga roda)“, Rj III, 82] + изаслати, нспослати, испосй-
лати, пспошиљати. Префикс ex схваћен je нар. етимологијом 

као к з-(сл уч ајн о  тачно).
Овако je и у речи изумињати [ispitati (kod s u d a ) .. .  o d  

lat. examinare, ili od tal. esaminare. -  U naše vrijeme u  L ic i“,, 
Rj. IV, 303; изумињанца, изумињанција, ibid.] схваћено -  
као из - .  На Кумбору у Б. Кот. чуо сам исплозија (експло- 
зија), исплодирати (експлодирати).

31. jà iD 3(„bijeli konj s riđastijem pjegama, tur. jaghyz,,
mrk. -  isporedi jagaz, agazli.“; Rj. IV, 416), јагрзаст („bio s ri
đastijem dlakam a“, ibid.) = тур. мркаст.

32. камуф [„ni. njekakvo tkanje (po svoj prilici nije koža).. 
-  Valja da je talijanska riječ, ali tal. camuffo znači njekakav 

nabor što je kao nakit na ženskom odijelu; isporedi i kamus.
-U  naše vrijeme u I s t r i . . .  u postolim crnoga kamufa.“ Rj. IV, 

8 1 4 ]-  камус(,,m. vidi kamuf i kumaš. U naše vrijeme u I s t r i . . .  
postole črne, bele, črjene, od kamusa skrojene“, ibid,; тал. 
cam oscio значи дивокоза и кожа од дивокозе; према томе 
и камуф у горе наведеном стиху из истарске народне песме 
означује такву врсту коже; реч кЬмуш и камош и данас се 
говори, у Дубровнику: цревље од гамоша, а горе наведена 
реч камус je исто што камуш са изговором гласа ш као с) 
+камуф (тал. camuffo; у Леп. Б. Кот. гамј)ф са значењем:. 
велики набор за украс на женским хаљш ама.) Реч камуф која 
je забележена у Rj. постала je од камуш, а реч камуф у свом 
изворном значеньу није забележена у Rj. У овој се речи ме
шаное не види у њеној гласовној форми него у значењу.

33. кйнтайда („vidi katrida. -  U naše vrijeme u Istri i u.
hrvatskom prim orju“, Rj. IV, 826) = („stolica. -  Riječ
je romanska što je postala od grč. κα·θέδρα, tal. mlet. carega. 
- O d  XVI vijeka po sjevernoj Dalmaciji i u Istri“ Rj, IV, 900>
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+ канат  („vidi kanape. -  Od tal. canapé. U naše vrijeme u 
Dubrovniku“ Rj. IV, 815).

34. катрига („kàntrïga, f, stolica, sella, u L ic i . . .  vidi ka-
trida i katriga“ Rj. IV, 826) =ћотрида+ венец, carega [у Леи. 
Б. Кот. каријегла са значењем столица, ca uje место е као
кувијерта (венец, coverta) и с деминутивним наставкам - o la ,  
где се о изгубило као у тйгла („od lat. tegula“ Iv. ß r. II, 569]; 
кантриш= катрига + канапа, кантрида.

35. kapomo, каропила („vidi k a ran fil.-U  jednoga pisca iz
Makarske našega vrem ena“ Rj. IV, 870) = tur, qaranfyî
. . .  Od XVIII vijeka“ Rj. IV, 856) ч („vi di  
karanfil, tal. mlet. g a ro fa lo ... Od XVI vijeka,“ Rj. III, 108), ca 
прелазом ф>п; овај прелаз налази се у речи („vidi
garofalak. -  XVI vijeka.“ Rj. III, 109); иначе y Rj. се не налази 
каранфил са о на крају место

36. касарма [„тал. caserma. -  isooredi kasar, kasarna. -  U 
naše vrijeme, a između rijecnika u Vukovu („die kaserne“ „cas
tra “) s dodatkom  da se govori u Crnoj G ori)“ Rj. IV, 878] = 
касарна („vidi kasarma. njem. kaserne. -  Od XVIII vijeka.“ ibid.)
-t -кйзерма(тал. caserm a; у Боки Кот.)

37· клонда(„columna, s tu p .-Jam ačn o  je romanska riječ 
od lat. columna, vidi kelomna. -  isporedi k lo n a d .-U  pisaca čaka
vaca od XV do XVIII vijeka“ Rj. V. 87 („panj u drveta,
ali svagda koji je već suh ili posječen, pa i malo otesan, i uopće 
veliki debeli kom ad drva“ Rj. V, 2 келовна, колона
(тал. colonna); може се схватити као да je у клада прво а 
замењено гласовима -  омн -  ( -  он -  ) из речи келомна (колона), 
или да je у келомна ушло ô из клада, а се изгубило ирема 
к л ~у клада. По значењу су ове речи блиске, јер ступови могу 
бити и од дрвета („Klonde četiri od busa hitro pristrigane“ Rj. 
V, 87), од клада, због чега и реч стуб значи и „der Hauptast,, 
ramus. Rj. u drvetu glavna grana“, „colum na“ (Iv. Br. II, 487). 
У Rj. се каже за реч келомна да значи „stub (od kam ena),“ 
Rj. IV, 934, а за клонда нема тог ограничена, него стоји само· 
„columna, stup“ Rj. V, 87).

колонда („vidi k lo n d a .-N a  jednom mjestu XV vijeka. Stan 
. . .  kolondami sveden“ Rj. V, 212) = ■+■ У
Rj. се налази и реч клонад,клонда [„m. vidi klonda. -  Samo· 
loc. pl. klondih u jednoga pisca XV vijeka (koji na drugom mjestu, 
ima dat. sing, klondi od klonda),' te može biti da treba čitati 
klondah“ Rj. V, 87];ако оваква реч постоји, добила je облик 
мушкога рода мешањем с речју ступ.

кдловна („stup, isporedi k e lo m n a .-U  jednoga pisca Dub
rovčanina XVII vijeka“ Rj. V, 214 [„vidi kelomna,“
IV, 934; „kelomna f. co lu m n a ... chelauna (kelauna) s istijem 
značenjem u romanskom dialektu što se još ovoga vijeka govorio
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na otoku K rku___  Od XVI vijeka u pisaca Dubrovčana“ ibid.]
+ колона („tal. colonna, isporedi kelomna, k lo n d a .-O d  XVII 
vijeka“ Rj. V, 212).

38 kpkop, кркора (у Леп. Б. Кот. са значением кркло) = 
кркло („bora, nabor načinjen i sašiven sve naokolo pridnu odijela, 
da bude kraće. Jam ačno je dalmatska r i je č . . .  od lat. circulas. -  
O d XVI vijeka u Durovniku-“ Rj. V, 594) +

39. лиљ  („vidi l jilja n .-O d  tal. lilium. - O d  XV. vijeka.“; 
омашком написано tal. место laгде ja пригодом писања или 
штампања направљена метатеза) -  л („vidi lijep,“ Rj. VI. 
104), лијер, лијера („ljiljan k r in . . .  Og grč. λ ε ίρ ω ν .. .  Od XIII 
vijeka,“ Rj. VI, 19) + џаљ („m. ljiljan, lijer, bogorodičino cvijeće, 
tal. g ig lio .-O d  XVI vijeka u D ubrovn iku ... Ü naše je vrijeme 
drugo značenje: trandofilj, crveni šljez. Džilj, althaea rosea L.“ 
Rj. III, 537), џиљак, џиљка („dem. džilj. -  XVI vijeka“ Rj. III, 
537). Из примера „Dosta tu cmilja i lijera bijeloga i razlicijeh 
džilja kolura svakoga“ (Rj. VI, 79) и из примера „džilj rum eni“ и 
„džilju moj prib ili“ Rj. III, 537) види се да je y току дифе- 
ренцирања ових значења, које je настало када су се нашле 
заједно ове две речи различите no гласовној форми, а исте по 
ѕначењу, реч лијер задрж ала значење, белог љиљана, док се 
реч џиљ везала за љиљане других боја и друго слично биље; 
она има и облик жпљ(„žilj žuti vodeni, trava, cypreus, juncus. 
Stulli.“ Iv. Br. II, 869), али да то диферинцирање није било пот- 
пуно извршено, или барем не свугде, виднее по томе што цит 
означује и бели („pribili“) љиљан. Глас у првом слогу аси- 
милирао се доцније са л у  другом слогу, добивеном према 
giglio, па се добила реч љиљан.

Постоји и реч лилија  [(„vidi lji lja n .-O d  njem. lilie. -  Po 
sjevernijem krajevima našega naroda (ima i polj. lilia) od XVI 
v ije k a ...  lilijan rus. лшия, češ. lilije,“ Rj. VI, 91.], али реч 
џиљ, у колико се види из примера у Rj. употребљавала ce 
само у приморским крајевима (примери су из дубровачких 
писаца), док се реч лилија употребљавала на северу (Рељко- 
виЬ), а по примедби у Rj. „da je riječ ruska“, изгледа да није 
била много раширена, па да није суделовала при добивању 
гласа љ (преко лилјан, „ljiljan“ Rj. VI. 92) у другом слогу речи 
љиљан.

40. лимбао [„vidi lim bo.“ Rj. Vj, 94; „limbo, m. Jimbus, 
mjesto u p a k lu ...  Od tal. l im b o .-Im a  i muški oblik l im b .. .  
i ženski l im b a .. .  U jednoga pisca Dalmatinca (jam ačno griješ-
kom) ima i lîm bao i limba, m___Od XV vijeka“ ibid.] =лймбо,
лим б  („vidi l im b o .-U  pisaca čakavaca XVI i XVIII v i je k a ...  
Purgatorij, limb i pakal“ Rj· VI, 93 Hebe бити случајна
погрешка писца, јер има'и „limbao“ i „limba“ код истог писца 
(иако код  њега има и „iz lim ba“ Rj. VI, 94).
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41. лимфра f„u m aškarati dubrovačkoj XVI vijeka, u kojoj 
pjevaju lanci alemani, trum betari i pifari; znači jam ačno: žena 
i devojka, ili je pisac htio od šale ovako napisati riječ nimfa 
kako je mislio da bi je Nijemci izgovarali, ili je zlo čuo njem. 
jungfer ili jungfrau, Rj. VI. 94) -  ним + jungfrau c дисимила- 
цијом н - м  као y лумер,numero (број).

42. љулије(„vidi 2. lju lj.-V alja  da je od lat. ju liu s .-S am o
na jednome mjestu XV vijeka,“ Rj. VI, („vidi 2. ljuj.
-  Od XIV v ije k a .. .  I u naše vrijeme u Dubrovniku“ Rj. IV, 318) 
+ јулије(vidi 1. julij.“ Rj. IV, 677; „julij. m. julius, vidi 1. jul. - 

O d XV vijeka,“ ibid.).
43. медижија („medicina, lijek. Postalo nastavkom -  ija od

osnove imenice medig—  -  g -  ispred -  i -  prešlo je po zakonu 
u -  ž -  .Govori se u Istri“ Rj. VI, 560) = (венец, mede-
s in a )+  љекарија („lijek; Ijekarstvo, ljekarsko z n a n je ... Od VIII 
v ije k a .. .  l ik a r ija . . .  vazda lêkarija sh ranjen a. Stat. krč. . . .  Vsi 
likari i likarije nisu mu je mogli odneti“ Rj. VI, 239}

44. мунта[„a. globa, govori se u Istri: rn d n ta ... Iz tali
janske riječi istoga značenja, multa. b. lidžba, prodavanje onome 
između više kupaca, koji najviše n u d i . . .  Biće istoga postanja, 
kojega je munta pod a (jer globa može biti združena s lidžbom “), 
Rj. VII, 153] -  мулта(„globa Iz tal. riječi multa, koja isto znači. 
G ovori.se u hrv. Prim orju,“ Rj. VII, 159 („kazan, globa
. . .  tal. р е п а ...  Plati osudu ili pijenu. . .  K ašić“ Rj. IX,840) ; 
инканат, инШнта(„auctio, javna p ro d a ja .. .  tal. incanto. -  XVII 

v i je k a .. .  I u naše vrijeme u Dubrovniku“, Rj. 111,840); инка
нат често претставља присилно наплаћивање дуга.

45. муктија(„isto što muftija“ Rj. VII, 150)■=
[„čovjek vješt zakonim a. Iz tur. müfti (sudac). . .  I čuj svjete na 
divanu od muftije“ Rj. VII, 131] +м[„načelnik, starješina. 
Iz tur. (arap.) muxtar (izabrani). Govori se u Bosni“ Rj. VII, 145]

46. налуле („f. pl. isto što nalune“ Rj. VII, 424) = налине
[,,f. pl. govori se mjesto nalune, ali rije tko“, Rj. VII, 419; „nàluna, 
f. neka osobita papuča. Iz tur. (arap.) nalin (drvena p a p u č a ) ... 
u Srbiji i u Bosni po varošima, Art. S telzshuhe.. .  Nalune, drveni 
poplat, a ozgor (koliko 3 prsta širine) koža“, Rj. VII, 424] + 
цдкуле („cokula, f. caiceus lig n e u s ... od tal. zoccolo, drvena 
p a p u č a .. .O d XVI v ije k a .. .  isporedi cokla, coklja, cokol, cokola, 
c o k lin . ... b. papuča u opće“ Rj. I, 819), пантофуле (говори ce 
у Леп. Б. Кот. са значењем папуча; у Rj. „pantofola, f. papuča. 
Iz tal. pantofola,“ Rj. IX,620; „pantufe, cokule“ ibid). Мешањем 
ових истих речи добивена je и варијанта у њој je реч
налине претрпела малу измену: у предзадњем слогу добила 
je у  као што га имају и речи и Варијанта
нануле („nanula, f. isto što naluna i istoga postanja. Običoo se 
govori u p lu r . . .  Govori se u M ostaru .. .  u sarajevskom polju“,
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Rj. VII, 468) постала je метатезом од налуне, али и та мета
теза je настала због утицаја речи и пантофуле) чимеje
друга половина'у обадве речи постала иста.

47. њеска [mamac, m e k a .. .  iz tal. esca ( s ‘ nejasnim
Rj. VIII, 280] = тал. esca+ њескати [a нањескати, у Jlen, Б. Kor. 
у значењу: натакнути меку на удицу; не „namamiti (ribu) na 
udicu“ Ri. VII, 469; од тал. inescare; je овде добивено из 
i  ал. префикса in, а прешло je у њјотовањем због добивањ а 
je место е као у „k iird je la ... tal. cordella“ . Rj. V, 811, gur- 
đela, Rj. III, 503].

48. ограција [„riječ tam na značenja i postanja; samo u 
primjerima: Popi irrsijte vsaki petak prikladati jednu orgaciju za 
moju dušu (iz XV v ije k a )... va ograciji m isnoj“, /?ј. VIII, 767]

= грација [„gratia, tal. grazia. a. m ilo s t.-o d  XV vijeka kod 
sjevernih čakavaca. Imaju služiti jednu (m isu )... prikladajuć 
drugu ograciju sv. križa", Rj. III, 358] + („iz vremena prije
XIX vijeka sam o u jednoga pisca“, Rj. IX, 117), опроштење 
(„oprošćenje da uzmoii. K avan jin ... Rj. IX, 120). Поред могу- 
ћности да je реч овако добила на почетку вокал о постоји и 
могућност да je добила тај вокал у реченици: „prikladajuć 
drugu о graciju“ пошто се изгубило значење предлога о и по- 
чело схватати као да гльс припада речи грација.

49. плесарин („isto što plesač; govori se u Istri: plesarin,
gen, plesarma, saltator. Nemanić“, Rj. X, 52) = плесца
(„onaj, koji pleše, t.j. igra, tanca; govori se u Istri: gen. plesač, 
plëscà, saltator. Nemanić“, ibid) + Taa. (у Леп. Б. Кот.
баларйн, баларйна). О д плеса јин направљена je реч плесаринка 
(„saltatrix“ ibid.).

50. месарија („isto što mesarnica, m esn ica .. U L ici“ Rj. 
VI, 609) = месарниџа, месница + ôekàpuja(„tal. beccaria, lania- 
rium, mesnica, m esa rn ica ... u hrvatskom primorju, isporedi bi- 
karija“ Rj. I, 227), бикћрија („vidi bekarija, od čega je i postala 
promjenivši ena i. Od XV vijeka“ Rj. I, 300).

51. пржулйы, пржулйна (справа у којој се пржи каф а;
Цуце, Цетиње) = бруштулйу, бруш(Бока Кот.; и брушту;
лат = испржити од тал. abbrustolire) + пржити, jep се у н>ему 
пржи кафа. Постоје и речи прженща [,,(u Hrv.) kao velika 
gvozdena tava na četiri ugla, u čemu se zob prži", iv. Br. II, 278],
пржница; и с овим се речима могла помешати реч бруштулин 

у колико су се употребљавале у крају где се говори пржулин.
52. рдсада [(u Risnu) vidi slana (cf. 1 rosa). Rj. vidi i 

p r ik a la .. .  slana je u proleće smrzla rosa“, iv. Br. Il, 354; „rösäta 
f. (u Dubr.) jutarnja rosa“, ibid.; у Леп. росада значи роса] = 
венец, rosâda (rugiađa; роса; у Трсту се изговара у rosada $ 
са слабом фрикацијом као глас између з  и ж )+роса. У Д уб-
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ровнику je росаша добивено мешањем с речима на -  ата (инће- 
рата. тал. incerata; скалйната, тал. scalinâta).

53. оплата („1. die P lä t te . . .  ponto, cf. skela 2. Rj. vidi
i šćela. plosna ravna, sprava za prevoženje na vodama. -  2. na 
Limu kao mali splav od dasaka na čemu se prevozi. Rj.“ Iv. Br. 
II, 448 )-= сплав + Plätte.

54. ћатиба („biblia vidi ćitap. u jednoga p isca  XVI,
v ije k a ...  sravni ćatip“ Rj. II, (,,m. tur.
kitâb, knjiga, u naše v rije m e ... vidi ć itap“ Rj. II,
(,,m. pisar, scriba. tur. kjatib. u jednoga pisca XVlI vijeka i u 
naše vrijeme“ Rj. 127). Женски род je добивен према књига. 
У речи Ьйтап, fomrâna („vidi ćitab, od XVIII vijeka“ Rj. II. 139); 
п je на крају добивено мешањем са ћатип.

55. ћупара, (,,u šali se ovako zove glava da bi se poka
zalo da je g lu p a ...  vidi ćupa“, Rj. II, 154; „ćupa, f. njekakav 
v rč .,  .urcei genus. isporedi ćup. — u šali m jest) glava, u Bač
koj“, ib id) = hyn, ћупа („m. zemljani sud s povisokim grlićem 
iz kojega obično Turci piju v o d u ,.. .  tur. kjup, keup, arb. kjiip, 
a  od lat. ćupa od XV1Î vijeka, Rj. II, (vidi bo-
kara. od XVII v ije k a ...  Vrč slavonski bukara, koršov, m erica“, 
Rj. I, 722), бдкара („vidi bokar, s kojim je i postanja istoga od 
XVI v ije k a ...  vrč, boccale, u rc e u s ...  Hoće Г donet na glavi 
m irica i u ruki bokaru rakije.* M. A. Reljković“ Rj. I, 520.

Мешањем истих појмова биће настала и реч 
(„vidi tikva“ . . .  u jednoga pisca XVIII vijeka: „ter ćeš kupit 
jednu ćikvu vina“, Rj. II, 237) од тиква („tikva v o d è n â ... 
pošto se osuši, u njoj se nosi voda“ Iv. Br. II, 570).

56. фатиг (,,m. vidi fatiga. — U jednoga pisca čakavca 
XVI vijeka“ Rj. III, 45 ) = фатпга(„trud, tal. mlet. fatiga. — Po 
zapadnijem krajevima od XVI vijeka“

57. цибрина (говори се у Леп. Б. Кот. у значењу: јака 
студен без ветра) = цйча(frigus intensissimus, u naše v rije m e .. .  
Samo da zimi ne stegne c iča“ Rj. I, 777), цйч („vidi ciča. u 
naše v rijem e ... U Crnoj G ori“ ibid.), цвйч (vidi ciča, s kojim 
je i postanja istoga sačuvavši v. u hrvatskom prim orju“ Rj. 1, 
862),+ тал. brina (слана, иње), ш то значи да реч по свом 
постањ у означу]е студен с којом пада слана, а то je у исто 
д о б а  и студен без ветра; акценат се налази на крају због 
довођењ а у везу ове речи с врућина; значења ових речи су 
у уској вези, јер и једна и друга 'оѕначавају температуру.

58. цифилиндер („cifilinder m = kruti šešir, sifilis“ M. Šahi- 
nović:, „Riječnik jugoslovenskih šatrovaca“ 19) = нем.
(високи крути шеширј, цилиндар + сиШатровци су до
вели у везу сифилис с цилиндром као нечим господски« што 
je дош ло из иностранства („Da se nose na francusku“ Rj. Ili, 67), 
а и сифилис je у језику означен као болесг која je дош ла
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из иностранства („franca. . .  francuski beteg“ „francuska bolest“ 
M. Nemčić Med. Rj. 581 ibid.).

59. иукорија (vidi cikorija, sam o u riječnicim a Bjelostjen- 
č e v u ...  i Jam brešićevu .. .  i iz poslednjega u jednoga pisca 
našega vremena“ Rj. I, 858) = џ uj(„cichorium  intibus L, 
u Bjelostijenčevu rječniku i u jednoga pisca našega v rem en a .. .  
isporedi cukorija, i č ikora“ Rj. 1, 794; чихора „isporedi. ciko
rija, cukorija. od XVII vijeka. Može jesti č ik o re .. .  Ć ihora 
re z a n ic a ...  u naše vrijeme i sa c mjesto č: c ihora“ Rj. II, 23

+ цукор („vidi cukar“, Rj. I, 858), jep се народном
етимологијом довела реч у везу с угодним укусом те траве.

60. чйтор, чатдра („vidi čador, šator, od prošloga vije
k a . . .  Tu razape bijele čadore. Pjev. crn .“ Rj· I, 915) = чадор 
чадора („isporedi š a to r . . .  Od prošloga v ije k a ... Od tur. ča- 
d y r . . .  Rastrti čadori iz daleka se bijeljahu. S. Ljubiša, Rj. I, 
878 ) + ûiàmop,шатдра („vidi č a d o r . . . Šator penje Ugrin Janko“, 
Iv. Br. 522).

61. чешагија [„strigilis, česalo. od prošloga v i je k a .. .  od 
tur. kašagy (istoga značenja) isporedi kašagija“, Rj. J, 957] = 
чешаљ („od XVI v i je k a .. .  od korjena od kojega je česa ti“ 
ibid.), чесало („češagija, kašagija. od XVI vijeka“, Rj. I, 345] 
+ кашашја.

62. џезма („im brik za kavu. M. Pavlinovič. — Vidi džez- 
va", Rj. III, 535) = џѕзва („mali ibrik za kavu, tur. džezve. . .  
isporedi džezma, ib r ič ić .-U  naše vrijem e“ Rj. III, 535) + кбгома 
(у Трогиру; у Леп. Б. Кот. когума, кдгумица, венец, cögom a).

63. Џиван [Ivan, tal. Giovanni J  biti da se kod toga
isprva mislilo i na narodno ime Zivan). — isporedi Dživo, 1. 
Džive, Dživko. — XV i XVI vijeka. XV je vijeka pisano svagda 
sa ž, ali u svijem primjerima ovo stoji mj. dž, po tome što su 
sve imena Dubrovčana“ Rj. III, 538] = тал. Giovanni [„Džovo, 
m. uprav hyp. tal. Giovanni, Ivan (isporedi 1. Džove)“ . . .  U 
naše vrijeme u Dubrovniku Rj. III, 540], Џово [заправо ранија 
реч са -ан на крају (као у Џиван), од које je направљен овај 
хипокор.; иако се у Дубровнику ово име „upotrebljava sam o 
kao psovka i znači: budala“ (ibid.), то ипак доказује да се оно 
у том граду и раније употребљавало у народу; вероватно je 
постојао неки будаласт човек с именом Џово, па после по- 
чели тако називати поједине људе кад су хтели да им се 
наругају. Осим тога постоји и данас у Дубровнику женско 
име Ђ ова, Ъове) + Иван (стел. Иванъ; ово име je било познато 
у Дубровнику и из цркве: „Uzam Petra i Ivana i Jakova so
bom. N. Ranjina“ Rj. IV, 99).' Везу ових речи показују и па- 
ралелни облици: Džive, Dživeta m. hyp. Dživan. —
XIV i XV vijeka u Dubrovniku“ (Rj. III, 538) и Jveta  (m. dem.
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Ivo). — XVI v ije k a .. .  Kao i prezime u naše vrijeme u Dubrov
niku“ Rj. IV, 104).

64. џилдит („vidi džilit. — U jednoga pisca Dubrovčanina 
XVII vijeka“ , Rj. III, 536) = џилит(,,m. koplje bez š i l jk a .. .  
arap. džirid, tur. džirid, d ž il id ...  Od XVIII vijeka“, ibid.) + 
џида [(„koplje tur. džida. -  U najstarijem primeru pisano s č.— 
Od XVIII vijeka (ali vidi i žida)“ Rj. III 535].

65. Џифут, I]n(j>yTHH(„vidi Čivutin. — Samo u Bjelostjen- 
čevu rječniku“ : „Gyffut, Gyiffutin“ , v. Židov, Rj. III, 535) = 
Џид (y Rj. се не налази реч Џид, али се налази Џидбвка „U 
narodnoj pjesmi našega vremena. Kad to čula Džidovka d iv o jk a1. 
Rj. III, 535), а осим тога налази се и реч Џид; Iv. Br, II, 
868 ) + Џифут [(„gledaj č ivu t“ , Rj. II, 22; čivut“ „čivutin, m. 
Judaeus. od tur. čifut, koje će biti od pers. džiihfid (Judaeus)“ 
Rj. II, 51“)], Џифутин.

66. колера („vidi kolur. — U naše vrijeme u L ic i. . .  ako’e 
vino čisto i otvoreno, onda reku: Ovo vino ima lijepu koluru“ , 
Rj. V, 219) = кдлур,колера [, tal. colore, (4.) boja, mast šara*, 
Rj. V, 2 l9 ]+ ö o /ß .

67. марката (,,u dva pisca Dalmatinca XV i XVIII vijeka
kao da znači „platea“ vidi pijaca, placa, tržište. Može biti od 
tal. mercato, tržište. Kih iskusih s njimi steći u iožah na m ar- 
kati. M. M arulić“. Rj. VI, 482; у венец, marcante = mercante) = 
тал. mercato+ пијаца.

68. пашмага [„papuča, cipela. Iz tur. bašm ak (obuća)“ 
Rj. IX, 69б] = тур. bašmak + папуш·,овде се заправо извршила 
делимична метатеза гласова 6 и уместо да се први глас 
изговори као звучан, a последњи као безвучан, изговорен 
je први глас као безвучан, a последњи као звучан. Дли реч 
папуча утицала je да се ова промена изврши; према њој je 
ова реч добила и женсни род; можда je овде утицала и реч 
нога с којом je у вези (као ухо и минђуша) која заврш ује 
истим слогом -га као и пашмага; д а  je и у говору долазила 
ова реч заједно с речју нога види се из примера: „još joj 
nisu noge za pašmage, — s desne noge pašm agom . . .  a na 
noge od svile pašm age“ (Rj. IX, 696). И у речи пачмаг, пач- 
мага (ibid.) биће ушло ч из папуча.

69- селен, селена f. (apium graveolens; у Дубровнику) = 
лен, селена („Селенъ, цвЬЬе зелено; едни га зову  милодухъ“ 

В^к „С. н. nj·.“ I, стр. XXII; изд. 1891; у Леп. Б. Кот. сёлен, 
селена; венец, sèleno, књиж. тал. sedano зелени „[(и
vojv.) vidi povrće“ Iv. Br. II, 837].

У ову деклинацију ушла je и реч хасан, хасна („f 1. 
hasna. — Od XVII vijeka u sjeverozapadnijem krajevim a“ Rj. 
III, 579), која je постала од хасна (f. korist, madž. h a s z o n .. .  
Od XVI v ije k a .. .  ili XVII“ Rj. III, користи. Како
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према речи корист постоји реч корисност („Od XVIII vijeka“ 
Rj. V, 332) тако и поред речи хасна постоји реч хасност („vidi 
L hasna“ Rj. III, 580).

70. тезоро („Kći ti tezoro ni ja nijesmo nijedno uzeli...  
M. D ržić ... Koje tezoro? Rj. III, 395)= тал. хеѕого + благо, 
према којој je речи добила средњи род.

71. хора („vidi horo.-XVI i XVII v ijeka... Gđi su tanci, 
gdi su|hore“? Rj. III, 651)=.годо (коло χορός) -+- („chorea, 
saltatio".. .  Biti meju igrami i tanci“ Rj. III, 775).

72. бријаткиња, бријач, бријача, бријачица, бријаћа (vidi
britkinja, čemu je bri promijenjeno na brija da bi bilo više nalik 
brijati, isporedi brijackinja, samo u pjesmama“, Rj. 1, 647)= 
ткиња + бријати, бријача („brijaća britva, od-XVIII v ijeka... 
Britva brijača“, Rj. I, 646), бријачи („brijaća britva, brijača“, 
ibid.) брнјач („2. brijaća britva. . od XVII vijeka“, ibid.),
јаћа  („brijača... od prošloga vijeka“, ibid.). Хтело се казати: 
која брије, или сабља ош тра као бријаћа бритва.

бриткиь sablja. Od adj. britka (vidi bridak), koje
>jim se naziva žensko čeljade ili drugo što 

ženskoga roda po mjestu odakle je, pa je od toga dalje načinjena 
riječ kao što bi i bila po mjestu za čeljade ili što drugo žen
skoga roda, samo u pjesmama... Kao što se nalazi bri jetka 
jmjesto britka (vidi kod bridak), tako se i u ovoj riječi nalazi 
i ijemjesto i. .. Pa poteže sablju brijetkinju“, Rj. 1,655] =
(брщетка) + демешкиња, димшикиња „ćorda kakva se kujef u 
Damasku“, Iv. Br. I, 203 маџаркања (сабља „каква je u Madžara. 
-O d  XVIII vijeka“, Rj. VI, 370), („ćorda koja je na
kolanu konjskom“, Iv. Br. I, 549.).

брицкиња („vidi bricka, od čega je i načinjeno kao brit
kinja od britka, u pjesmi u naše vrijeme“. Rj. I, 640) = боиткиња  
+ 6оицка (,,i u pjesmama mjesto britka“ ibid.), брица (бритва).

бријацкиња(vidi brickinja, čemu je promijenjeno na 
b r i j a  da bi više bilo nalik na brijati, isporedi brijatkinja, samo 
u pjesmi. On izmaknu brijackinju ćordu“, Rj. I, 640 
ш њ а  ( = бриткиња) + брицкиња(„vidi bricka, od čega je nači
njeno kao britkinja od britka, u pjesmi u naše vrijeme“, Rj. I, 
640), брйца („hyp: britva“, ibid.), брйцка („u pjesmama mjesto 
britka“, ibid.).

73. брљог („vidi brlog od prošlog vijeka.,. Kod nje bludnos 
izvaljena leži gnusnom u brljogu“, Rj. I, 663) = брлог (isporedi 
brljog. Od XVI vijeka... mjesto gdijstoje p rasci... Na..č ga 
godi volja priđe, kako i prase u brlog ide. M. Marulić“ Rj. I, 
661 ) + брљати, прљати, мрљати, мељати, каљати.

74. брука („ludibrium, sramota koja je za podsmijeh, za 
koju se kome drugi rugaju, ruŽ u naše vrijem e... Od korijena 
od koga je brujati... Takve bruke takvijeb‘grdila niđe niko
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jošt vidio n iie .. .  bruka puca, kao glasi se, raznosi se. Puknuće 
ti bruka po svijetu... bruka se bije, ili se s kim bije ili na
bija“, Rj. i, 684) = 6у  ka(„strepitus, od XVI vijeka.. .  Da je vino, 
veća bi od pjesnivaca buka bila u mjestu neg od letuštijeh ptica 
u zelenoj ^gori. M. D ržić ... Za koje može biti koja zla rič ali 
buka... Čineći na te buku... Smih i buka mlađani junaka“, 
Rj. I, 721 ) + р у г а , руг („ludibrium.. .  Ruga sjedi u kraj puta,
te se ruga svakom e... Stari rug nova sram ota... Ti znaš pod 
kakvim sam rugom, stidom i sramotom“, Rj. II, 358); то je бучно 
изругивање с неким; изругивање с буком, с грохотом, с буч- 
ним смехом.

75. гарвйн („vidi gavran“ Rj. Ш, 100) (ст. сл. ga-
ч гт ъ )  л-гарав („čađave boje, gnusan, c rn ... Od XVIII vijeka“ 
Rj. Hl. 705). Да су ове речи долазиле заједно види се и из 
примера у Rj. : Kao garavi gavrani, ibid. Овај се придев дава 
и црној крав и („garava, f. ime crnoj kravi“ Rj. III, 105); и реч 
гарбун (у Боки Кот.; тал. carbone) биће добила на почетку 
г место к  (у Дубр. hàpôÿn) мешањем нар. етимологијом с речју
гар („gar, f. pepeo i drugo što ostane, kad što izgori, Rj. III, 
104), jep се гар састоји из угљена. Иначе на почетку остаје 
непромењен: картун, кант ун  и т. д.

76. гравран [„.vidi gavran. -  Od XVITyijeka (najviše kod 
čakavaca), na grafrana skoči gavran ter· lepeće, dal’ gravranu 
oči gravran zbosti neće· Đ. Baraković“, Rj. III, 391 
гракати [„puštati iz sebe glas (gra) kao gavran. -  isporedi grak- 
tati i 1. grajati... Postaje od onomatopeje gra  nastavkom k . . .  
Od XV vijeka“, Rj. III, 382], грајати („о gavranim a... Graje 
vrâne, vije mrki vuče“, Rj. III, 382), грактати („Od XVII vijeka“ 
Rj, III, 382). Да су ове речи у говору често долазиле заодно 
види се и по примерима: „I gavrani gračuć u zlokobni graci. . .  
Gdje gavrani gladni gracu“ и т. д. (Ibid.).

Горе наведени облик g r a f  ran  могао je постати од граф 
£„m. nokat, pandža, tal. graffio, kvaka, kuka. -  Na jednom 
mjestu XVIII vijeka. (Vrag) s grafi od o r la . . .“ Rj. III, 378] + 
гоавран, гавран.

77. гљука(„kao klupko, smotak od zamršenijeh niti ili 
dlaka. -  U jednoga pisca našega vremena. Da ja sam razmrsim 
ovu zapletenu gljuku. S. Ljubiša“, Rj. III, 213) =
(„vidi klupko.-У  рукопису XVI ili XVII vijeka“, Rj. V, 103; 
у Леп. Б. Kot. к љ у к о ) .

78. гизделпн, гизделйна  („vidi k icoš... Postaje od gizda 
nastavkom e l - i n ,  koji može biti da je talijanski deminutivni 
nastavak e l l - i n o . .. u naše vrijeme u Dubrovniku...  I kao pre
zime, XVII vijeka isporedi Gizdelinović“, Rj. III, 139) = 
гйздавца  („vidi i gizdalac.-O d XVII vijeka“, Rj. II, 139), 
здалаџ  -i- власт ёлпн.
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79. дебло  („п.truncus, stipes'arboris, panj, krek, stablo,
stabar... Jamačno postaje od osnove adj. debeo. -  Dolazi i u 
staroslovenskom; ali u našem jeziku potvrđeno je istom XVIII 
vijeka Rj. II, 328 ) = стабло(„der Stängel, caulis vidi stabar, 
deblo, h rek .... Rasla jabuka Ranku pred dvorom i srebrno stablo,, 
zlaćene grane“, Iv, Br. II, 463; ст. сл. стьбло, чеш. stblo, steblo, 
и т. д.) -i- дебело,тј. оно што je у дрвета дебело.

80. Д ерава  („Drava rijeka, na jednom mjestu XVI vijeka“ 
Rj. II, 341) = Д рава  [,,f. Draus, Dravus Rj. II, 761] 4 
[Voda dere brigove... Voda leti, brega dere. Rj. II, 341].

81. јапага  (u šumi jama među škripim a... Japage, selo
u Bosni“, Rj. IV, é62) = јам а + р уп ча га  (U Majanci nema šume,
nego je kamenje i rupčage“, Iv. Br. ii, 362).

82. јапад  [(„f. mjesto gdje sunce ne grije, osoje. -  Akc. se
mijenja u loc. japâdi. Nepoznata postanja (Miklošić, türk. elem. 
nachtr. 2, 333, ispoređuje s tur. japmak, pokriti). U Vukovu 
rječniku: mjesto gdje sunce ne dopire... f. zapad, osoje“, Rj. 
IV, 461 ] = запад [(„zapad) f. ein schattiger Ort, locus opacus:
ovaj vinograd leži u zapadi, f. japad, Rj. mjesto gdje sunce ne 
dopire, vidi osoje, taložina, suprotno prisoje“. Rj. Br. Iv. II, 800] 
+ јам а , jep у јаму сунце не допире; реч јама употребљава ce 
метафорички за ознаку места која су у котлинама или опко- 
љена брдима, па се употребљава и „kao ime mjestima...  Voj
vodina -  jama, selo u Crnoj Gori“. (Rj. IV, 445,6). Реч запад 
запади могла je добити женски род и ући у и -  деклинацију 
мешањем с рјечју cjëH (ст. сл. с"Ънь; ,,i sad je jošte ženskoga 
roda u gdjekojim krajevima“, iv. Br. II, 407), c којом je сродна 
no -значењу, jep означује сеновито место.

83. овнилина  [„(isto što ovnovina pod a; samo u Stuli-
ćevu rječniku (caro vervecina). Nepouzdano“ Rj .IX, 494] = 
вина  + претилина  („bolja od pretiline ovnujske“, Rj. IX, 495.

84. hvpuiuja(„m. vidi ćurčija“ Rj. II, 156) = („ko
žuhar, krznar, pellio. tur. kmkči. XVIII vijeka“. Rj. II, 155) + 
шаваџ [„(u Dubr.).. .  k ro jač... ..Ubogu šavcu i igla se krivi. 
D. Posl.“ Iv. Br. II, 522], шити.

85 .грабаџ,грапца („vidi vrabac“, Rj. III, 351)
грабити, грабљивац; с овом речју доведена je реч врабац у 
везу из истог разлога због којега je доведена у везу с вре- 
бати и тако добила облик вребац [(„Год. 36.“ I, 87; истина 
реч вребац могла je постати и мешањем оребац, орепца („vre- 
bac, vrabac, rebac“ Rj. IX, 162) а и фонетским путем као 
< расти, али je очевидно да je реч врабац грабац постала у 
вези 'с грабити, па се може претпоставити и да се доводила 
у сличну везу с вребати, што не значи да на стварање ове 
веријанте нису утицали и други фактори]; грабљивост je вран-
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чева толико привлачила пажњу да постоји и народна песма
0 њеГовој грабљивости.

8о. ђакат („ш. nejasna riječ u narodnoj pripovijeci, m ože 
biti da je sam o za tu pripovijetku i načinjena, da bi se ujedno 
kod nje pomislilo na đaka i na đ a v o la ... Anatemate đavola i 
njegova brata đakata!“ Rj. II, 956) kao
što  je napravljena reč мотиквас оџ, мот
шање речи“ J. Фил. XVII, 214)

87. Ъйкела (,,f, augm. đak“, Rj. II, 9Ѕ1) = Јјак+џукела [(„po
grdna riječ za p s a . . .  (pa i za čoveka),; Rj. III, 540].

88. котареса („vidi u Vukovu rječniku: u pripovijeci: „Sedi,
bako, u kotaresa, da te vučem na nebesa“. Načinjeno za šalu 
od kotarica prem a nebesa“, Rj. V, 396) = („ispred koš,
košić , k o š a ra .. .  grozdije nose u kotarica na m agarci m n o g o .. .  
Nosi na trg kotaricu s ribam a“, Rj. V, 396) .
(„п. pl. kola, vidi i k o lo . . .  s ovijem značenjem od XVI vijeka, 
a u naše vrijeme sam o kod p is a c a .. .  Kim ne bi Apolo sraman: 
na nebesi kad svojih kolesi uz nebo potoci. Đ. B a ra k o v ić ... 
Odprati me u sestre svoje kolesi. D. Obradović“, Rj. V, 188). 
Место речи добивају различите заврш етке да се сложе с дру
гом речи, али се овде види по смислу да се ишло за тим 
д а  се котара у коју треба да седне баба замисли као нека 
кола која he неко вући на небо; такав смисао се и добива 
помоћу овакве речи.

89. насрадитељ (,,m. otac Nasradinov. Za šalu načinjena
riječ, sam o u primjeru: Ja  Nasradin, sin pokojnoga Nasraditelja“ 
Rj. VII, 641.)= Насрадин^родитељ.

90. прђела („isto što prda pod i pod sam o u poslovici 
sjetila se prđela kuđelje uoči svete neđelje“ Rj. XI, 432
(,,b. prda, t. j. poprdljivo žensko: sjetila se prda kuđelje uoči 
svete neđele, narodna poslovica u L ici“, Rj. XI, -30 
неђеља, али овде се мислило и на реч прёл>а („ženska koja- 
prede“ Rj. XI, 585). .

91. чаврака(„govori se vrani i kao ukor ženskome čelja 
detu u Bačkoj. Ti, čav rak o !... značenjem će biti što i gakuša
1 blebetuša, a postanja kojega je čavrljati, isporedi čavrilo“,
Pj. I, 918 ) = чавка(Od XVI v ije k a ... Kor. ka, vikati, p je v a ti .. .
Čavka i zla žena što .se veće pere, to je crnja -  . . .  što mnogo 
grače, zato se kaže i brbljavu čeljadetu: Ako vam vaše službenice 
opovidaju što  su u svomu zboru od čavaka č u le . . .  tako i če
ljade koje govori što  drugomu nije m ilo“, Rj, I, 9П ) + врана + 
сврака (,,u taj se mah od one đavolje pljuvačke stvori svraka, 
koja počne jako da k reč i“, M. Hirtz, R j.n .z . n. 11,3,470). Чаврака 
се добива из самих речи чавка, сврака, али средњи слог -  вра- 
претставља почетна слог речи врана (реч je направљења као 
мотиквас). Чавка и вранаг често су долазиле заједно у говору

1 о*
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јер су сличне и заједно иду, као што се види и из примера 
у  Rj: „oblak crni od čavaka i v ra n a .. .  Iskljuv’o je čavke i vrane“, 
Rj. I, 917. Чаврака према Rj. означује врану, а не чавку или 
свраку. У Rj. има за значење жена један, наведени, пример, 
а  за значение врана нема ниједан. М ожда je чаврака прво 
имала пренесено значење: жена ко ja по неким особинама сличи 
на чавку, врану и свраку, а онда се, пошто je у речи цоби- 
веној мешањем потамнело значенье њених саставних делова, 
поред метафоричког жена задржало само значенье врана.. Да 
je и врана имала слично пренесено значење које и чавка и 
сврака (с обзиром на њихове заједничке особине: неуглађен, 
крештав глас и црну боју) види се и из примера: „Miloš Obre- 
nović, na kojega je onda ondje vikala i ala i vrana“. Iv. Br. II, 742.

92. четвртин (m. u pripovijeci mesto četvrtak. „Prela baba
noću u oči četvrtka pa izišla na polje i u mraku nagazila i 
uzjahala na june; kad june skoči i ponese babu na sebi, onda 
ona stane govoriti: gospodine četvrtine! pusti mene, tebe će baka 
svetiti fona je mislila da je nosi četvrtak: što  prede uoči njega“ 
Rj. II, П ) = яетвртак + господин.Овде се алудира и на четири
ноге „господина четвртина“.

93*. гружен, гружена (,,m. gleba, vidi 1. gruda, od čega se 
razlikuje tijem, što  se grumen češće kaže о čemu tvrdome (n. pr. 
grumen soli, šećera, i. t. d. a i  zemlje). -  isporedi grum, g ru n .. .  
Nejasna postanja: Miklošić misli da postaje od gruda; Matzenauer 
da je došlo od srlat. gruminus, grumus; ovo se i tijem potvrđuje 
što  se pokazuje u više oblika: grumen, grum, grun. Za množinu 
upotrebljava se često coll. grumenje koje vidi. -  Od XVI vijeka 
. .  .grumen ze m lje .. .  grumen soli „grumus“ . . .  grumen tamnjana 
. . .g r u m e n  k a la . . .  grumen o g n ja ...  grumen c rv i. . .  grumen 
s ira “, Rj. III, 481) = apj)dß (,,f. gleba, vrpica, k o m a d ...  stslov. 
g ru d a .. .  gruda, grumen ze m lje .. .  gruda s o l i . . .  gruda s i r a . . .  
gruda sn ije g a .. .  grude v o sk a .. .  Dvjesta gruda suhih sm okava“, 
Rj. III, 4:й\) + камен, кажена.Ове речи су сличне по значегьу,
јер напр. груда земље сличи камену, особито, ако je јако зби- 
јена и осушена ; тако исто груда соли и т. д., а и снег, који je 
постао од воде и који се у њу лако претвара, кад се збије 
у  груду постаје чврст; за грумен тамјана или соли или шећера, 
онај који не би знао да се лако топи могао би мислити да 
je то камен. Д а je реч грумен постала мешањем с речју камен 
показује и то ш то има исте многобројне деминутивне настав
ке као реч камен: камеяак—грумеяак
kaMenak -  груженак, кажёняац -  каменяак -
яак, каженчић-груженчић, камйяак-грумйяак·, даље придени
са наставком: каменат, груженит и т. д. Тако и према облику 
кам  стоји облик грун; поред облика кажи („vidi I. kam en“, 
Rj. IV, 804) не постом  облик грум-и као што не постоји ни

* Реч под овим броЈем требало j'e да дође иза бр. 2.
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облик грум-ик према камик; из тога ce може закључивати да 
je реч грумен постала када речками, камик није више постојала 
у тим крајевима [ками ce данас употребљава као архаизам 
y посебном значењу; „ k a m ik .. .  U naše se vrijeme nahodi sam o 
kod njekijeh čakavaca. -  Između rječnika u Vrančićevu (lapis) 
u Stulićevu (uz kam ičak) s dodatkom, da je riječ ruska, u Dani 
ćičevu (катукь „lapis; gem m a“) Rj. IV, 805], а то се види и 
из података који се налазе у Rj. где стоји да се реч грумен 
налази забележена у књижевним споменицима „Od XVI vijeka“ 
(Rj. III, 481), а реч камик забележена je најдоцније (осим 
чакавског) код Бараковића и П. Хектаровића, дакле у XVÏ 
веку; значи реч грумен се учвршћавала у говору у време када 
je реч ками, камик изумирала, а када се употребљавала реч 
камен, па се с том новијом речи и помешала. Реч 
[„dem. grumen (uprav dem. grumik, ali za ovaj oblik nema pot
vrde). Postaje od grumen kao kam ičak od kamen. -  U naše 
vrijem e,“ Rj. III, 481] постала je мешањем од грумен
+ камтак,која се реч и данас употребљава; таквим истим
мешашем постала je и реч грумеч („dem. g ru m en .-U  naše 
vrijeme u Lici“, Rj. III, 481) од гр + („dem. kamen. 
-  Od XVII vijeka“, Rj. IV, 787), тако и груменчка

[„dem. g rum enak .-U  jednoga pisca XVIII vijeka,“ Rj. III, 481) 
= грумен -+■ камтак.

камечак, камечка = камен  + , (Rj. III, 481 ). У Rj. IV>
807 налазе се и речи каминак и каминчак, али обадве речи 
означене су као несигурне; ако су постојале, могле су пос- 
тати: прва од ками + каменак, а друга од ками + каменчак.

камин  (,,m. vidi 1 kamen. -  U starom rukopisu (о mjesnom 
imenu). Uz brdo Stojni Kamin. Stat. polj.“ Rj. IV, %01) = к а м н  
+  камен.

94. јајерова  („jajerov, adj. koji pripada jaju (!). -  samo u Istri
u brojenici kod djetinjske igre. Pen, pen, penica, jajerova karica  
. . . “ Rj. IV, 421) = Јајетова + корица.Глас т  у првој речи заме
шен je гласом р из следеће речи.

95. једенак, једенка[nejasna riječ (po svoj prilici turska) 
u narodnoj pjesmi XVIII v ijek a .-m o že  biti da je pisarska pog
reška. Dok mi je zdrava kuca Biograde, oko njega šanci i jedenci 
Nar. pjes.“ Rj. IV, 525] = шанци ^јендеџи  [„jèndek, m. vidi hen- 
d e k . . .  Sad će gradit jendelc oko grada. Pjev. crn.“ Rj.· IV, 588;, 
„hèndek, m. jarak, jaruga, arap. tur. ch an đ aq .-O đ  XVII v ije k a .. .  
fossa“, Rj. Ili, 590].

96. лена  („plena, f. riječ tamna značenja i postanja ; sam o 
u nekakoj molitvi, koja se govori u Grblju, kad koga davi m ora: 
— Jaoh joj dala Lena, plena i Marija Magdalena. Vuk. rječn.

'Ѕ. v. m ora“, Rj, X, 5 1 )  = лат. luna  (месец (лат. plena =
пуна), т. j. пуни месец. Д а je реч лена постала од luna види
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с е  по томе што у овој молитви појам месец потпуно одго- 
вара смислу реченице у којој се налази: по народном веро- 
вању растете  и опадање месеца утиче на развој биља („živi 
plodovi i druga drveta, kada misée raste, kaštre s e . ,. što višje 
sebe plodi, punog m iseca sije se“, Rj. VI, 796), na развој детета 
[„m ater koja što zna, ne će u novom mjesecu (mladijaku) nikad 
svoga djeteta odbiti od sise, nego u starom  mjesecu; jer u novom 
odbijena djeca zlo i sporo rastu, da ji zovu mjesečarima. U Buko
vici (u Daim.)“, Rj. VI, 7971; овде се мори каже да joj буде jaox 
када буде пуни месец, дакле када би требало да она буде у 
најповољнијем стању, кад буде највише развијена.

Могло би бити да je ова реч гласила piena, а да се 
добило мешањем с luna у претходној речи и са Магдалена у 
једној од следећих, али ова реч je могла гласити и piena с 
обзиром на то ла je ова молитва стара (luna piena преставља 
народно веровање романског становништва, иначе се не би 
употребила страна ронанска реч него домака), а старо ce I 
чува у Боки Которској у речи planda [„struk karanfila; govori 
se  u Prčanju. Rešetar, štok. dial. 268 (drži da je od lat. planta. 
1  j. biljka u suženom značenju)“, Rj. X, 1]; у Дубровнику у Μ. 
Држића плакијер, плакир („Iz lat. placere preko negdašnjega 
rom anskodalm atinskog narječja, što d o k a z u je -k -p re m a  l a t . - c  
- “Rj. IX, 951)

97. пркља [„u zagoneci : Čupra sjedi na trklju, te sve nešto
čeprlji, teško tome do smrti ko se s njom uprti (odgonetljaj: 
zmija), u Vukovu riječniku 830b. Čupra sjedi na prklju, te sve 
nešto čeprlja, teško tome do smrti, ko se s babom uprti, (odgo
netljaj: gvozda). Nar. zag. nov. 29.“ Rj. 11, 102] = +
чупра, jep се реч тркља налази између речи чепрља и чупра 
у којима се налази « испред р (одвојена je од њих само са 
по д в е -т р и  кратке речи); може бити да je писар или штам- 
пар направио погрешку, па место т ставио п, али и у том 
случају оваква je форма речи добивена оваквим мешањем.

Ова реч може се протумачити и на други начин, као 
тркља + притка; у Rj. XII, 231 налази се име Пркље („mjes

tance u Dalmaciji u kotaru benkovačkom ... Ne razbira se, je 
li nom. sing. n. ili je nom. pl. f. Postanje neznano“), које би 
могло престављати исту реч.

98. шела („и primjeru: Davat šela za pelo. Poslov. danič. 
Rj. IX, 768; u primjeru: Dava mi šele za .pele. Poslov. danič. 
U predgovoru XV piše Daničić, da ta poslovica znači: davati 
rog za svijeću“ Rj. IX, 763)= шила(акуз. мн. од шило) +
<„n. riječ tam na postanja i značenja; samo u primjeru: Davat 
šela za pelo. Poslov. danič. Vidi pele“, Rj. IX, 768; „pele, ri
ječ  tamna postanja i značenja, samo u primjeru: Dava mi šele 
za p e le . . . “ Rj. IX, 763).
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пело и пеле су речи романског порекла, лат. pëîlis, тал. 
pelle, са значением кож а; кожа се пробија и прошива шилом, 
па су зато ове две речи у вези; реч пело и данас постоји 
у  Дубровнику, али са значегьем ситна длака; по овом зна~ 
чењу изгледа да je то талијанска реч pelo (длака), тим више 
што у Дубровнику постоји и придев пёлбз (тал. peloso) са 
истим значением као и у талијанском, али по краткоме вакалу 

е  (пёло) она je ближа речима pellis, pelle; уосталом речи 
кожа и длака су у уској вези, јер по кожи расте длака, па 
у латинском pellis значи: кожа с длаком или с вуном. крзно; 
у  Дубровнику je могло доћи до мешања речи која je озна- 
чавала кожу, крзно, са речју која означава длаку. У Rj. се 
налази и реч пелща  („korica od knjige. Postanje ta m n o ... 
Naučio je van pelica. Poslov. danič. Knjige zlatnijem pelicam 
sve obstrte“ , Rj. IX, 765).' Ова реч je истог порекла којег и 
реч пело, са значењем кожа, јер су корице од књига биле 
«од коже; ако je ова реч имала акценат онда. би се
.могло мислити да одговара талијанској речи pelliccia, ко;а 
означује крзно, (a употребљава се у Дубровнику у истом 
ѕначењ у: пёлица), али вероватније да je ова реч кмала акценат 
пёлица и да je постала мешањем од пело + корица („korice 
k n j ig .. .  Dvi knjige svilenih koricah“, Rj. V, 326). У Дубровнику 
се и данас каж е попе литикњигу са н е т т о  помереним зна- 
чењем: глагол не значи обложит и књигу кожом, него корице 
кгьиге обложити папиром. Према Rj. изгледа као да се ова реч 
више не употребљава, а за значенье се каже: „obložiti jedan 
metal drugim. Od po-peliti; prostome glagolu nema potvrde, a i 
tam na je postajanja. Između riječnika samo u Stulićevu (tegere, 
obtegere, obducere s primjerom iz neke dubrovačke knjige: pjenez 
mjedeni zlatnijem listkom  zdvora pokriven i popeljen) i u Šulekovu 
zn. naz. (p la ttiren .. . )  i sam ou p rim jeru :.. .  drago kamenje kojijem 
su  miri popeljeni. . .  Kalić prop.“ (Rj. X, 786; и овај други при
мер je из Дубровника: Kalić: Tri b esjed e .. .  Ragusa 1784). 
Значења која се овде налазе развила су се из значења об
ложити кожом (кожом су се облагале и друге ствари, а не 
само кгьиге): прво се мислило на облагаље кожом, а после 
и на облагање другим материјама, јер оно што се облагало 
кожом облагало се и другим чим, као што се види и из 
«аведепих примера где се говори о књигама „svilenih kori
c a h “ , а и саме кньиге са кожним корицама облагале су се 
металима, што се види и из примера: Ima veliki zakonik u 
koricam a kožiema, a srebrnijema okrajcim a“ (Rj. V, 326).

У изразу: „дава ми шеле за пеле“ налази се траг из вре
мена када je у дубровачкој републици била развијена инду
стрии  коже. Из овог je времена и назив [„istočni dio
grada D ubrovnika.. .  gdje su se strojile kože. J ir ič e k .. .  kaže da 
se u dubrovačkim lat. ispravama XV vijeka nalazi riječ pellilia,
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t.j. radionice, u kojima se stroje kože; isp. lat. pellis (koža), pellia 
(kožar). Vidi Pelili, Pelinice“ Rj. IX, 766].

99. днптр [„ontâr, ontâra, m. isto što i oltar, sam o u 
primjeru: gde je ona sveta glava pala, ondi se je ontar zatvo
rio (iz narodne pjesme slavonske“ Rj. IX, 9]=олтар, oaTäpa(iz: 
lat. altare, ali valjada preko njem. jezika“ Rj. VIII, 897) + онди.

100. ôyhvp („sam o u zagoneci о kukuruzu: šućur bućur 
u devet k o ž u h a ...  biće načinjeno od buć, kao napeto što,“ Rj.
I, 707) = бућ („tal. boccia, lopta“ Rj. I, 706), бућа („lopta, z rn o .. .  
tal. boccia ibid.) + шућур[„nekakva tikva (može biti tu tlić)“' 
Iv. Br. II, 544; tu t l ić . . .  „tikva nekakva nalik na jaje“ Iv. Br. II, 
607]; бућур je у овој загонеци зрно кукуруза у клипу обви- 
јено листовима (комушина).

101. Бодену (,,Ti udari junak od Istoka, od istoka sa svo
jega senta, uza Štiru, uz vodenu studenu“, Iv. Br. II, 393)= 
-+студену. Ова штампарска погрешка није означена међу 
Popravcima у Iv. Br., али се види да je погрешка по томе 
што су ово три с т р а  десетерца, а у трећем се добива једна 
стопа више због уметнут ен у реч воду. О ва се погрешка 
овде доноси да се види како се при писању или штампа- 
њу праве иста оваква мешања из истих разлога.

1 0 2 . здвути („zovuW bâti, u zagoneci: zovuti bati; sašigli m igli 
zaremet’li peteli, za sv em u  selu pergatorija, Rj. odgo- 
netljaj: Kada zvono zvoni i svemu svijetu oglašuje“ , Iv. Br.
II, 852) =3obv т е  + бати; здвути бати значи: зову те звона,
заправо ударци клатна, звечка; бати je ном. пл. од бат 
бћта („Da im da b a ta . . .  štapikom od zlata“ Rj. I, 205). Речи 
сашигли магли истог су порекла којег и iuüio-м ш о  ,,u pri
pjevu: a ti patko sigo - m igo“ (Iv. Br. II, 527), што значи г 
која се шикаш (шиго) и мичеш (миго; звона ce шикају и 
мичу кад звоне). У овој пословици направљене су y Iv. Br. 
И, 852 две штампарске или писарске погрешке: наместо* 
зашигли стоји сашигли, наместо петели стоји петли; прва je 
погрешка направљена асимиладијом гласа z  према š  у сле- 
дећем слогу, и то не само по звуку него и по облику слова, 
(s, š); друга je направљена под утицајем претходних речи: 
зашигли мигли, заремет'ли у којима се налази е измећу 
крајњег ли  и претходног консонанта (а можда je штампар 
знао ову пословицу на овај начин, па није опазио разлику. 
У С. Pj. се налази знак елизије у речи у Вуко-
вим Срп. нар. прип. и заг. нема га. Вук ће бити чуо да се 
тај вокал понекад изговори, кад je ставио знак елизије; 
према петели у идућој речи елизирани вокал би могао Оити 
е (као што се слажу и претходне речи за шигли мигли), а 
ова реч би могла значити ремете („eremita ερημίτης.. .  Blizu
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Zagreba ima selo Remete i u njemu manastir, g d je . su nekad 
živjeli remete pavlini“ , iv. Br. II, 341);
могло je постати мешањем речи од за реметеч-петли (мета- 
форички ззона); у загонеци то je мешање могло .бити и 
хотимично; даље за свему селу све село

пергаторијач- свемуселу пергаториј (пургаториј); говорил» 
се на један и на други начин, па су се та два начина 
помешала.

103. лучинан [,,adj. (uz dan) Lučin. — Ako su ostali pa
deži Lučina, Lučinu itd. kao kod Lučin, onda se shvatilo da 
- a -  stoji mj. njegdašnjeg ь . . .  Na samani Lučinan dan. V. 

Vrčević,“ Rj. Vi, 189] = Лучин + дан.
104. магарпн, магарбна(„у пјесми мјесто магарац: А у 

боју цара Татарана погубите као магарана“ С. Рј. 352) =
татарин, татарана (Tataranum г е х .. .  tatar -  (h)an. Tatarski 

han, Tatarski vladalac, Iv. Br. II, 558
105. магарече[,,n. reč iz šale načinjena od m a g a re ...  A.

Dobar veče. B. uzjao na magareće (kad kogod rekne „dobar 
veče“ u nevrijeme, sam o šale rad i“) Rj. VI, 362] = +

добар вече. Стварању овакве речи биће допринела и реч 
говече.

106. педевсија (.,samo u ovoj poslovici: veresija pedev-
sija“ , Rj. IX, 156 ) = педевса + вереси/а.

107. Петла [,,f. isto što 2 peta; samo u primjeru: Idu
pet braće petlića, a za njima sestra petla (štamp. pêtla): „če
kajte, pet braće petlića!“ Ni ona stiže, ni oni mogoše iščekati 
(odgonetaj: peta i prsti na nozi). Novaković nar. zag.“ Rj. IX, 
816 \}=пета + петлић.У овој загонеци прети су успоређени с
малим петлима зато  што њих има пет, а реч петлић почиње 
истим гласовима којима и реч пет (а и реч прстић сличи 
по гласовима речи петлић); према петлић направљена je од  
пета реч петла (уметањем гласа л), па je тако и реч пета 
добила исту основу какву има реч петлић означујући женски 
спол (пилицу) према мушким (петлићима).

108. алајли бар jak („vidi alali, čemu je umetnuto j. Samo
u naše vrijeme. Alajli ga barjak p o k lo p io ... Krstaš barjak 
prohođaše proz пафеѕсе alajli -  barjake“ Rj. I, б1) = алћли („adj. 
turski ružičast, isporedi al, alajli. Pred riječim a kojima se pri
dijeva stoji bez p ro m jen e ... Još na Alki alali pašm age“ Rj. I, 
62) + б л а ј-  öapjak(„barjak jednoga alaja, dolazi od XVIII vi
jeka“ Rj. I, 61). У Rj. за  алајли има два примера, који су 
горе наведени; у обалва случаја односи се само на барјак.

109. бјеличаст (,,i bjellčast, adj. a lb id u s ... U naše vri
jem e “ Rj. 1, 381; бјелкаст („vidi bjeličast od prošloga vijeka“ , 
Rj. I, 38 1) = 6јелкаст + ружичаст (од ружица), љубичаст (љу-
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бица), наратаст  (наранча) ; мешаљем с овим придевима који 
означују боје постао je и глагол („isto što pla-
v e tn ik as t.. .  bläulich Rj. X, 28); придев галичаст [crn (о dom a
ćoj životinji), -  vidi 1 ra o “ Rj. Ш, 94] није постао на овај начин 
неаосредно од rao, јер нема умањено значење; он je постао 
од гйлица (ime njekijem crnijem ticam a“ ibid.) или од галица 
(ime crnijem domaćim  životinjama“ ibid); по акценту изгледа 
да je постао од прве.

110. двд-дмйао, дво-дупло (,,adj. vidi d u p a o .-O d  XVI
vijeka“ , Rj. II, 926) = двдструк(O d XVII vijeka“, Rj. 11,951) + 
дупао, дупло  [„lat. duplus. . .  Od XIII (?) vijeka“ , Rj. II, 890]. 

Тако и двоједупао („Samo adv. dvojeduplo“, Rj. II, 931) = 
двојеструк (..Od XVII vijeka“ Rj. II, 932) + Тако пос-
тоји и тродуйло (у Леп. Б. Кот. као дводупло, четверодупло).
Даљ е: четверддупли („sam o u Bel inu rječniku“, Rj. II, 11; 
говори се у Дубр. и у Леп .Према Rj. у књиж. 
споменицима се налази двострук о а XVII в., али се четворо- 
струк налази од XVI, па се из тога види да je и реч д в о 
струк у том веку постојала.

111. дибок („vidi dubok. -  Dolazi u naše vrijeme kod
ugarskijeh č a k a v a c a ... Kopajte mi jamu diboku na pušku, 
široku na sablju“ , Rj. II, 370 ) = ду[„vidi dubok (i 
radi postanja; isporedi rus. глыбокш, malorus. h lybokyj).- U  
ugarskijeh Hrvata (ali vidi i Gliboki Brod, Glibodo). Kopaj 
jamu gliboku do ram en“, Rj. III, 196]. Овакав постанак ове 
речи je очевидан, jep се код „ugarskijeh Hrvata“ налази и 
дибок и глибок и то у стиху скоро истог значења а у 
речи дибок указује на мешање с речју истог значења дубок, 
која се налази у чакавским говорима (као што се налази 
и на читавом подручју јужнословенских Језика, осим слове- 
начког; у српскохрватском забележена у књиж. спом. од XIV 
века). Добивањ у ове речи могло je допринети и метанье дубок 
+ висок (J. Ф. XVII, 207). Распрострањеност облика дибок 
показују речи: „ дибина. vidi d u b in a .-U  naše vrijeme kod 
ugarskijeh čakavaca. Iz dibine srca. Rj. II, 370, i.
megdašnje ime njekoj ravnici u Srbiji u okrugu n išk o m ... 
zbog mnogih bara plitkih i „dibokih“ , Rj. II, 370, „Dibočanski 
potok, m. ime vodi u Srbiji, ц okrugu biogradskom :“

112. добромпран, добромйрна [„m iran (dobro miran ili
dobar i miran?). — Dolazi u jednoga pisca XVII vijeka“ , Rj- 
II, 528 ] = доброћудан,доброћудна („D olazi od XVI vijeka“ , Rj.
II, 521) + миран.

И З. зйтубаст [„za -  tubast (biće od osnove koja je 
prosta u tup, pa je promijenjeno p na b). Osn. 217. što je kao 
zatupljeno a nije zaoštreno, isp. zarubast. suprotno zaoštrljat“ , 
Iv. Br. II, 822] = затупљен, + зарубает[,,za~ ru b ast (drugoj 
poli ošn. u rub. kao zarubljen, plosan, plosnat, suprotno zao
štrljat, šiljast, isp. zatubast“ . Iv. Br II, 810].
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114. заошиљасш („vidi zaoštrljast, i ѕуп. kod šiljast“ .
lv. Br. II, 798 > = з а о ш т р е н , зашиље ишљаст.

115. заоигтрљат(„vidi oštri jat i syn. kod šiljast, suprotno
zarubast, zatubast“, Iz. Br. II, 799) = +

116. исправедан, исправедна („ispravan, pravedan. -  Na
jednom mestu XVII vijeka Ri. III, 950 йсправна
[rectus, ispravljen, prav (najčešće u prenesenom, duševnom 
smislu). — Od XVI vijeka, Rj. III, 949] +

117. лештар, лештра („brz. — Od tal. lesto. — U naše
vrijeme u Istri, Rj. VI, 16) = тал. хитра.

118. лйласт  f(„adj. kao ljubičast. — Od njem. lila (po 
imenu cvijeta). — U naše vrijeme. Boju „violet“ zovu prigašena 
boja, drugdje „lilasta“ . I. Kršujavi Ri. VI, 91] = франц„ нем. lila 
( у  Б. Кот. л й л а , н а п р . „ ј е д н а  б л у з а  л и л а “  =  Ј е д н а  љ у б и  ч а с т а  
б л у з а )  +  уьуотаст.

119. мањехнија[„adj. dem. od komp. m a n ji.. .  Samo u 
dva primjera XVIII vijeka (u drugome bez h)“, Rj. VI, 449] = 
мањи + малехнији (комп, од „màlehan, malehna, adj. vidi ma- 
lahan i malen, -г- Od XVII vijeka“ Rj. VI, 413).

120. мала пахан,малапахна („vidi malapašan. — U Štu
li ćevu rječniku: v. m alapacan“ , VI, 411) малйхна
[(„малахна, adj. dem. m a o .. . malen“] +
(„adj dem. 1. lijep. — isporedi Ijepašan. — Od XVII v ije k a ... 
Ljepahna sam vjerenika izabrala ja za mene. Dž. Palm otić“ 
Rj. VI, 243). Тако je и малапашан (ib.) постало од  
(ib.) +љепашан(Rj. VI, 244), а малапацан, малапацна (Rj. VI, 
411) од малацан, малацна („dem. mao. — U dva pisca XVII 
v ije k a ...  Ki čas me poviše malacnim ditićem u Zadar poniše. 
Đ. Baraković“ Rj. VI, 406) + љепахан Ова се реч вероватно 
највише употребљавала за дете и значила je мало и лепо дете.

121. незграпан, незграпна („adj. prost, nespretan. Na po
četku je zacijelo riječca ne, ali otkle je. -  zgrapan i što upravo 
znači ne može se r e ć i . . .  Ti prvi pokušaji bijahu nezgrapni 
kao što svaka djetinska ra d n ja ... govori se u riječkoj nahiji“, 
Rj. VII!, 152) =*незгодан[„о tomb je mučno i nezgodno zgova-
ranbje i čmenbje (iz XV vijeka),“ R|. VIII, 152] (asper;
salebrosus, po kojemu ima svuda što uzdignuto ili udubeno. . 
polj. chropawy. — U našemu se jeziku javlja istom od XVIII 
v ije k a ... Hrapavi putevi neka budu g la tk i . . .  b. ritav, prnjav. -  
samo u Vukovu rječniku s dodatkom da se govori u Srbiji“ 
Rj. III, 687).

122. пиргаст [„pjegav, šaren. Između slov. jezika ima ovaj 
pridev samo u slov. Postanje tamno. Govori se (s naznače
nim akc.) u Lici za životinju, na pr. za psa, koji je bijele i 
crne b o je .. .  Isporedi jo š: Čuo-sam  u Hrvatov pirgast mjesto
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c rv e n k a s t... ima i pirkast“. Rj. IX, 863; p irk a s t.. .  potvrdu 
donosi samo Kurelac“, Rj. IX, 865] =  писан, писана [,,adj. 
šaren; upravo partie, pas. od pisati (tj. š a r a t i . . . ) “, Rj. IX, 871], 
писаст [„isto što pisan, tj. šaren. Govori л1ѕе oko Tounja (u 
H rv .) .. .  u riječkoj n a h ij i . . .  tamošnji akc. p lsast,“ Rj. IX, 873], 
пикњаст („onaj koji ima po sebi p ik n je .. .  punetatus“, Rj. IX  
845) + шаргаст; пир каст =  писан + шаркает.

123) страствен („načinili su književnici prem a: božanst
ven, čuvstven, veličanstven, ali rđavo, jer nema imenice: strastvo 
kako ima: božanstvo, čuvstvo, veličanstvo; bolje strastan“ , 
T. M aretić: „Jezični savjetnik“ , стр. 1 46 )=  страстан + „

124. фалишан, фалишна („laživ, lažan, njem. falsch. —
Od XVIII vijeka“, Rj. III 41; „fališija, f. vidi fališnost“, ibid.) = 
кем. falsch + фалити, ca наставкой -  ан према ; у
облицима фалижан, фалижна („vidi fališan . — U jednog 
pisca XVIII vijeka“, Rj. III, 42), фалижљив („vidi faližan. — U 
jednoga pisca XVIII vijeka ibid.) добивено je ж  мешањем 
озих речи са лажан, лажљив.

125. фалсав [„vidi falas. — U pisaca čakavaca XVI vi
jeka Rj. III, 42; falsivost, f. osobina onoga što je falsivo, laž- 
jlivost i u konkretnom smislu: stvar lažna, laž. — U pisaca 
čakavaca XVI vijeka", Rj. III, 42) = фалас, фалса („lažan, lat. 
falsus ili tal. falso“, Rj. III, 40) + ла

126. фалшив („vidi falsiv i fa la s .— N ajednom  mjestu, 
XVI vijeka“, Rj. III, 42) =  нем. falsch + лажив.

127. фалшљив („falsus, lažan, njem. falsch. — U Bjelostjen- 
čevu rječniku u kojem i adv. falšljivo“, Rj. III, 42; falšljivost,. 
ibid.) =  нем. falsch + лажљив.

128. фурбен („lukav od tal. furbo. — U naše vrijeme u 
Istri. . .  divojke crna oka, oka furbenoga. Nar. pjes. istr.“, Rj. 
Ш, 79; furbarija, f. lukavština, tal. furberia, mlet. furbaria. — 
U jednoga pisca čakavca XVIII vijeka“ ibid.; фурбо, а; он je 
фурбо; она je фурба, у Леп. Б. Кот.; тал. furbo) =  тал. farbo 
+ химбен(„и kojemu je himba, lažan, laživ, p revarljiv .. .  O d 
XV v ije k a ... koji laže, koji vara, pa i lukav, z lo b a n ...  him 
beni svit“ Rj. III, 600).

129. шаргаст [у значењу шарен; „gelb, flavus (primarno
značenje), cf. šarga, šargan. — 2) bunt, sçheckig, varius (sekun
darno značenje). -  cf. šarkast. -  šarkan. -  Šaruje zmije, jer su ša r- 
gaste“, Hirtz I, 149] =  мађ. sarga žut + „šaren“
Hirtz (, 148) с обзиром на речи „ š a rg a .. .  cf. mađ. sarga, gelb“ 
Hirtz I, 149, „šargan guja ljuta“, ibid., али je реч шаргаст могла 
постати и од шарен + пјегаст(„posut pjegam a“ Rj. IX, 911).

130. бојпги („vidi bajagi u naše v rije m e ... Pošto je ba
jagi dokazano“ Rj. I, 507) =  ôajàiu („quasi., kao, tobože, turski 
bajagy, obično, prosto, u naše v rije m e ... vidi bajagi“, Rj. I
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155) + бджем („quasi, vokativu bože (od bog) dodano na 
kraju m od me ili mi, te se govori kad se hoće da kaže da 
što ne biva doista nego sam o da se čini, kao tobože, tokorse, 
bojagi. u naše vrijeme“, Rj· 1, 567), корсем (vidi tobože, tokor
se. — U naše vrijeme1“ Rj. V, 347), тобоже, токорсе. И ове 
остале речи истог значења мешале су се, како се види према 
паралели: тобоже, токорсе: божем,корсем, у једном случају
са то на почетку, али без м  на крају, у другом случају са м 
на крају али без то на почетку.

131. давле („adv. vidi dovle. — U jednom primjeru XVIII 
vijeka: Do đavle će biti međa od Longobarda“, Rj. II, 315) =
довле („Postaje od do ovoliko, kako donle i dotle od do ono

liko  i do to l ik o . . .  Od XVI vijeka“, Rj. II, 72 
(,,isto što odavde. Postalo od odavle“ , Rj. Vili, 562; „ödovle, 
adv. od ovoga mjesta, odavle, odavde. Poradi postanja vidi, 
š to  je rečeno kod odoitle“. Rj. VIII, 649; „o d o n le .. .  Od od -  
o n - l e “ , Ri. VIII, 647; „odavde, adv. od o v d ie .. .  -  о -  je pro
mijenjeno u - a - p r e m a  odakle, odatle“, Rj. VIII, 562); довле je 
долазило у везу с одавле у изразу: одавле довле.

132. зафалеки [U Dubrovniku se čuje i prilog vremena 
sadašnjeg perfektivnog glagola u izrazu zafalćći (n. pr. bogu)“ , 
M. Rešetar „Der štok. Dial. \98“] („blagodariti 
. . .  Dolazi od XIII vijeka“. Rj. I, 405) +

133. изопет, изопета, изопети [(„vidi opet. — Sastavljeno 
i z - o p e t . . .  U jednog pisca XVIII vijeka (vidi i zopet)“, Rj. IV, 
280] = изнова + опет.

134. колачки [„adv. u kolu (igri), na način k o la .-U  naše 
vrijeme u Bosni. Ova pjesma pjeva se kolački“, Rj. V, 180] = 
шрачки [,,adj. koji pripada igračim a. -  U naše vrijeme. Pjesme 
igračke (što se pjevaju u kolu)“, Rj. III, 775] +

135. м р в й ч а к , м р в й ч к а  [„m. dem. od mrva (upravo od mrvik,
čemu nema potvrde), a. mrvičak kao imenica, t. j. mala mrva, 
m rv ic a ...  b. mrvičak kao adv., tj. malo, vrlo malo; ne može 
se  znati, je li ovo po svojem obliku nom. s in g . . .  ili je akuz“, 
Rj. VII, 94; у Леп. Б . Которска каже се „дај ми мрвйчак крува“ 
=дај ми мрвицу, мало хлеба] =  мрви(„и Stonu: Daj mi 
mrvičicu kruha! Rj. VII, 95), мрвичк („adv. malo, vrlo m a lo .. .  
mrvice, mrvičak, mrvičku, m rv k e .. Upravo je akuz. sing, od 
imenice mrvička, kojoj,nema potvrde“, Rj. VII, 95), upravo
akuz. sing—  A jesi li ti, tužnice, mrvicu, trenula“ Rj. VII, 9 т) 
+  комадак („U jednog pisca XVIII vijeka,“ Rj. -  V, 234), кома- 
дићак (у Леп. Б. Котор.).

136. мрво [„adv. malo. U rječniku Bjelostjenčevu (mrvo. 
mrvičak, paululum) u Stulićevu (mrvo, mrvičak) i u Vukovu. 
{mrvo, m rv k e .. .  počekaj dok mrvo pospavam ).. .  u Lici: Odlo- 
mide mi mrvo k ru v a .. .  mrvo ga đavo ne odnese“, Rj. VII, 95]
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— мрву [./upravo  akuz. s in g .) .. .  Ja se spuštah, da mrvu pos- 
pavam “, Rj. VII, 93], мовачак („kao adv. tj. malo, vrlo m alo“ , 
Rj. VII, 94), мрвичку (adv. malo, vrlo m alo“, Rj. VII, 95), мрвице 
pauxillum“, Rj. VII, 94), мрвке („m rvice“ Rj. VII, 95), ‘
(adv. m a lo .. .  u D ubrovn iku ... m rcë Rj. VII,

137. напосред(„posred, usred“ Rj. VII, 510) =  насред + ) 
посред.

138. нонд/е („isto što o n d je ...  Vidi nodje“, Rj. VIII, 228)*
= нодје („isto što oadje“, Rj. VIII, 220 (,,s potvrdama iz

XIV и XV vijeka“, Rj. IX, 1.).
139. одоисто („isto što doista, doisto, o d is ta . . .  Po svo 

prilici je pogreška“ Rj.: VIII, 6 4 4 )-
140. онтрат [„онда. Od on tra t: trat je iz tal. jezika (ad 

un t r a t to . . .  t. j. na jedan p u t . . . ) ;  ispor. onput. Govori se u Istri: 
ontrat“, Rj. IX, 9] = онпут („onda. Od on p u t . . .  Govore čakavci 
. . .  Govori se u R ije c i .. .  u Istri onput“, ibid.) + ßcr tratto.

141. ондрат („isto što on tra t“, Rj. IX, 2 (,,ča t ’
onda govorih“, Rj. VIII, 953)4 -он

142. потлеху (по поду; говори се у Корчули) =
[„potleh, adv. dolje. Od po-tleh (upravo po tlima). Našao se sam o 
primjer, u kojemu je potleh dati, t. j. oboriti“, Rj. XI, 1б0]4-йо 
поду [,,pôd, p ô d a .. .  a. patos, t l e . . .  U r iječn ik u .. .  Belinu (pavi-

•m en to )...b . s t ro p .. .  u B e lin u ... soffitto“, Rj. X, 192].
143. прво некогаили нечега [(u H rv.). . .  p r ije . . .  vor, ante 

prvo mene] = прво (adv.) 4 -пријенекога или нечега ; prvo mene 
= прво +- прије мене (напр. прво je дошао Марко, па ja 4- üDuje 
мене дошао je Марко). Кад je прво у сличним реченицама 
добило значење прије, онда се оно могло употребљавати и 
у другим случајевима.

144. сйрешно [„(po jugozapad, kraj.), schnell, cito, cf. brzo· 
.h itno : Sprešno bula na noge skočila“, Iv. Br. II, 452] = прешом
[,,t. j. prešno, h i tn o .. .  s prešom me z o v e .. .  M. D rž ić . . .  Da si 
mene s prešom u Stambola. Pjev. crn.“ , Rj. XI, 738; преша („Iz 
talij. p re s c ia ...  hitnja naglost“, ib id )]4- („hitno, b rzo ,,
naglo, na p re č a c .. .zato  sam prešno ja k tebi ovdi došao sad. 
Lukarević“, Rj. XI, 739), журно, хитно. Према овојречи направ
л ен а  je реч спреша („cf. preša. Rj. riječ tuđa kao i preša, vidi 
hitnja, hitnost“, Iv. Br. II. 452), за  коју ce y Iv. Br. не наводи 
никакав пример.

145. џилтимице („vidi čivtimice. Odmah pivac oči džiltimice 
iskopati“. Rj. III 537) = чйвтимице („objema nogama u jedan put.. 
vidi i kod čift, od čega je i postalo. Odbaci se nogam čivtim ice“, 
Rj. II, 51, „čift, m. tur. čift, dvoje, par. u naše vrijeme, govori se
i sa  V mjesto f“, Rj. II, 22) 4- џилитимичке(„kao džilitom. -  ispo- 
redi d ž ilitice .. .  t. j. b a c i t i . . .  more sagittae“, Rj. III, 536), џили-
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типе (vidi џилитимичке. -  U naše vrijeme. Pa se za njim džilitice 
baci“, ibid.).

146. обадвије („и knjigama prije XVIII vijeka nije se našlo 
potvrda“ Rj. VIII, 299) =  објг двије [„Qbê dvije strane nađosmo
(iz XV vijeka)___Da stvari obje dvi prem sasma prihuđe u srcu
mom čine boj. D. Ranjina“. ibid] („isto što oba, riječ
složena od oba i d v a . . .  potvrde iz XV vijeka“, ibid); тако и 
obodßa (Rj. Vili, 418) од ибојица-i-о б ад ва

147. су-штом („su-štom, su-štongođ“ „mit etwas“ M. Peine-
тар. „Stok. Diai.“ 183) = сушто („su-fto-culja“ ? ibid.) + су чим 
(„су чим ћете изаћ пред Милоша“ „Гор. Виј.“ стр. 76.) Д а су 
се ова обадва облика употребљавала у истом говору па и у 
истом реченичном низу види се из нар. песме: „Su čim li si lice 
umivala? su što li si mlada o t ir a la ? .. .  (su (?) č im . . .  su što!)“ Iv. 
Br. II, 541). ч

148. колак („ргаер. vidi 4. kol. -  isporedi 9. kola i polag. 
— Od XVI vijeka u D ubrovniku ... Stoj, nješto kopore u grmu 
kolak nas“, Rj. V, 183 ) =  код+полак(„praepos. isto što polag“,
Rj. X 587; „polag, praepos___značenje je kao mjesnim prilozim a
blizu, kod, pokraj, u z . . .  polak puta. N. Ranjina“ Rj. X, 581“. О вак- 
вим мешањем добивен je кол .(„Samo u nekijeh pisaca čaka
vaca XVI i XVII vijeka“, Rj. V, 176) и кола [„praep. vidi. kod 
i 4. kol. -  Kao da je ovakovo značenje u jednom primjeru XIV 
v ije k a .. .  -  U Dubrovniku se u naše doba govori dosta često: kolà 
kuće (kolàkudë), kola vrata, kola ormara; a zamjenjuje se i 
oblicim a kala,polak (vidi polag), “, Rj. V. 177]; кала и 
палак могло je постати асимилацијом првог вокала према 
другоме; то се није морало догодити у обадве речи посебно, 
него се могло добити прво у једној а онда у другој м е т а 
ньем с првом; ове су речи могле добити а у првом слогу и 
мешањем с речју kpaj („ргаер. s genitivom . . .  krajpûta, крај 
села od XVI vijeka, Rj. V. 439); тако се на пример од кола

пута и т .д . могло добити кала мешагьем с kpaj пуша;
или je ово мешагье дало повода за  асимилацију.

149 neka да („А neka da ti vidi tvoja ljubima družina. Nar- 
pjes. u P. Hektarovića“, Rj. VII, 870 („volja“ ibid.1 + da
(„pokazuje želju onoga što govori“ II, 165)

150. (a) некмоли, некамоли(„isto što kamo, k a m o li.. .
lat. nedum. Postanjem od ne kamo li. Zašto je a u kamo ispalo 
te nastalo nekmo, na to  se ne može o d g o v o riti... veli se, da je 
nekmo valjada postanja istoga, kojega je n e k a . . .  kad bismo to 
tumačenje prihvatili, nejasno bi nam bilo u nekmo. (Rj. VII, 
8 8 1 ) = «  него, a нег („Ne mogu ni hodit, a neg da se igraju M. 
Držić“, Rj. VII, 836), негли, а неюли ( „ с . . .  Nijednog lova nisam 
ni vidio, a negoli lova ulovio“ ibid) + камоли („Strahovit je 
Marko i viđeti, kam p li mu sablju potstupiti“, Rj. IV, 811; „u 
zvijerki bi srce prepuknulo a kamoli u živu junaku“, Rj. IV, 812)
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151. гељати сс, гељам ce („tromo h o d it i . . .  vidi gegati 
s e “, Rj. III, 127 ) = гегатиce [„Ijujati s e . . .  Nije stara r i je č . . .  
ići teško, polagahno (ico tako ide obično se ljulja“) ib.] + .*y- 
љати ce, цуљаиш ce.

152. дозатсита, дозашспм(„pf. svršiti zagašivanje“, Rj. 
II, 729) -  д о т с и т и , ддгйсйм („svršiti gašenje“,. Rj. II, 561) + 3ö- 
гасити („Pljusak od jezera udari po vatri i zagasi je polovinu. 
Npr.“ Iv. Br. II, 791).

153. дотпунити,дошпунпм („dopuniti. -  složeno: do -  na
puniti. -  U jednoga pisca XVIII vijeka. Dovršil je i donapunil 
rasap i razrušenje njegovo. A. Vitaljić. Rj. II, 6
ддпунпм („svršiti napunjanje, napuniti, lijevajući ili sipljući ko

liko  još treba da bude pun sud .-složeno : d o - p u n i t i . . .  Dolazi 
od XVI vijeka“, Rj. II. 653) + нд(„Od na - 
p u n iti .. .  Najstarija je potvrda iz XIII v ije k a .. .  načiniti, da bude 
što  puno“, Rj. VII, 543). Мешањем истих речи постао je и 
глагол надопунити („explere, supplere“ Rj. VII, 293)..

154. doûpuMàkHvmu, допрймаЫё (,,pf. svršiti primicanje,
-složeno : d o -p r im a k n u ti.-U  naše vrijeme. Kad se brod kraju 

doprimakne. S. Ljubisa“, Rj. II, 652) -
(„pf. admovere; pervenire.- isporedi domaći, d o m ak n u ti... a. 
aktivno, primaknuti, dometnuti, d o d a ti .-u  jednom primeru XV 
vijeka“, Rj. II, 620 )+ примак пути.

155. досвршити, ддсвритм(„pf. dovršiti, svršiti“, Rj. II,
699) = доврашти+свршити.

156. доскдзати, доскажем („pf. iskazati, pripovijedati do 
kraja. -  složeno: d o - s k a z a t i . - je d a n  put XVI vijeka“, Rj. II, 671) 
— доказати („а. svršiti kazanje, kazati sye, do kraja“, Rj. H,
5 8 9 )+исказати.

157. дотикати, ддтпкам [„impf, dotaknuti, vidi doticati.
- O d  XVI do XVIII vijeka (vrlo rijetko)“ Rj. Ii, 7 1 0 ]=  
цати („Od XV vijeka“ Rj. II, 709 dotaknem („rus.

доткнуться, češ. dotknouti. . .  ali se u našem jeziku javlja istom 
od XV vijeka“ Rj. II, 703); према овом глаголу биће направ
л е н  глагол дотикнути, дотикнём („kao dem. dotaknuti. -  U dva 
pisca XVIII vijeka“ Rj. II, 710).

158. доуметнути, до умейте м (,,pf. svršiti umetanje, umet
nuti po sve do kraja, - složeno: d o -u m e tn u ti, -  impf, doum etati“ 
Rj. II, Ί Π ) =  дометну ти, дометнём („prf. složeno: d o - m e t 
nuti . . .  b. kao dostaviti, pristaviti, dodati, svagda prelazno. -  
u naše vrijeme“ Rj. II, 622) + у  метну т („v. pf.. . .  
insero“ iv. Br. II, 643). Иначе и сам глагол уметнути поред 
осталог значи свршити уметање, па није било потребе да 
се то означује још и предлогом ôo; мешањем протумачен 
овај глагол значи: дометнута н етто , али тако да се то што 
je дометнуто стави између нечега (у н етто ); и глаголу до-
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уш т и ддулијем неће бити главно значење „svršiti ulijevanje“ 
Я]. If, 717 („složeno: do -  uliti. -  impf.: doulijevaii“ ib.), него: 
Д0ЛИТИ, долијевати; тај глагол je постао од долити+улити, 
тј. улити и на тај начин додати; доливањем се суд може на- 
пунити до краја, али може и само донекле., Тако je и глагол 
доуглавити се („uglaviti posve. -  složeno: do -  u g lav iti.. .  U 

jednoga pisca XVIII vi]eka (sa se refleksivno)... To učini za 
da učenici douglave se i spoznaju istinu“. Rj. II, 717] постао 
юд углавити („2. festsetzen, statuo“ Iv. Br. II, 626) +
хе. Тако je и доубити [„svršiti ubijanje (prelazno), ubiti p o sv e .. .  
Od XVIII vijeka“ Rj. II, 716] постао од („pf.

.svršiti tučenje, istući, natući, potući koliko je d o s ta .. .  Od XVII! 
v ije k a ... АГ ga dobro Miloš ne dotuče“ ib.). Да се овде ми- 
•■слило на дотући показују обадва примера у Rj. где се го
вори о ударању мотком: „Ondi ga na molitvi kamenjem posi- 
pajućt i jedan toljagom udrivši po glavi, d o u b iše ... Kamenjem 
i .koljem doubiše g a“, (ib,).

159. дупити, дуппм[„(у Ц. Г.) vide ударити (1), бубнути“
€ . Pj. 151]— д е п и т и , д е п и м  („лупити, 6ÿ6HyTH“, С. PJ. 121)
+ лупати.

160. д урну m i, дурнем („gurnuti, turnuti, vidi i darnuti,
dirnuti. -  Na jednom mestu u pisca Slavonca XVIII vijeka“, Rj. 
II, 896) =  турнути,турнем, гурнути, + dp нём
(„dotaknuti se čega, udariti u š to “, Rj. II, 785), дав
аем („Načinjeno u novija vremena od osnove glagola udariti“. 
Rj. II,'279), дйрнути, дйрнём(„Dolazi od XVIII vijeka“, Rj. 11, 414),

161. живеркати(„vidi živkati i syn.“ M. Hirtz „Rječnik
nar. zool. naz.“, II, 590; „ ž iv k a ti... voćem živ m itte re .. .  isto 
i živerkati, ž ivukati. . .  Kad ali se oglasi čitavo jato vrabaca, 
te živkali živ, živ, živ!“ №.) =  живкатиживукати („vidi živ
kati i sy n .-V. pf. slož. zaživukati“ ibid ) + („sitne
ptice sitno žuberkale“, op. cit, 592; „ž iiberkati.. .  vidi žuborkati“; 
„ ž u b e r-v o d a “, Iv. Br. II, 875). ,

162. заошенути, задшёнём („zaošeni malo taj kraj g re d e .. .
kao otisnuti, turnuti na stranu, v. pf. je i prosti šenuti“, Iv. Br. 
i  I, 799 ) =заокренути + шенути.

163. заошйлити,задшпљпм [„vidi zašiljiti . . . кратко 
дрвце (kao klis) zaošiljeno s obje strane“, iv, Br. II, 791] =  за- 
оштрити + зашбљити.

164. искомолити, исконолим  [„pomoliti se, iz v ir it i .- s lo 
ženo: iz -k o m o liti  (? ) .- U  jednoga pisca čakavca XVI vijeka 
(samo sa se, refleksivno). Iskomoli se (iz vode) jedna človičja 
glava“, Rj. III, 888] =  искочити + помдлитисе,
(„ispružiti što otkle , da se v id i . . .  Još zorica ne zabijelila ni 
danica pomolila lica“ Rj. X, 709).

165 јѕктати, јекћем („razlijegati se, osobito dubokijem 
jekom, g la so m ... Od XVII v ije k a ...  Jektaše utroba u meni i

Годшпен 3 бор ни к Î4
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zubi. Đ. B a rak o v ić ... Lav srditi jekće i reži. F. Kanavelić“ 
Rj. ÎV, 513) =  јечати, јечпм(„gernere; re so n a re ... stsl. ječati“
Rj, IV, 505) + дрхтати, дршћем, дрктати, дркћем („u Vukovu:
drktati, drkćem i drhtati, dršćem “, Rj. II, 774).

ј е к т ј е т и , ј е ' к т п м  [„vidi je k ta ti . . .  U dva primjera XVI 
vijeka (ali u mlađem rukopisu stoji h mj, k) znači ječati; poslije 
istom od XVIII vijeka nalazi se u značenju јек тати .. .  gorom idu 
Petrovi svatovi, gorom idu, gora jektijaše. Nar. pjes. vuk.“ Rj. IV, 
67 5]=је'чати, јечпм  (gemere; re so n a re ... stsl. ječati“, Rj. IV.
505 ) дрхтати, дрктати. Ови појмови су блиски, јер када 
нешто јечи, онда и дрхти и јечање дава слику дрхтања. Тако 
су се помешале и речи трепет и тал. strepito у реч стрепет, 
„Год. зб .“ 80. Формалну везу између ових речи показује пара- 
лелност облика са хи и (дрхтат, дрктати; jek-
тати; дрхтјети, дрктјеши; јехтјети,

166. кљумати, кљумам [ „ k lim a ti... (kao da je ovakvo 
značenje). U narodnoj pripovijeci iz Bosne u naše vrijeme. Vidi 
gdje Ciganin kljuma tužan“ Rj. V, 101] =
[„U naše vrijeme u Dubrovniku kaže se о konju (u prenesenom 
smislu i čeljadetu) koji nespretno ide (n. p. klimajući glavom )“ 
Rj. V, 103] + климати[,,c. hoditi kud kamo, tumarati (ali kao
da se kod toga misli: mašući g lav o m )-U  naše vrijeme u L ici“ , 
Rj. V, 74].

167. лелешати ce, лелећем ce („ljuljati se, isporedi leli- 
jati s e . - U  jednoga pisca Dubrovčanina XVIII vijeka“, Rj. VI, 3) 
=  лелијати се + крётати се, крёкем ce („micati se uopće“, 
Rj. V, 528).

168. маждити („govori se kad kiša tijo liv a . U sjevernoj
D a lm a c iji... Vidi m ažditi“. Rj. VI, 546) =  мижим
(„rominjati. Istoga postanja i značenja češ. m ziti i pol), mžeć. 
S krupami daž mizi, udilj, udilj miži, P. Zoranić“ Rj. VI, 782)

+ ддждити („vidi đaždjeti“ Rj. II, 321), ,
(„Stoji mjesto njegdašnjega dažditi kojemu nema potvrde, a ovo 
je postalo od starijega d b ž d it i. . .  stslov. dbžditi i rus. дож дить“, 
Rj. II, 321). Ha овај начин постала je истим мешањем и реч: 
mižditi, miïdini, ibid,; miždati, miždim могло je постати мешањем 
с miïati, mižim, како je овај глагол можда гласно у инфини
тиву („Nije sigurno da inf. glasi mižiti, možda m ižati“ ib.).

169. мантињати, мантињам (vidi mantijati. -  U naše vri
jeme u Lici. „Kud ti m antinjaš?“ „Bome ne znam ni sam kuda“ 
Rj. VI, 4 7 7 )=  мантијати,мантијпм („hoditi brzo (о popu)
mašući m an tijo m .-U  naše vrijeme u Lici. „Kud ti, popo, man- 
tijaš? ka’ si tako zam antija’? “ ibid.) + главињати (hoditi tam o 
i amo bez posla, tum arati“, Rj. III, 180).

170. накојежити ce [„h o rre re ... se defendere.-K runašici, 
kad se nakoježi, digne se od ljutavi kruna na glavi (Kula kod
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G ospića)“ М. Hirtz: „Rj. nar. zool. naz.“ I, 
тити се, накостријешпм ce („naježiti se, nastršiti se. Od na -
kostriješiti se“ , Rj. VII, 402), нак ce, накострије- 
шити ce, жкостришти ce(ibid.) + на/ce.

171. накостршити ce, накостршим ce („isto što nakostri- 
ješiti se. Od na -  kostršiti se; samome kostršiti se čini se da nema 
potvrde“ Rj. VII, 403) =  накостри/ + настршитп ce 
( „pf. arrigere pilos. Od na-stršiti. . .  vide nakostriješiti se. Vidi 
nasršiti“. Rj. VII, 063).

172. наспоменути, наспдменем („isto što spomenuti, reć i“
Rj. VII, 640 ) =  напоменути + споменути(„ako bi Turci što
spomenuli za lanjske harače“ Iv. Br. II, 449).

173. нунати, нунйм („isto što  ninati i istoga postanja (tj. 
riječ je onom atopejska)“, Rj. VIII,
љати, љуљам. Постоји и реч нунаљка, [„isto što ljuljajka, lju- 
ljaška. Govori s e . . .  u Orahovici (u S la v )“ Rj. VIII, 266]. Od 
нунити + нунати добио се и облик нунинати, па се у једном 
истом стиху налазе ова три облика: „Nunaj, nuni, nuninaj, 
dragi sinak, ne plakaj“, Rj. VII, 266

174 оджргати се, одлйргйм ce [„pf. odmaći se, udaljiti se. 
Glagol je načinjen prema tal. adj. largo (dalek). Govori se u 
P e ra s tu ...  Onamo se govori i akt. odlàrgati (bez riječce se), 
t  j. odm aći, udaljiti“, Rj, VIII, 60б] =  тал. allargarsi („scostarsi“ 
allargarsi in m are“) + одалечити се. О дгвле се развило при- 
лошко зкачење ларго [„daleko. -  Tal. largo, š irp k .-O d  XVIII, 
vijeka u gornjem primorju gdje se upotrebljava iz lärga u z n a 
čenju: iz d a le k a .. .  U naše vrijeme u Istri ima adv. largo i znači 
daleko. Largo od it. „largo“, a znači širok, a u Klani (u Istri) 
zamijenili pojam taj, pa ga rabe za daleko n. p. ta m o -la rg o , 
largo!“ Rj V, 903]; како у српскохрватском према глаголу 
одалечити се постоји прилог далеко, тако je и према речи 
одларгати тал. реч largo добила значење: далеко.

175. окрћаши, окрћем („vidi ok rta ti“, Rj, VIII, 852“; „okr- 
tati, okrćem, impf, isto što okretati; pored okrtati ima i okrćati. 
ispor. okrećati pored o k re ta ti . . .  Govori se u D alm aciji“ . . .N itko 
nije na to glave okrćao“ Rj. VIII, 867

176 ошкрнути, ошкрнем [,,u Stonu: oškrnuti oškrnem, otki
nuti od šta: Nemoj mi oškrnuti od moga dijela. Milas (akc., što  
ga je on zabilježio, ne slaže se s akc. u VuKa: ökrnuti, okrnëm).“ 
„isto što okrnuti. 6 d  o -šk rn u ti;  samome škrnuti možda nema 
p o tv rd e ... Majka nohtom sira oškrnula“ Rj. IX, 3 2 2 ] =  
нути, оштрбнем („otkinuti. Od o -š trb n u ti;  samomu štrbnuti 
možda nema p o tv rd e ... Crnu Goru poharao i od nje okrnuo 
pitomu Crmnicu, kao što  joj je bio oštrbnuo divlje Kuče“, Rj. IX, 
332; у Леп. Б, Кот. постоји поред оштрбнути и тра)ни облик 
штрбати, н. п.: штрбати круф ) („učiniti 
što krno. Od o - k r n u t i . . .  Govori se . .  u Dubrovniku i u 
Prčanju“ Rj. VIII, 863).

14*



212 В. ТоманО'ВИп (36)

177. ошћети („isto što hotjeti; samo u primjeru: Pa se
čudim za novu godinu, što je danas ošćela ljud im a.. .P . Petrović  
gor, vijen.“ Rj. IX. 3\8)~ (х)от јет и + шћет '(„vidi h tjeti“ Iv.
Br. II, 523).

178. üujèxamu, пијехам, йщ'ехнути, [„(piješem),
impf, spirare, an h e la re ... Upravo bi trebalo da bude pihati 
(p ih a m ),je r  je u korjenitom slogu nekad bio vokal y (a ne ê); 
nije jasno, zašto je u južnom govoru (ali ne svuda i svagde) 
•ije ... slov. pihati (puhati), rus. пыхать ili пышать (puhati, di- 
hâti, dahati, dahtati), češ pÿchati (napuhati). Glagol je ovaj od 
istoga korijena, od kojega je i puhati“ . Rj. IX, 839.] =  
пихам, пихнути, пихнем  („vidi pijehnuti“ Rj. IX, 835) +

хати, зй/ехпм·, зијевати, зијевпм; зијевнем (стсл.
зишти, з 'Ьа , рус. зиять, зевать, пољ. ziać). О бадва ова гла
гола употребљавају се поред осталога y значењу издисати: 
„с. hropi|i iz d is a ti . . .  Bolesnik već pijehaše“ Rj. IX, 839; „zi
jevati, z ije v a m ... vidi z ije h a ti .. .  efflare extremum halitum: 
već zijeva. Rj. čovjek na um oru“. Iv. Br. II, 843. ‘ Ови су гла
голи и иначе блиски по значењу, јер кад се пијеха (јаче дише), 
онда се и зијеха (растварају се уста).

179. потумрачити, йоту мрачим („učiniti da što bude
mrko; postanje je tamno, v. potrum rak. Samo u primjeru: Na to  
Mujo čelo p o tu m ra č i... U Dalmaciji se govori potum račiti se, 
t  j. namrgoditi s e . . .  a u  Bosni i u Hercegovini znači pocrnjeti“. 
Rj. XI. 220) =  п о т м у ш и т и , п о т м у щ и  („po tam n iti.. .  Koga lice
od pogledajućih ga oči potm uši“ Rj. XI, По
мрачим („učiniti da što bude m račno“ Rj. X, 714), умрачити ce 
(„kad se uhvati m rak“ Iv. Br. II, 646); прво м  изгубило ce 
дисимилацнјом.

180. препасти, препаднем ce [,,tj. preplašiti se, uplašiti se
O d p r e - p a s t i . . .  Kakva je sveza u značenju između padanja i 
strašenja, to je n e ja sn o ... Strah jih je svih ubil, svi su se pri
pali. M a ru lić ... Krjepko stoj, nemoj se pripasti. Vetranić“ Rj 
XI, 655; најстарији je пример у Rj. из лекционара Бернардина 
Сплићанина (1945]— престрашитисе (и за овај je глагол
најстарији пример из истог лекционара, Rj. XI,
паднем („malaksati, k lonuti. . .  Obraz mu požuti, a padoše uda 
. . .  Kad ste tako sasm a pali i kad srca u vas nije“Rj. IX, 681) 
тј. престрашити се. панувши, клонувши („клонути .. .  oslabiti, 
vrlo se uznemiriti, izgubiti nadu, očajati“ Rj.V, 88).

181. пробужати, пробужам („isto što probušiti. Od pro-
bužati; samome bužati nema potvrde, ali ima imenici buža, tj. 
r u p a . . .  od mletačke buso“ Rj. XII, ;
изгледа да je облик са рефлексивном заменицом прво постао, 
па онда облик без ње; у Rj. саоменици за препасти се 
почињу XV в. а за препасти некога од XVI в.
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182. ' скалами, с е , скалам се (Леп. Б. Кот,; спустити се. 
тал. calâre) — с п у с т и т и с е  + кйлаиш се („tal. calare“ IV, 766)’̂

183. слйпити, слипам (,.vidi slipariti. Rj. s -  lipiti drukčije 
se ne nahodi vidi slandariti, slindariti“ Iv. Br. II, 425) =
тп, снймпм (vidi s lim iti. . .  cf. skinuti“ Iv. Br. II, 440), слймити 

+ лупити, лупам  („b. objekat je ono čim se što u d a r i . . .  Gad
nog blata da ко skupi, i u lice kralju lupi“ Rj. VI. 226).

184. ћукнути, ћукнем  („ u d a r it i . . .  ali ga pošteno ćuknu 
šakom u glavu“, Rj. II, 152 ) — ћћушнем („nogom  
udariti tjerajući“ Rj. \51) + тукнута, тукнем („ein wenig (Kno
blauch) stossen, c o n tu n d o ... n à - tu k n u ti, u - ,  u z - ,  v. impf, 
prosti tucati“ , Rj. II, 603). Глагол ћ^шити према Rj. има зна
чение ударити руком, a ćiišnuti ударити ногом, али обадва 
значе ударити.

185. фалетати, фалетам („gatati. vidi fale. — U jednoga
pisca našega vremena“. Rj. III, 41 (,,pl. агар. tur. fâi,
gatanje, vraćanje. — U narodnijem pjesmama našega vremena“ , 
ibid.) + гатати.

186. хаохотати ce, хрохаћем ce („vidi g ro h o ta ti. . .  ispo- 
redi hrokotati se. — Na jednom mjestu XVII vijeka“ Rj. III, 704)
=  x охотати,хохоћем („sm ijati se u glas. — U rukopisu XVI 

vijeka“ Rj. III, 641) + грохотати ce [„sm ejati se jako, u g las
(grohotom, u g r o h o t . . . ) “ Rj. III, 457]; грохотати 
тати + смијати ce·, хрокотати ce (Rj. III, 704) = хрохотаШи 

се + кикотати се, кикоЫм се („smijati se glasno, isporedi 
grohotati se“ Rj. IV, 951).

187. цвйтати, цватам („impf, cvasti, od čega je i po
stalo  tako da upravo znači u više puta cvasti, isporedi cavtati. 
Od XVI v ije k a ...  Po po.ljih kad cvata razliko jur cvitje“, Rj. 
I, 8б2) =  иМ сти (Dolazi od XIII vijeka“, Rj. I, 861)+ цвјѓташи 
(„od XVI vijeka“ I, 872). Из примера који су наведени у Rj. 
не изгледа да ' се овај глагол по трајности разликује о д  
цвасти или дветати.

188. дрхтати се, дршћем се („Ona Od straha se drhće“ .
Nar. prip. Rj. II, 774) = дрхтати +  трестиce („zadrhtati se pored
zadrhtati“, Маретић „Gram .“ 4Щ  =  задрхтати + затрести ce.

189. аспуцати ce [„ispucati, ispucam (raspuknut» se) na 
mnogo m ie s ta ...  Od XVI v ije k a ...  1. aktivno, a. neprelazno, 
sa značenjem sprijeda kazanijem . . v 3. sa se, reflek sivno ... a. 
značenje je isto kao kod 1, a . . .  Sto pazit valja da se sviće 
ne ispucaju“, Rj. IV, \ \ \  —  исауцати+разбити. се, покварита 
се. У примеру: „Stoji (zemlja) neplodna i nevesela, pače ispuca 
se “ (ibid.) постало je од испу се, йсуишж 
(„U litu se ove zemlje od vrućine tako isu še“ Rj. IV, 77).
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сумњати ce, сумњам ce (,,sa se refleks, zweifeln, dubito“
iv. Br. II, 494 ) — сумњати(„zweifeln, dubito“, ly. Br. II, 493)

+ колебати ce („b. u duševnom smislu, titubare, ne umjeti se od
lučiti. Ne dvoumnymi pomišljenmi шѕепњ kolêblêm se“ Rj. V 223).

cuhuce („sići se pored s ić i“ Маретић „Gram .“ 440) =  
сићи + спустити ce

; ђипитиce, ђиппм ce („sa se, refleksivno; isto je značenje
kao kod активнога глагола. Pa se đipi od zemlje ria noge. 
Nar. pjes. vuk.“ Rj. III, 8) =  ђипити („skočiti“ ibid.) + 
ce („Dvignuti se na noge „exurgere, surgere, erigere se“. J. 
M ik a lja ... dignuti se: Digoše se na noge. N. M a rc i .. .  Pa se 
Mijat na noge d ig n u o ... Nar. pjes “ Rj. II, 376. Овако je по- 
стао и глагол скочити се (Год. Зб ор .“ I, 72); овај глагол 
налази се у Миклошићевој упоредној граматици међу приме- 
рима медијалних глагола, као и глагол устати се („ustade 
se Ale od Novoga“. „Vergl. Gramm. IV, 267. Usian’se Mare 
dušice“, Iv. Br. II, 666), који je постао на исти начин.

Да су и у другим словенским језицима непрелазни гла
голи добивали рефлексивну заменицу мешагьем с другим 
глаголима који су ту заменицу имали показује пример из 
руског језика „gnitb sja dial, für gnitb“, наведен на истом 
месту, који je постао од гнить + р
(„ гн и т ь ... 1. Разлагать-ся, разрушать-ся, подвергаясь гни
ению“ Д. Н. Ушаков: „Толковый словарь руского языка“ I, 
579); тако и slušatb-sja, Mikl. „V. Gr.“ IV, 268 од слушать + по
коряться (matuški ne slušatb-sja =  матушки не слушать + ма
тушке не покоряться). Миклошић наводи и обрнуге случа- 
јеве где „отпада рефлексивна заменица, а да глагол због 
тога не постане прелазан: „tu krenuše iz grada vojnici... 
neben: pa se vezir iz Kosova krenu“ („Vergl. Gramm. IV, 270); 
у  овом примеру дош ло je до губљења рефлексивне заме- 
нице мешањем: ту се кренуше из града војници + ту пођоше 
из града војници. Овако je постао и глагол 
кйм [„brzo otići. Od od -  š ik a ti. . .  u Stulićevu (festinare).· 
Govori se u Korenici, ali u značenju: daleko o tić i“, Rj. VIII, 
690] =  отићи + шикати ce, тј. отићи шикајући се. Иначе
глагол шикати у овом значењу дрлази с рефлекс, замени- 
цом („sich fortpacken, facessere: Šikajte se, gosti, od kuda ste 
došli. Rj. odlaziti 2. vidi prtljati 2, tornjati se, vući se 3 “ Iv. 
Br. II, 528), а без ње je поелазан. Овако je постао и глагол 
догегати, догегам (,,pf. doći gegajući se. — složeno: d o -g e g a ti  
U naše vrijeme u L ic i“ Rj. II, 661 се,гёгйм се + доћи;
глагол догегати се не налази ce у Rj., али се налази одгёгати 
се, одгёгам се (,,pf. gegajući se otići. Od o d -g e g a t i“ Rj. VIII, 
578; „odgegucati. . .  dem. prema odgegati“ ibid.;, који je по
стао  од отићи + гегати ce;овакав облик с рефлексивном 
заменицом очекивао би се и код глагола догегати; било да
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je овај глагол имао повратну заменицу па je изгубио, или 
да je ни1е пригодом свог постанка ни добио, у обадва слу- 
чаја то се je догодило због мешања с глаголом ићи, који те 
замениие није ни имао; тако je добивен и глагол 
дошпкам [„doći (ali kad se govori s p rez iran jem ... složeno 

d o - š i k a t i . . .  U naše vrijeme u L ici“ Rj. U, 102] = +
ce („odlaziti“ Iv. Br. II 528).

Да су се и у другим језицима добивали мешањем овз- 
кви глаголи вили се по примеру из латинског језика: 
agis (te)?“, наведеном међу другим примерима из других 

језика у споменутој Миклошићевој граматиии, који je мога ; 
постати од: unde agis te ?+ unde vadiš?

190. апелйвати се, апёлива се („appellare; isporedi
apelavati se. XV i XVI v ije k a ...  Koji se odzivaju ili nazivaju, 
to  jest apelivanju od pape rim skoga k zboru. Š Budinić“, Rj. 
I, 94 )=апелбватисе, апелавам се („impf, appellare; isporedi
apelivati se. XV vijeka“, ib id ) + ce („a p e lira ti...
Sudca srn iljava ti.. .  gdi nišće ne prudi ni se pozivat na sud 
kim te sudi. Lučić“ Rj. XI, 312), називати ce („pozivati se 
znači: pozivati se, t.j. apelirati“ Rj. VII, 774), а и облици aue- 
лавати ce (Rj. I, 94g апелати ce (ibid.) добивени су меша- 
њем с истом речи, јер у талијанском овај глагол нема повра- 
тне заменице.

191. пара ми ce [„Iz tal. parère. U rječniku nijednom.
Najviše potvrda ima iz dubrovačkog i čakavskog govora___
para mi se, da bih ozdravila (u pjesmi s Hvara)“ Rj. IX, 643] 
— пара, uäpa ми („Para da govoraše“ \Ъ\й.) + чини ми ce.

192. долагати, ддлажём [,,pf. složeno; do lagati, -  impf- 
d o lag iv a ti.. .  b. prelazno lažno dokazati (koje vidi pod b) bb), 
ja v i t i . . .  dolagati kome š t o . . .  defero m endacium “ Rj. II, 603] 
доказаны! („Dolazi od XVII v ije k a .. .  b. kao javiti, kazati pripo
v ije d a ti ... da nijedan ljubi ne dokaže“ Rj. Ii, 589), дојавити 
(„javiti što kome koji je podalje.— u naše vrijeme u Dubrovniku“ 
Rj. H, 582) +  лашш.и, т j. дојавити лажући. Иначе овај глагол 
значи; „svršiti laganje, ne lagati dalje“. Rj. II, 603.

193. дотаврљати ce, дотаврљам ce [„kao da znači: doći
nepoznatijem putem ili pipajući po m ra k u .-s lo žen o : do tavrljati 
(nepoznata postanja: da nije od tal. travagliare, truditi, mučiti 
se?), —U narodnoj pripovijeci bosanskoj našega vremena“ Rj. II, 
705] =  дотёйстисе, дотёпем ce („pf. doći tepući s e . . .  U jed
noga pisca našega vremena“ Rj. II, 708), дотетурати, дотетурзм 
(„pf. doći te tu ra ju ć i... „aegre advenio“ . . .  „jedva sam dote- 
tu rao“, ibid.), дотетурити, дотетурйм („vacillando infantium 
more accedere“, ibid.)4 -добаврљати,добаврљпм („pf. vagando 
pervenire, doći bavrljajući“ Rj, II, 501).
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194. избита, йзбщем [„bijući učiniti da Sto (objekat) izide 
. . .  izbi mu sve zube. M. V e tran ić .. .  2 jednim k lin o m .. .  drugi 
klin iz b i t i . . .  Izbi mu mač iz ruke“, Rj. IV, 135)
извуки, извадити.

195. истуки, истучём („с. tučenjem izvaditi, tučenjem uči
niti da što iziđe, isporedi iz b i t i . . .  Luka ipak nije m ogao svojim 
zanatom istući cijeloga hljepca. M. P av linov ić .. .  istuć hranu,, 
službu“ Rj. IV, 72 ) —  туки +извуки( .)

196. извабити, йзвйбим („vabeći učiniti da ko ili što izide
na polje, dobaviti na polje. — Složeno: iz-vabiti. .  - Od XVII' 
vijeka“, Rj. IV, 309) =  извест и ,вабим  („v„.
imf. k o g a . . .  allicio“ Iv. Br. II, 694).

197. ископати, искдшм („b. kopanjem izvaditi što, η. p„.
nješto što je pod zemljom, a i drugo, tako se često kaže: iskopati 
oko“ Rj. III, 889) =  копати + извадити. Тако je и
или што („ukopati što n. р. u z e m lju ... sa se, refleks, ukopati 
se, sich verschantzen“ Iv. Br. II, 635) постало од + уни-
јети, увуки,т. ј копајући унијети, увући; покопати y значењ у
„pogrepsti, sahraniti“ постало je од + погребсти. Тако
и закопати од копати+ завући, т. ј. копајући завући у земљу.

198. залкђати,залеђам [,,pf. (k o m isch )... razboljeti se· 
(n. p. od nahlade) tako da se osjeća bol u leđima, glagol se druk
čije ne nalazi“, Iv. Br. II, 788] =  залежати ce, залежим ce („od  
ležanja pokvariti s e . . .  ležeći provesti“, Rj. II, 788)] + 
занёмошём (razboljeti se) + леђа,· овде je глагол залежати се 

према занемоћи изгубио рефлексивну заменицу, а од шале je 
камерно искривљен на тај начин што се ж претворило у

199. запазарити се, запйзйрим се („zabuniti se pazarajući
. . .  kad se zapazari, lasno je od trgovca ukrasti, Rj. za-pazaritf 
se. v. impf, prosti pazarivati“ Rj. II, 801) +■
рити(„negotiari. . .  t rg o v a ti.. .  kupiti“. Rj; IX, 719), т. j. збунитп 
ce пазарећи.

200. кликотати ce, кликоћем ce („smijati se.— Valja da je- 
jiječ onom atopejska — U· naše vrijeme“..Rj. V, 72
ce, кикоШм ce („smijati se glasno“ Rj. IV, 951) + клиџати, кличем  
(„kliknuti. — Od XIII v ije k a ...  jubilare“ Rj. V, 65).

201. лепётати, лёпекём [„m ahati ili uprav treptieti krilima,
kod lećenja a i kod stanja na mjestu, kaže se о krilatijem živo
tinjama (u naj starijemu primjeru о krilatoj v ili)__ Od XVI
vijeka“, Rj. VI. 11] =  летјети, лётпм  + трепётати, трёпекём 
(стел, трепетати, рус; трепетать, „trepeće n. р. list na. drvetu“.. 
Iv. Br. II, 587)

202. лепрцати, лепрцам („vidi lepršati“ , Rj. VI, 12)·= лепё
тати, лёпекём +  врцати ce, врцам се, врцкати ce, вракам cer 
копрцати ce, копрцйм. ce,, т..ј.. врцајући, ce nm  копрцајуђи. ce  
лепетати.
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202. лепутати, лепутйм  („letjeti malo i ne visoko iznad
zemlje, nego s jedne strane blizu na drugu. — U naše vrijeme u 
Stonu.“ Moji golubići još ne lete nego leputaju po k u ć i ! . . .  
isporedi leput“, Rj. VI, 13 ')= лету кат(,,i letučem,, 
impf. dem. letjeti“, Rj. VI, 21), скаку скйкукем (скакутам?) 
+ лепётати, лёпекем(„mahati ili uprav treptjeti“ , krilima Rj. VI, 
i l ) ,  лепршати, лепршам [лепршати се употребљава се и без* 
се: „гледај како лепрша она бандијера“ (застава; у Дубр.), 
а и пример у Rj. поред лепршати се, за који се каже да има 
„drugo značenje (kao lepetati)“ нема рефлекс, заменице: „I da 
sreće lepršaju krila“, Rj. VI, 12], т. j. по мало летети, скакутати* 
машући крилима.

204. накопиШити c e , накдпитпм ce [„nakotiti se, umnožati
se. Od na-kopititi s e . . .  govori se u Lici (o djeci), na pr. Nako- 
pitila mu se puna kuća d je c e .. .  u Raiću (u Slav.) о mišima,, 
pacovima, о m uham a“ Rj. VII, 4 0 1 ] =  се,
ce („Jer silna se nakotila r a ja . . .  govori se u Lici. Rj, VII, 403) 
+  нћкупити ce, нћкупИм („Vojska pristupi, kako množ od mravi 
kada se kupi. Đ. Baraković“. Rj. VII, 409).

205. отарисати,отаришем („ la s k a ti .. .  govori se u Lici
. . .  tvoj Ilija ne bi otarisa ni sv. P e tru . . .  Postanje tam no“. Rj. 
IX, 349) =  отар, отара („isto što oltar i istoga postanja“ ibid.) 
+ метйнисапш, метйнишем [„duboko se klanjati i krstiti, što· 
može biti i k le č e ć i.. .  Kako mu se vas zapad i istok kao meta- 
nišeći (sic!) klanja“. A Kanižlić, Rj. VI, 620; метаншиећи могло 
je постати мешањем од метанш ући + Постоји и реч
лижиотар („čeljade što liže o tare“ Rj. VI, 332).

206. покинђурити ce, покинђурим ce („pooholiti se. Od. 
p o -k in đ u riti  s e . . .  Govori s e . . .  u Lici, na pr. tvoja se Milica; 
nešto pokinđurila od kako se udala“ Rj. X, 502) = поохдлити 
ce, понијети ce ( „ Ja k o v ... uz to se još osobito bio ponio i 

p o s ilio .. . “ Rj. X. 1 \\)  + киНђуриШи ce (китити ce), тј. китећи 
ce поносити ce.

207. преговарати се,прегдварйм [„с.) prepirati s e . . .
Tako se ti komuni među sobu veliko pregovarahu (u spisu. 
XIII vijeka sačuvanom u prijepisu XVI v .) . . .  Ričmi prigovarat 
nemoj se s ričljivim. M arulić“ Rj. XI, 52 се, прём ce
(,,b. preti s e . . .  parbiti se pravdati s e . . .  iz ХШ—XV v ije k a ...  
prepirati s e . . .  svađati se, kavžiti se, gložiti se“. Rj. XI, 750),, 
препиоапш će + разговарати ce, тј. разговарајући се препи- 
рати ce.

208. тажити, тажим („pacificare, sedare, pacare, placare..
Stulli vidi miriti, tišiti, tješiti, blažiti. v. pf, slož. u ta ž i t i . . .  
Cmili Mare i suze proljeva, tažio  je od Budima kralju“ Iv. 
Br. ii, 559 ) = тјешити(„Kad je vidi gdje p la č e .. .  Onda tješe-
ći je rekne joj da se za to  ne brine“ Iv. Br. II, 574) +
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(„3. mitigare, lenire, umirivati, utišavati; u naše vrijeme: čovek 
je stane blažiti: ta nemoj ženo, za boga!“ Rj. I, 433).

209. Kàxopuuiu, Кйхорпм („vidi ćao riti“ Rj. II, 125; ćao- 
riti, càorïm . imp. flare kada vjetar što blažije i tiše puše onda 
ljudi reku: po nješto ćaori vjetar, ili: bogme, bura dobro ćaori. 
kod G ospića“ Rj. II, 126 ) = Кушити,(„leniter spîrare. 
isporedi ćuh. u jednoga pisca XVI vijeka“ Rj. II, 157),
(„fiare. isporedi ćuh. u jednom spomeniku XV vijeka“ Rj. U,
151 ; „ćuh, m. spiritus, flatus, od XVI vijeka“ ibid.), ћурити, 
"ћурим („duhati, flare. Daničić kor. 96 misli da korijen može 
biti tu u značenju napinjati se prešlom u duhati u naše vrije
m e“ Rj. II, 156)+ лахдрити,лахорйм [tiho duhati, piriti, p ir
kati (o vjetru)“ Rj. V, 875]; , („leniter
flare, vjetar ćarlija, ventus est lenis et mitis. sam o u Vukovu 
rječniku“, Rj. II, 126; ćarlijan je .. .  sam o u Vukovu rječniku“, 
ibid ,) = К а р и т и Ка'рпм, Каркати Кахорити, Каорити +
лелй/ати, лелшам  („ljuljati, činiti da se što stojeći na istom

mjestu pom iče gornjijem dijelom tamo i a m o .----- i- stoji mj.
njegdašnjega ê, zato se u istočnome govoru kaže leléjatî. . .  
O d  XVIÏI v ije k a .. .  lelijati se s dodatkom da se govori u 
Srijemu; leli jati se, ljuljati se polako od vjetra „wogen“ „fluc- 
tu are“ s primjerom: Saš se sve leli ja“, Rj. VI, 3). Овако ce 
може тумачити постанак глагола ћарлијати у колико je он 
постао у јужном или западном говору, јер да je постао у 
неточном, у том би говору гласно ћарлејати, пошто се у 
неточном говору према лелијати употребљава лелејати. Из 
Rj. се не види где се говори карлијати, али пошто се не 
говори како он гласи „и istočnom e“ или „zapadnome govoru“, 
npeMâ бележењу у Rj. значи да се друкчије не говори, да 
према томе по постанку припада јужном или западном го
вору. Глагол kûpumu Кирпм („leniter flare u govoru: ležimo na 
daskam pa nek malo ćiri, odmah nam je zim a“ Rj. II, 139) = 
Кушити и др. -+- пирити, лахорити; = .

Курлити, Курлпм („vidi ćurlikati u naše vrijeme: Ćurli 
danas, ćurli sutra, nauči se ć u rlik a ti... Iz. nar. pjes. u Lici“, 
Rj. II, 156)—Курити, Курпм + диплитдшлпм („svirati u diple. -  
isporedi d ip la ti . . .  Dolazi od XV1I1 vijeka Rj. II, 413). Od 
курлити  поста na je реч Курлика („vrst. čobanske jednocijevne 
sv ira le“ Rj. II, 156), а од Курлика глагол Курликати („svirati 
u ćurliku“, ibid.). И Курлика и диплити употребљавају ce y 
подругљивом значењу („ću rlik a .. .  2 .psovna riječ za onoga koji 
je prilično prazne g la v e .. .  kod G ospića“ Rj. II, 156; d ip li t i . . .  c. 
pošto se misli da svirati u diple nije nikakav koristan posao, 
znači kao lastovati, besposličiti. u L ic i“ Rj; II, 413).

210. хйхирити ce, хћхирпм ce („smijati se glasno a bez
razloga, budalasto, na Braču. Rj. III 596) = ce, xù-
рспштам ce („vidi hihiriti se. — U naše vrijeme u Dubrovniku“
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Rj. Ш, 597), хихатати („grohotom se smijati, na Rijeci“ Rj. 
311, 596 ) + цјерШиџјеопм, церипщ („od XVI v ije k a ... cjeri
se čeljade kad se smije zijajući, te mu se zubi vide, kad se 
smije i preveo, po tom i n ep ris to jn o ... Što se istom cjeriš? 
N. Nalješković“. Rj. I, 813), Акценат je као y , кад
се хихирити сведе на старији акценат: ее.

211. догаламити, догалймпм [,,pf. s vikom (s galamom) 
doći. — složeno: do - galamiti. U naše vrijeme u Lici. „Noćas 
moj čovjek oko ponoći sa svojim drugom dogalami kuć i“ Rj. 
II, 560] = галамити-  doku,тј. доћи галамећи.

дојагмити, дојагмпм (,,pf. složeno: d o -  jag m iti.. .  b. ne- 
prelazno, doći jagm eći se. — U narodnoj pjesmi Hrvata u Ugar
skoj. Pod Haimburski varoš dojagm ili“ Rj. II, 580) = доћи+јаг- 
мити ( jà g m iti... postaje od 1. ja g m a ... Od XVII v ije k a ... 
navaljivati, n a s r ta t i . . .  grabiti. Kj. IV, 409; „jagma, f. tur. 
jagma, plijen, p lijen jen je .. .  navala, juriš“ ibid.).

ддлајати, долајем (,,pf. složeno: d o - l a j a t i . . .  b. doći 
lajući“ Rj. U, 604) ̂ доћи + лајати, тј. доћи лајуки. Иначе овај 
глагол значи „а. svršiti lajanje“ ibid.).

домахати, домйшём („dömähäm, impf, domahnuti. — U 
naše vrijeme u Dubrovniku. — U Lici s drugim značenjem: Đe 
sko idući više maše rukam a nego li nogama, te gđe dođe reku 
mu: „jesi li dom avao?“ Rj. II, 619 тј. доки
машући (рукама).

допшехати, ддпијехам (,,pf. doći pijehajući. — složeno 
d o - p i je h a t i . . .  U naše vrijeme u Dubrovniku“, Rj. II, 645) = 
доћи + пиЈехати, пијехам („dihati, d is a t i . . .  brehtati, dahtati, 
h r ip a t i . . .  Vas trudan i oznojen pihajući od truda — Kašić“ 
IX, 839).

допйрити, ддппрпм (,,pf. doći pireći, pušući (teško dišući) 
isporedi dopuhati. — složeno: dopiriti“ Rj. II, 
риШи, пйрйм („puhati, duhati“ Rj. IX, 865).

ддплакоти, ддплачем (,,pf. složeno: do -  p la k a ti.. .  b. doći 
plačući“, Rj. II, 647) =доћи + плакати. Иначе овај глагол значи 
евршити плакање („а. svršiti p la k a n je ... od XVI vijeka“ ibid.).

ддпухати, ддпушём[(„dopühäm), pf. složeno : do -  puhati.— 
U naše vrijeme u D ubrovniku ... b. doći p u š u ć i . . .  Evo ga! 
jedva je dopuhö“ Rj. II, 653] = доћи + тј. доћи пушући 
(„teško d išuć i“, ibid.). Кад ce овај глагол веже за пухати у 
значењу пухања ветра, онда он значи „doći brzo, iznenada (kao 
vjetar)“ „Odnekle i on dopuha, kad mu se nijesmo nadali“ ibid.

ддранити, ддранпм [,,pf. doći rano (u jutro) složeno: 
d o - r a n i m . . .  Od XVIII vijeka a između rječnika u V ukovu ... 
O tkud ste jutros doranile? Nar. pjes.“ Rj. 
нити, тј. доћи хранивши.
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дослијепати, дослијеппм (,,pf. doći kao slijepac, pipajući.— 
složeno: do i slijepati koje postaje od osnove adj. slijep. — U 
naše vrijeme u sjevernoj Dalmaciji“ . Rj. V, 67 
доглимбати, дошантати, доблатати и др овај je
глагол morao постати и према глаголу дош тапати ce („doći 
stapajući s e .— složeno: do -  štapati. . .  U naše vrijeme u Du
brovniku“, Rj. II, 702), само што доштапати се долази с реф
лекс. затеницом, док je глагол дослијепати без н>е. Али се 
може претпоставити да je он облик без рефлекс, затанице 
добио прета глаголита доглитбати и др. као и глагол доге- 
гати, доишкати, види бр. 189.

ддтраљати, ддтраљпм („doći tra lja juć i. . .  U naše vri
jeme u L ici4 Rj. II, 714 ) =  доки + траљат(траљаво радити? 
„Traljav posao“ Iv. Br 11,583). У Iv. В г. не налази ce овај глагол, 
али се он види из споменуте дефиниције‘ у Rj.: „doći traljajuć i“ ,, 
а у вези je c придевом траљав (rđav 1. n. p. o b u ć a .. .  isp. tralje  
. . .  d ro n ja v ... Traljav posao“ Iv. Br. II, 583).

дохуктјети, дохуктпм [,,pf. doći hukteći (o vjetru). — slo
ženo: d o - h u k t je t i .— U naše vrijeme. U isto  vreme dohukti 
crveni vetar“ . Rj. II, 577] =  дохитјети, дохйтйм („hitno d o ć i .—  
složeno: do -  hitjeti. — U jednoga pisca XVIII vijeka“. Lovorikom 
ter se kiti, da k Apolu š njim dohiti. J. Kavanjin“ Rj. II, 572), 
doku-t- х у к т а т и , х у к к е м  („vidi h u k a ti .. .  Od XVIII vijeka“ Rj.

ili, 731), хукат и/хучем  [(„i hukam ). . .  Od XVI v ije k a ...
Vitar iz daleka hučući. M. A. Reljković“. Rj. III, 730-731), tj.. 
дохитјети (хитно доћи) хуктећи. Траг мешања са дохитјети; 
показује je у овот  глаголу; барет y Rj. се налазе глаголи 
хуктати, хукати, а нета хуктјети. '

Ови се глаголи разликују од глагола: доблатати, до- 
ганбати, догамизата, догазити, доглибати, доглимбати, до- 

грандати, дохитјети, дохрлити, доиграти, дојахати, до/едри- 
ти, дојездити, докорабљити, докулати, докулецати, 
тити, доплазити, допловити, доплутати, допу-
зати, доскакати, дошантати, дошикати јер ови глаголи и 
без префикса значе кретагье па су префикс тогли добити и 
без мешања с другим глаголима, (али и блатати и др. по~ 
стали су мешањем од ићи, газити + блато, и др.) Глаголима 
с префиксним значењем доки одговарају глаголи с префики- 
сним значењем отики:

отпирити, отпирим („odmagliti, pobjeć i“ nije jasna sveza; 
u značenju između prostoga piriti i složenoga otpiriti“ Rj. IX, 416) 
= отики + пирита.

дтшевати дтпјевпм („е. otpjevati, otići pjevajući, sin
gend dafongehen, abeo cantans“ , Rj. IX, 4

дтплакати, отплачем [,,b. plačući o tić i; ispor. otpjevati 
pod e; samo u Vukovu rječniku (weinend dafongehen, abeo- 
lacrim ans“ ibid.j. =  отики+ плакати.
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212. проујати, проујпм [,,pf. ujedi proći pokraj čega (kao 
:na pr. vjetar); od p ro -u ja ti ,  ide među glagole navedene kod 1 
pod b; sam o u Vukovu rječniku („vorbeiheulen, vom Winde, 
praeterstrido*)“ Rj. XII, 465] =  проћи, т. ј. проћи хуЈећи. 
Према Rj. овакви глаголи значе да „nešto biva pokraj nečega: 
proći, projahati, prokasati, pronijeti, provesti“ (Rj. XII, 237, в), 
али овај се глагол разликује од наведених, јер они и када су 
несложени значе ићи, кретати се, а глагол ујати нема тог 
.значења [„heulen (vom Meer, Wind), ululo. Rj. dji silna voda 
vjetar“ Iv. Br. II, 632]. Исто значење има и глагол прохујати, 
јер je то исти глагол („slož p ro -u ja ti ,  za — . gdjekoji pišu 
riječ  sa h sprijeda hđjati, hujim“, ibid.), али y Rj. се о њему 
каже: ,,pf. glag. za hujanje koje će brzo da p ro đ e .. .  ide među 
glagole navedene kod 1 pro pod (Rj. XII, 314); међутим овај 
с е  глагол не може подвести под значење под g , ,  jep под g  
„priiedlogu je služba, da od im perfekt i vnoga glagola načini per- 
fektivni: probuditi“ ibid., а то овде није случај; даље ce још 
каже само: „ovamo idu dakako i glagoli, koji znače početak 
kakve radnje: procvasti“, али ни то значење нема глагол про- 
хујати, него значење: проћи с хујањем.

У Rj. се налази и глагол чије се
значење дефинира речима: ,,pf. huknuti pokraj čega“, али ce 
из немачке речи vorbeiheulen [vom Winde], KOia je ту наве
дена из Вукова речника види да глагол прохучати има исто 
значење као и проујати. У овакве глаголе спада и 
.ждати (Год. 36. I 87); за глагол протакетати, ibid., мало je 
теже тачно казати како je постао, jep би требало знати да 
.ли се он употребљава и без префикса; и, ако се употребљава, 
какво му je тачно значенье). Овакви глаголи постоје и у 
руском језику: прожужжать („1. Пролететь, жужжа. Над го
ловой прожужжала муха“, Д. Н. Ушаков: Толковый словарь, 
III 931), просвистеть („Просвистела над головой пуля“, ор. 
•cit. III, 998). Д а овакви глаголи постоје и у немачком види 
се из наведеног глагола vorbeiheulen, а такви су и глаголи 
durchrauscnen(„пушећи прећи“ Ристић и Кангрга: „Енц. нем. 

срп. хрв. реч. 366), durchtoben („пробеснети, беснећи п р о ћ и - 
лазити“ ор. cit. 37i), durchzischen („шиштећи пролазити кроз“ 
•ор. cit. 373). Према књижевним споменицима ови су глаголи 
у  српскохрватском језику из новиЈег времена, jep се налазе 
сам о у Букову речнику. Главна подлога за стваранье ових 
глагола била je у томе што се звук ствара покретом пред
мета: баш зато што су уско повезани и налазили су се не- 
раздвојно у свести, па су се тако јавили и у језику.

*) Глаголе оваквог типа нисам нашао у речницима латинског 
{а ни тал. ни франдЈ језика; тако ни p r a e t e r s t r i d o ; глаголи p r a e t e r e o ,  
p r a e t e r e q u i t o  итд. одговарају типу п р о ь и ,  и р о ј е з д и и ш .
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213. ддварати, доварим, („v. pf. mit Betrug herführen, de-
ceptum adduco: ,,Ак’ uzmožeš dovarati Turke. Rj. d o -v a ra ti ,  
varamći dovesti, u Rj. ima griješkom v. impf. m j:sto  v. pf. isp. 
v. pf. slož. izvarati, navarati, prevarati“ Iv. Br. 1.252) 
бити, довести+ варати, т. j. довести варајући.

За глаголе с префиксом до у Rj. стоји само: „složeno 
s glagolima znači da se radnjom onoga glagola dokučuje ono 
na što je nam ijenjeno“, Rj. II, 485, али то je тачно само за 
глаголе докучити, довести и сл., а овде се „ono na što  je 
namijenjena“ радња не докучује „ rad n jo m ... g lagola“ који ce 
изговара; y овим ce глаголима онај глагол који означује радњу 
којом ce „dokučuje ono na što je namijenjena“ не налази, него 
само глагол који уз тај глагол (који се подразумева али се 
не изриче) стоји као глаголски додатак, а од глагола који 
означује радњу „kojom se dokučuje“ налази се само префикс. 
Овакви су глаголи:

донукати, дднукйм („dovesti nukanjem. -  složeno: d o -  
nukati. -  U jednoga pisca XVII vijeka“ Rj. II, 637) =  довести + 
нукати („nagovarati, po ticati“, Rj. VIII, 264).

допитомити, допитомпм („pf. svršiti pitomljenje (pre- 
lazno); dovući, dovesti, dovabiti p itom ljen jem .. .  U naše vrijeme 
u Dubrovniku. Ne mogu nikako onu mašku (mačku) da dopi- 
tom im “ „jeda bi dopitomila onega divljaka“ Rj. II, 647] 
вабити, довући, довести + припитомити, т. j. довабивш и

припитомити.
досилити, ддсилилпм (,,pf. dotjerati na silu (subjekat je 

vazda vjetar, a objekat brod i pomorci). -  složeno: d o - s i l i t i . . .  
U jednoga pisca XVII vijeka. Vitar u Siciliju priko volje đosili 
ih. F. Glavinić“, Rj. II, 670] — дотјерати т. j. при-
силивши („na silu“) дотјерати.

дохукнути, ддхукнем (,,pf. tisnuti hučući (о v je tru ) .. .  U 
jednoga pisca XVII vijeka. Zavrnuhu ju (barku) vitri, ter ju đo- 
huknuhu u porat od Ostije. F. Glavinić, cvit.“ Rj. II, 5 7 7 ] =  дд- 
тјерати („Vraćajući se po moru, dotira jih fortuna na jedan pust 
otok. F. Glavinić, cvit.“ Rj. II, 711) + („Huknu
vitri, smutihu more i probudihu valove. F. Glavinić, cvit.“ Rj. 
Ш, 731). Како се види сви ови глаголи који су се мешали 
налазе ce међу осталим и код истог писца, у истој књизи. 
[Облиии заврнуху (заврнуше), дохукнуху (дохукнуше), сму- 
тиху (смутише), пробудиху (пробудите) претстављају мешање 
аориста с имперфектом].

Глагол дохукнути разликује се од глагола доварати, д о 
питомити, досилити по томе ш то je сам без предлога непре- 
лазан; код гьега се јаче истине глагол који се подразумева (до- 
терати), јер je мешањем с њим (с дотерати) постао прелазан
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(С овим глаголом сличая je по постанку и значењу глагол 
отпухнути ; т. 228Ј; сличног je постанка отпухнути, бр. 229.

Ол значења да се нешто ,.докучује“ још су даљ е наве- 
дени глаголи .типа догаламити; они као непрелазни немају 
никакве везе с таквим значењем.

214. надобити, надобијем(„pf. superare, v incere . . .  Jedali
je malena stvar bila jednoga glasovitoga junaka i viteza nado- 
b iti“ Rj. VII, 283) =  нпдбити,надбшем (nadvladati koga bijući 
se s njim “ Rj. VII, 261), надвладати + д („2. vin
cere, superare, kao odoljeti, svladati, nadvladati, pobijediti i t. d. 
natječući se kako mu drago s k im . . .  ovo značenje koje je samo 
u južnijem slavenskijem jezicim a polazi od pređašnjega po tome 
što kao da se misli da onaj koji je dobiven postaje stvar onoga 
koji d o b ije .. .  Bori se Herkules s Akelojom i dobi g a“ Rj. II, 506).

215. наздоавити коме чашу, купу („Nazdravi mu ztatnu 
kupu v in a .. .  Turci Jandri čaše, nazdravile“ Rj. VII, 770) -
вити (нзкоме чашом) + попита,испиши чашу, т. ј. наздравити 
подигнувши, испивши чашу.

нйпити, напијем [„pf. potionare, p ro p in a re ... b. napiti, 
t  j. nazdraviti u pravom sm is lu ...  (napiti tkomu, bere alla Sa
lute di qualcuno,-n a p iti  zdravicu, u zd rav lje .. .  napiti u zdravlje 
ili zdravicu komu s naznakom, da se nalazi u G undulića).. .  
Koji pije, svaki njoj (t. j. djevojci) napije, Nar. pjes. istr.“ Rj. 
VII, 4 9 1 ]=  наздравити + пиши.Зато овај глагол може имати
за објект чашу: наздравити некоме пијући чашу („napiti čašu, 
vokal“ Rj. VII, 492]; напита срећу („da napijem sreću za udaju“ 
Nar. pjes. Vuk.“ ib.) напити + зажелети срећу,

отпиши, отпщем некоме („с. pijući odgovoriti na zdra
vicu. . .  kako kome napiješ, onako će ti o tp i t i . . .  On pri jedi om 
obêdu imajući 20 lie svakomu po jedan bokal napio i svakomu 
opet, koji njemu napili, o tp io“ Rj. IX, 418 
рити, т. j. напивши некоме одговорити му на здравицу. Иначе 

отпити значи „debibere. . .  malo srknuti od čega“ Rj. IX, 418.
21 б. избацити, йзбпцпм пушку („3. pušku, top „abfeuern

(die flinte)“ . . .  Izbaci pušku na divlju mačku. Vuk“. Rj. IV, 126) 
= опалити, одайети пушку (Rj. IX, 20 + избацити зоно из пушке.

217. крёсатикрешём огањ [„udarajući ognjilom о kremen,
činiti da skaču is k re . . .  ovo je najstarije i najobičnije značenje, 
pa su se iz njega razvila i d ru g a ...  Tko kreše oganj“ Rj. V, 
523] =  кресати + запалити огањ, т. ј. наложивши дрво запа- 
лити ватру.)

йскресати, йскрешем ватру [,,n. р. vatru, auschlagen (fe- 
uer)“ „excito ignem “. A ti iskreši vatru“ Rj. III, 899 
сати искру (из камена) + зайалити ватру, т. j. искресавши 
искру из камена запалити ватру. А и реч искресати постала 
je од извући + кресати, т. ј. извући крешући.
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218. потјерати траг (t. ј. pođi za .čijim tragom. Potjera
jedan starac poslije podne lisičiji trag po snijegu“. Rj. XI, 143) 
— пот/ерати некога + гледати, тражити тоаг, т. ј. потерати
некога тражећи, гледајући његов траг (одећи no његовом 
трагу); у наведном примеру: пт јера лисицу + гледао /е лиси-
чији траг =  потјералисичији траг.

219. пребрсдити kota или што [t. ј. prevesti (prevezem) 
preko v o d e .. .  Viditi m o ž .. .  koliko navi množ i ljudi jest s 
nama, ki nas će pribrodit u moj stan na vesla ter jidra“ Rj. XI, 
450] =  боддити,бродим („riječ dolazi od XV v ije k a ...  prela
ziti preko vode na brodu“ Rj. I, 669), поебродити („objekt je 
kakva voda, more ili rijeka“. Rj. XI, 450; y Rj. се налазе при- 
мери од XV до XIX века) +  превести.

220. збукати се, збучу се („v. г. pf. n. р. g o v e d a .. .  s-bukati
:se, v. impf, bukati 1. zbuču se goveda, kad stanu bukati, pa se 
s trče“. Iv. Br. II, 834) =  ckyüuüiu ce, стрчати + т j.
скупити се бучући. А и стрчати се постало je од скулити се 
+ трчати, т. j. ск у п и т  се трчећи. У горњој реченици: скупе 
се говеда +  бучу говеда = сбучу се говеда.

221. надлет/ети се („Onda orao r e č e . . .  pa se digne u
oblake i nadlete se nad onaj grad i sve vidi. Nar. pripov. vuk“ Rj. 
VII, 277) =  н а д л ё т / ' е т и , н а д л ё т и м  [(„supervolare.. .  Mrêze mno-
gopletenyje ježe sêti lukavaago.. krilê imêje duhovbnêji, nadbletê

ednom rukopisu = preletê) je. Danilo“, ibid.] + ce,
наднесём ce („Nadnesavši se mali nad jezero ugleda krilata konja“. 
Nar. prip. vuk“ Rj. VII. 277)

надвити ce („pf. izviti se nad čim. Od n a d -v iti.. .  Nadvi 
se oblak iznad djevojak“ Rj, VII, 314) + ce-
Д а  ce овде замишља кретање према предмету, види се из 
примера: „Magla mi se nad oči nadvila“ ibid.)

222. исклечати ce, исклечим ce („pf. umoriti se klečeći. — 
složeno: iž -k leč a ti.. .  U naše vrijeme. Tako mi je bilo tijesno, 
da nijesam m oga’ stoeći, nego klečeći, pa sam se izkieča, dok 
sam  onliku bukvetinu posjeka“. Rj. III, 884) =  изморити ce (da 
se tač izmorih mlajahna neboga! H. Lučić“ Rj. IV, 250) + 
чати, т. j. изморати ce клечећи. Д а овај глагол одиста има 
изражено и значење уморити се види се још боље из другог 
примера: „Bome se ovaj danas pred tabulom nakleča i iskleča“ 
(reku đaci)“ Rj. III. 884.

223. залупати, залуипм  („vidi 1 zabiti“ Iv. Br· II 7 9 0 )=  
забити + лупати, τ. j. забути лулајући. Чује се и глагол залу- 
пити (у: зћлупиги врата). Глагол залупати постоји и у зна- 
чењу: почети ударати; ово значење није забележено у Iv. Br., 
али се залупати с оваквим значењем говори у Боки и Дубр. 
на пр.: кад je он залупао на в р а т а . . .  (према: кад je за- 
куцао); у овом значењу наравно нема везе са глаголом забити



Мешање јеаичких тваревина 225

закуцати, закуцам  („kucajući zabiti“, Rj. II 786),=
+ куцати; у значењу k lop fen .. .  pulso fores“. (Pa zakuca alkom 

na vratim a,“. Iv. Br. II, 786) нема везе с глаголом забити, а 
о в о  je и основно значење овог глагола (у Iv. Br. обо je зна- 
чењ е означено pod 2, а значение забити под 1); се
( „Ь. refleksivno. Prignuvši glavu kucaše se u prsa istući skrušeno 
oproštenja. F. Lastrić Rj. V, 717) =  куцати ce.

224. дожив љети, дож ивал нетто („složeno: do-življeti.
— isporedi d o ž iv s ti.. .  b. vidi dočekati, 1, b . . .  od XVIII vijeka" 
Rj. II, 7,34) =  дочекати, ддчекйм нетто („potvrđeno od XV
vijeka“ Rj. II, 541) + живљети,т. j. живеки дочекати.

225. изм/аукати, изм/аучём („vidi izm aukati. — Složeno: 
iz-m jakati. — U naše vrijeme u Lici. „Mac ili šic! što tu mjaučeš, 
bome ćeš mašu pro leđa izm ajukati“. Rj. IV, 244) == 
измолити +  мар кати.

йсШмкати (йскамкати), искймкйм (йскамкам) („pf. kam- 
kanjem dobiti, isporedi iskam čiti.— složeno: iz-kam kati. . .  U 
naše vri jeme" Rj. III, 872) = извући, извадити +  камкати камкам 
(„dosađ ivati jaukanjem i jadikovanjem, vidi kamčiti. — isporedi 
kam ikati. - Valja da uprav znači: govoriti kam i“ Rj. IV, 808) 

u скашљати,,искашљем („kašljući isp ljunu ti... od XVIII 
v ijeka“, Rj. III, 874) =  избацити + , т. ј. кашљањем
избацити.

исколйкати, исколикйм („pf. dobiti kod igre kolikanja. — 
složeno: iz k o l ik a ti . . .  U naše vrijeme u Lici „imao sam punu 
kapu lješnika, pa mi sve Petar iskolika". Rj. III. 887) =  коли- 
кати се, коликам се („О njekoj igri s lješnicim a: — Postaje od 
koliko. — 0  naše vrijeme u Lici“. Rj. V, 203) +  [Travurina
zemlji mnogo snage izvuče. I. Jab lan c i.. .  Iz ništa izvuče stvo
renja M. P av linov ić .. .  Stade d a . . .  iskušaje Ružu, tek da joj 
izvuče koju riječ. S. Ljubiša. Rj. IV, 368]. Противно je значење: 
йскЗртати, искартам („pf. izgubiti kartanjem. - složeno: iskartati 
. . .  U naše vrijeme u L ici“ Rj. III, 873). = картат и ce + изгу
бит и.

исклимати,исклимйм („dobiti klimanjem. -  složeno: i z -  
k l im a t i . . .  U naše v rije m e ... Ako jezik ne izlaja, glava ne is- 
klim a“ Rj. III, 884) =  извуки+измолити + климатами,т.ј. кли-
мајуки главой извући неку корист.

исцткати, исцанкпм („dobiti što cankanjem. -  složeno: 
I z - c a n k a t i .  -  Kaže se i iscanjkati. -  U naše vrijeme u Lici“ 
Rj. III, 855) =  измолити, испросити, +
.кати, т. ј. цанкајући измамити.

йсплакати,йсплачём [(„složeno: izp lä k a ti ... c. plačući 
d o b i t i . . .  1 jeda bi izskakala (bludnica) što još nije isplakala", 
Rj. III, 929] — плакати + из и  )лити.У Rj. стоји да овај глагол
има и значење „plačući izgubiti. „Šta plačeš? oči isplakao!“ 
Али он не може значити изгубити ма шта, него се односи

Годишен Зборннк 15
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само на очи; ту je значение исказано фигуративно: замишља 
се хиперболично као да ће сузе истиснути очи из очних дупљи, 
као да ће очи исцурити заједно са сузама; овакав глагол 
добивен je од: плакати+истиснути,т. j. плачем истиснути,
исплакати сузе („|еѕиГ svoje suze otirali što su za me jučer 
ispîakali?“ Iv. Br. II, 500) = плак сузе, 
стати сузе („ispustivši suze svoje“. J. Palm otić  IV, 20).

и с п р д с и т и , испросим („dobiti prošenjem, moljenjem . . .  st. 
slov. isprositi, rus. и сп роси ть ... a u Vukovom (1. erbetteln“ 
„em endico“. 2. djevojku „erbitten, erfreien,, „im petro“, Rj. IV, 6) 
-  извуки(добити)+  просшпи.Радња глагола просити, било да
значи молити или питати, прелази на онога којега се пита 
иди моли, а овде прелази радња на ону ствар која се од 
некога ишТе.

226. наджИвјети, наджйвпм („dulje živjeti od koga. Od
n ad -ž iv je ti,, Rj. VII, 3 1 8 )=  надмашити + жи

нйджети, ндджањем(„pl nadvladati koga žanjući, t. j. 
više nažeti od njega“ Rj. VII, 318; „nàdznjeti. . .  nadžn jevati.. .  
Nadžnjevo se momak i djevojka“ Rj. VII, 318)
-f жњети.

надшздати, тдгпздйм[„gizdom koga nadvisiti. Od nad- 
gizdati (sam ome gizdati u značenju, koje bi odgovaralo, t j. 
gizdav biti, nema p o tv rd e )... jedna tica gizdava sve tiče nad- 
gizdala“, Rj. VII, 263] =  надићи,i„supergredi supe
r a r e . . .  Najstarija je potvrda iz XIV vijeka“ Rj. VII, 265), 
вйсити („nadići koga visinom, biti viši pretežniji od n je g a ...  

nadvisiti višnje d v o re ... Dž. Palm otić“ Rj. VII, 313, „nadaći, 
nadići Rj. VII. 278), надвладати („čini mi se, nadvladaće mene“ 
A. Kačić Rj. VII, 314), надобити(„superare, v in ce re .. .  Potvrda 
se našlo samo u Radnica i u nekoliko pisaca XVIII vijeka“ 
Rj. Vil, 283) +  гиздати, гйздйм(„sa s e . . .  kititi se, resiti se,
Rj. III, 137), т. j. гиздајуки ce, y гиздању некога надмашити..

надглйсати, надглйсйм[,,ρΐ. glasanjem, t. j. glasovanjem 
koga n a d v is iti ... überstimmen). Govori se i piše u naše vri 
jeme, na pr. Vas je više, pa nas možete lako nadglasati“. Rj. VII,. 
263] =  надмашити +  глас amu.

надговорити, надгдворпм („govorenjem nadvladati, pobiti...· 
ko će luda nadgovonti? D. O bradov ić .. .  Jedan eovik, koji će 
nadgovoriti svit svojim rasloženjem. A. Tom ijković“ Rj. VII, 264) 
=  надмашити + говорити

надйграти, нйдигрйм(„igranjem nad v lad a ti... überspielen, 
ü b e rtan zen ... Kad zaigra Kaića Radonja, on nadigra tri stotin 
M adžara“ Rj. VII, 267) =  надмашити +  игрт. j надма
шити играјући.

надорапш, надорем („nadvladati koga u oranju, i. j. biti 
bolji od drugoga u oranju“ , Rj. VII, 294) — надвладати + оратп.
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надразложити, надразложпм („obličiti, dokazati da je 
tko k r iv . . .  dokazati, da tko krivo misli ili g o v o r i. . .  uvjeriti 
koga. t. j. dokazati mu što. Nitko viku nadrazložit neće mene, 
da vjerujem stvar toliku. Dž. Palm otić“. Rj. VII, 299) =

дати+разложити,разложим [„V.impf. (u Dubr.) urtheilen, ju- 
dico (vidi rasuđivati Rj.): dobro razloži. Rj. za postanje isp. 
razlog“. Iv. Br. II, 329], разложећи, наводећи разлоге некога 
надићи.

надскочити, нйдскочпм(„nadskočiti, nadvladati koga sko
kom “ Rj. VII, 304) = надићи + „nadskočiti na koga“, 
ibid. показује прво значење без мешања: „Onda na njega naj
veće negovi neprijatelji nadskoče“ (ibid.)

надейкати, нйдвпчём(„vikanjem nadvladati koga, jače vi
kati od n je g a .. .  Govori se u naše vrijeme“ Rj. VII, 312)— 

машити+викати. τ.j. надмашити вичуки, у викању. Глагол 
викати може бити прелазан кад значи звати („On ga odmah 
stane vikati i moliti da ga na suho prenese“ . Iv. Br. II, 717), али 
и он je постао од викати+звати, као што je тако постао и 
глагол кликовати („Kako ih jur druzi klikuju i zovu. M Ve- 
tran ić“ Rj. V, 73j.

натпливати, нптпливйм(„nadm ašiti koga u p livanju. . .  
Govori se u L ici“ Rj. VII, 697) =

штпати, натпшём(„nadmašiti koga u p iću . . .  ako tebe 
J andrija natpije, on će tebi odsjeći glavu“ Rj. VII, 691)=· над
машити + пиши.

227. напйтати, напптпм [„pf. pitajući doznati, naći. Od 
na -  p ita ti. . .  Između rječnika sam o u Vukovu (erfragen, exquiro, 
exploro). . .  Kad uđe u grad, napita i dvor zlatnih paunica. Nar. 
prip. vuk“ Rj. VII, 491] =  наћи+и глагол питати je 
прелазан, али у овако сложеном глаголу не прелази радња 
на онога којега се пита, него на оно што се питањем тражи.

228. отчајати, откајем(„kajanjem oprati. Od o d - k a ja t i “
Rj. IX, 379) =  кщати се+одужити.

отплакати, отплачем („а. plačući naknaditi, popraviti što; 
ispor. otpjevati pod d . . .  Da otplaća, što osta ukrivan i otplače. 
što  kom bio kivan“ IX, 4 1 9 )=  оду + На друга 
je начин добивено значење: „plačući o tić i“, бр. 211.

отпдстипш, отпостпм („posteći naknaditi što. Od od — 
p o stiti. . .  ubije čoveka kakogod divlju kozu, pak otposti. Obra- 
dović. Govori se u Lici, na pr. premrsila sam petak, ali sam 
zato dvije subote otposti la“. Rj. IX. 423) =  
тако и отпаштати, бтппш там .. .  (Što si teških poradio z a la . . .  
ne bi tvoga grjeha otkajali“. Rj. IX, 413).

одрабдтаиш, одоаботйм(„pf. isto što o d rad iti. . . Od 
rabotati, govori se u L ic i . . .  na pr. Odrabotaću ja tebi pošteno

15*
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što sam ti dužan“, Rj. VIII 650) —+ т. j.
одужити дуг pađoTajykH.[„odiižiti, odužim, p f . . .  a. platiti dug 
ili dugove (u novcima) za s e . . .  oduži pa onda tuži“ . . .  Ako je 
dug, odužio sam, ako je red odredio sam. (više ni jesam dužan 
ništa). Nar. posl. Vuk.“, Rj. VIII, 700.]

одоадити, одрадим („radeći naknaditi, platiti. Od od -  ra
d i t i . . .  A. ma koliko da tražim , on ne može platiti. B. može 
ti odraditi“ Rj. VIII, 650) =радит и+od џж

229. отпухтти, дтпухнем („O d od -  puhnuti. . .  a. odu-
hati, t. j. pušući uklonuti, o d m a ć i . . .  abblasen, d e flo .. .  otpuhni 
cv’jetak, napij se vinca“ Rj. IX, +  пухнути, т. j.
пухнувши одмаћи. Иначе, без ове везе, глагол значи „Ь. isto 
š to  o tp u h atL . .  odpuhnuti, reflare“ ibid. „ o tp u h a ti... odvratiti 
puhanje“ ibid. „o tpuh iva ti... isto što otpuhavati. . .  reflo“ ibid.

Овако je постао и глагол одухати („otpuhnuti“ Rj. VIII, 
693) од духати и глагол одухнути („isto što oduhati“ ibid.), 
а тако и глагол отпирнути („oduhnuti, otpuhnuti“ Rj. IX, 416) 
од  глагола шзрити, („puhati, dahati“ Rj. IX, 865).

230. прёбринути, прёбринем [„pf. sam o u primjeru: „I tu 
ćemo brigu prebrinuti (t. j. odoljećemo jo j) . . .  Od p r e - b r i 
nuti“ Rj. XI, 450] = приjetui + бринути ce.

Овај глагол могао je постати и мешањем с „prèbrditi, 
p rèb rd im ... u prenesenom sm is lu ...  ne znam kako ću ovu 
muku i nevolju prebrditi“ Rj. XI, 450).

п р е к у б р р и т и , п р е ћ у б у р п м  („kubureći preživjeti. Od p r e -  
k u b u riti ... Eda i tu kuburu prekuburim o“, Rj. XI, 574) =  
јећи+ кубурити („kuburiti, kuburim, impf, nevoljno, sirom aški, 
jedva živjeti“ Rj. V, 715).

По наведеном примеру види се да и овај глагол има зна- 
чење савлађивања, ослобођеш а од нечега.

прелёжати, прёлежпм(„preboljeti ležeći; samo u primjeru: 
Jerom onah Viktor, koji je u Carigradu preležao tu bolest. MiH- 
ćević“ Rj. XI, 580) =  пребољети + лежати,т. j. пребољети
лежећи.

п р е м у ч а т и , п р е м ј / ч п м  (ne reći, ne spom enuti štogod, što 
bi se moglo i imalo reći, t. j. prećutati, p reću tje ti.. .  Govori se 
u Lici, na pr. često je dobro, da premučiš ono, što ti je na 
jeziku“, Rj. XI, 6 2 1 )=  прећи, (b. propustiti, izo
staviti, m im oići, minuti . .  .Toči vino, Bogosave slugo, redom 
čaše oko sovre daji, nemoj koga preskočiti slugo. Nar. p je s . . .  
ako što izopačim, zatajim ili preskočim. Ljubiša“ Rj. XI, 706) 
+ мучати, т. j. прескочити н е т т о  мучећи; овако je постао 
и глагол прећутјети, прећутим у значењу које има у реченици 
„О čemu valja govoriti i što valja prećutati“, Rj. XI, 461.
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231. припијевати, припијевпм kota или штз („pjevajući
spominjati. Veća nije ž a lo s .. .  minutu neg rados pripijevat u 
pjesan. Vetranić“ Rj. XII, 90) — (impf, prema pf.
pripijevati. Značenje riječce pri dobro je sačuvano sam o u zna
čenju pod a . . .  a. pjevajući d o d a v a ti... Le lelja la pripijeva 
se uza svaku vrstu (ti. u pjesmi). Vuk nar. pies.“ Rj, XII, 89) + 
спомињати кога или што. Значење „pjevajući slaviti“ (Svi 
jezici, svi narodi pripijevat će slavnijem pjesmi svijetle i slavne 
ove zgodi. Gundulić“, Rj, XII, 90) блиско je значењу „pjeva
jući spom injati“, па се могло развита из овог значења и 
самостално од припијевати + славитиыекога, тј. спомињући
некога у пјесми славити га. Значење пјевајући звати кога 
призивати („е. pripjjevati koga, tj. pjevajući zvati ga, dozivati 
prizivati. Evo ide Cengijć Alaj—bego, pjeva beže na konja la
buda, pripijeva mlade Hercegovce“, ibid.) развило се из при- 
пијевати + звати, призивати кога. Значење „pjevajući m oliti“ 
(S la v ic ... danicu pripijevaše, da bio danak još ne objavi. 
V etranić“, ibid.) развило се из припијевата (,,pjevati, popije- 
vati“ или „pjevajući slaviti“ или „ p spominjati")+молити, 
тј. пјевајући молити.

232. пригосподбрити, пригосподйрпм [„Gospodareći steći
štogod. Od pri -  go sp o d ariti.. .  Između rječnika samo u Vukovu 
( . . . s  naznakom, da se govori u Slavoniji). Govori se u Lici,, 
na pr. gledaj, da što prigospodariš“ Rj. XI, 889]= 
прибавим („в. isto što dobaviti, nabaviti, tj. priskrbiti, namaći 
steći, dobiti“, XI, 835), поискрбити, (skrbeći pri
baviti“, Rj. XII, 133) + господарити, господарим („b. s osobi- 
tijem značenjem: upravljati imanjem, novcima, dohocim a. — 
po sjevernijem krajevim a“. Rj. 111,305; „gospodarstvo ... uprav
ljanje im an jem ... po sjevernijem krajevima od XVII vijeka“. 
Rj. 306). О вако je постао и глагол пригаздарити, пригазда- 
рим („isto što  prigospodariti. . .  Da vidim, što si pribavio i 
prigazdario u svojoj kuć i“. Rj. XI, 873) од мешања ове речи 
са газдар („vidi gazda. — Postaje od gazda po analogiji prema 
gospodar. — U jednoga pisca XVII vijeka“, Rj. III, 117); у Rj- 
се налазе и речи газдар лук („vidi gazdaluk. — Postaje od 
gazdar. — U jednoga pisca XVIII vijeka“ ibid.), na je вероватно 
да постоји и глагол газдар — ити.

ûpuckpôumu, прискрбпм („skrbeći pribaviti. Od pri -  skr
b iti“, Rj. XII, 133) = прибавити + скрбити, тј. прибавити скрбећи.

233. свйти, свијем [„2 heulend zusammenrufen, ululans 
convoco: Vuk ne vije što  je mesa gladan, nego vije da družinu 
svije (Posl. 40). Rj. vijući (vijanjem 3) sazvati, skupiti v. impf. 
3 Iv. Br. II, 512] ==· вити,впјем („2. vidi 2 vi jati, v i jë m ... Ri- 
kaće svi kao lavovi i viti kap lav ić i“. R,. Iv. Br. II, 723)r 
вијати, вијем (3 heulen, u lu lo ,... vidi viti 2, zavijati 3; urla-
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kati, urlati, urlikatb v. pf. prosti vijuknuti, dem. vijucnuti“ Iv. 
Br. II, 115) +сазвати, скупити.

234. цвиљети, цвйлпм некого, (,,b. objekat za kim ili za čim
žali onaj koji c v i l i . . .  Cvili još u jadu razliku gospodu. M. 
V etranić“, Rj. I, 870) =  џвиљети + жалиШикога или ш то (рус.
жалеть кого-что). Овај глагол наводи и Миклошин у при
меру: „udovice cvile zaručnike“ (Vergl. Gr. IV, 357). О вако су 
постали и примери: „gdeno majke jadikuju sinkeu, „plaču majke 
jedine sinove“ (ibid.); и други се примери могу протумачити 
мешањем: „ volim jednu bolovati ranu nego “ (Vergl. Gr. 
IV, 3Ί4) — волам једну топјети(подносити) vany него двије
+ волим боловатиод jedne ране него од двще.

гору јахати („Samo u narodnijem pjesmama našega vre
mena iz Istre. Kraljeviću Marko čm u gora jaše, crnu goru jaše 
i nju p r o k l i n j a š e ...Goru jaše Kraljeviću Marko“ Rj. IV, 418) =

јахати на коњу + поелазити гору . .  prilazi z iđ e ...
Đ o rđ ić . . .  ti prelaziš sela i gradove“ Nar. pies, vuk.“ Rj. XI, 
578; „kadpriđoh dva mosta. Vetranić“ Rj. XII, 921), тј. јашући 
на кожу прелазити гору. И овај пример наведен je у 
Миклошићевој граматици као и други примери из српско- 
хрватског и других словенских језика; ту се налази сличан 
пример: „zelenu goru hodila“ (Mikl. Vergl. Gr. IV, 375; из укра- 
Јинског: „jidehoru, jide drahu, а na tretu ibid.), који
je могао постати од; зелену гору гору ходила·,
такав je пример: „ Daj nam, Bože, putovati,.· putovati, vojevati, 
a Dunava ne ploviti“. (Rj. X, 87; „lačše plytb pučinu“ Миклошић 
„Vergl. Gr. IV, 357); оваквом мешању допринело je то што 
се замишља као да je гора, или река или друго преко чега 
се прелази објекат који прави отпор и који треба савла- 
дати, на који прелази раджа (каже се у школи савладати 
неко градиво“, „неки језик“); због оваквог замишљажа могли 
су  се добити прелазни глаголи од непрелазних у случајевима: 
стел.: „ m i n u j e t e j ondanb διαβαίνετε“ (ор. cit. IV, 373),
pučinu morsku“, рус. „lučše plytb “ (op. cit. IV, 374—375): 
y овим случајевима глаголски додатак постаје објекг; овакви 
су особито глаголи с префиксом, јер они показују однос 
радж е према неком предмету у простору: стел, „prêdêli prêmi- 
novati όρους παραδραμεΐν“ „mimo šbdb Jerihonb praeteriens“ 
„m imohodite sudb παρέρχεστε την κρίσιν“ „mimo pluvbše Eladu 
παραπλέοντες την Έ λλαδα“ (Микл. IV, 373) ; „zemlja “
(Vondrâk SI. Gr. II, 307). У вези c оваквим замишљажем 
предмета у простору постао je и акузатив циља или правда : 
„on grede dvore Kožulove, Pes. Kač. ross. ideU опь knjaževskoj 
,dvorb“ (W. Vandrâk: „SI. Gr. II, 311), лат. eo Romani, где ce 
онај предмет ка којему се иде замишља као н е т т о  што треба 
ухватити: „Da trči, da uhvati Beograd, dok još nisu Turci 
stigli“ Iv. Br. II, 631 ; у лат. „capio,. .  b. doći, stić i, prispjeti
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osb. doploviti, locuin, insulam, portum ; . . .  hotjeti, nastojati, 
doć i, stići, m ontes proxtmos fuga; f  S iciliam “ M. Divković 
„ L a t.-h rv . rj.“ 164 (н е т то  je друкчије, али се ипак оснива 
на појму хватањ а н'ечега у примерима: „Hajduci se gore 
dohvatiše“ , Rj. ii, 578, „ako se dobavi polja i g o r e . . .  P. Hek- 
torović“ Rj. U, 500); због оваквог замишљања je и разлика 
слагања глагола с локативом или акузативом према томе 
д а  ли се ради о стањ у или кретању према предмету.

Примери: „ pakodbeže svoju staru m ajku ... p. 
mie möj kochanekкоје Вондрак одваја од примера акуза-
тива циља ((Vondr. SI. Gr. II, 308) y уској су вези с тим 
акузативом; ту се значенье модифицирало: мешањем с рече- 
ницом: пак остависвоју стешумајку добило се значенье: 
одбјегне од  мајке и остави je; пажња се скреће на објекат: 
мајку.

235. боље ce коњ мухама  („bolje se konj muhama
brani, käd je düg rep“ . „Решетар. Štok. Dial. 211)= ce 
коњ од муха брани+ боље се коњ мухама опиое („oprijeti se 
čem u konkretno . . .  On golijem rukama opiraše se njima. 
Đ orđ ić“ Rj. IX, 58; „odapirati s e . . .  protiviti se, braniti se“ 
Rj. IX, 556 „ođupirati s e . . .  isto što odupirati se“ Rj. IX, 695).

236. došla me je volja („tuga, došao me je sram, stid. 
strah“, Rj. II, 552) -  обузеламе je воља + дошла ми je вола-

ИТ. што ти се тиче? (говори се у Дубровнику са зна
ченьем: што те се тиче?) =  што те се тиче + што ти ;е 
стало.

238. њега се често вида (Pasivni glagoli . .  . imaju u
dobrom narodnom  jeziku uza se svagda nominativ, tj. padež 
subjekta: dijalektizam je d u b rovačk i... na pr. njega se često 
v idi“. Mar. Gram. 501 )~његачесто се често вида.
Тако и у другим примерима на истом месту; „ se koga 
sili na z lo“ (ibid.) =  £ad се ко сили зло + кад кога силе на 
зло Ivana se svud hvalilo добивено je према презенту Ивана 
■ее свуд хвали  = Ivan se svud hva + svud hvale. У овом
ce случају избегла амфиболија, јер кад се рече: се свуд
хвали, не зна се значи ли то: Ивана хвале други, или: Иван 
ували  самога себе. И. Маретић у „G ram atici“ 439 каже да 
се у оваквим слунајевима каткад не може „razabrati, je li 
glagol s riječeom se uzet u refleksivnom ili u pasivnom značenju“ 
и наводи за то примере: „on se brije svake subote" „takvi se 
p isci slabo hvale.“

239. J a  ću vas upitati jednu riječ“. (Wondr. SI. Gr. II,
313). = /a  ћ\> вас упитати+ја ћувам pehu šio je
učitelj m učio svoje učenike neke nove molitve (ibid.) = што /е 
учитељ научио ceoje ученике + што je учитељ казао својим 
учениџима неке нове молитве, тј. казујући им научио их.



232 В. Томеношић (56>

240. „ро prijetii mi otb boga “ (wörtlich etw a
post meam acceptionem magnum donum d. i. postquam a deo 
magnum donum accepi“ Миклошић IV, 3 7 б )=  примању ми 
великог дара од бога + посли/е него сам велики
дар од бога. Овако се могу протумачити и други примери, из 
старослов., словеначког, српскохрватског, пољског, грчког и 
лат. језика, који се налазе у Миклош. „Vergl. Gram .“, на при
мер лат. „ quid tibi hane curatio est rem? („statt quid hane rem 
curas?“) =  quid tibi huius curatio  est rem curas?

Као што се при мешању речи не мора слагати само 
предњи део једне и стражњи део друге речи, него се речи 
могу помешати и на друге начине, тако може исто бити и с 
реченицама.

241. обично сваког четвотка („Logika se može povrije
diti pojedinim riječima. Na pr___ Od zime dolazi k nam a иа
ručak g. učitelj obično svakoga četvrtka“. M aretić „G ram .“ 
593; „Pogrešakakao s to je  ova, ima nekoliko u Vukovim dje
l i m a : . . .  obično s v a g d a ...  obično s v e . . .  obično s v a k i . . .  
svagda o b ič n o .. .  obično svagda“ ibid.) = у
+ свакога четвотка. Овде je дош ло до  мешања, jep се онај 
који je изговорио ове речи колебао шта да тврди: да Л№ 
учитељ долази управо сваког четвртка („svakoga četvrtka“)  
или се понекад деси да не дође („obično u četvrtak“). На 
овај се начин добио израз који управо исказује то коле- 
бање и значи: да учитељ долази сваког четвртка, али се 
понекад може деейти и да не дође.

242. по шуми и по другим селима („Ne slažu se s logi
kom ni ovi primjeri iz V u k a ...  zazirali su o d  Turaka i k iili 
se po šumi i po drugim selim a“ Map. „Gram.“ стр. 593 = So 
шуми и по другим м ет им а + по шуми и по селима Маретић. 
каже: „Ро logici bi upravo tpebalo riječi ostali, drugi u tim  
primjerima izostaviti, ali ja mislim, da nije zlo ni ovako, kad 
znam, da se riječi alius, ällos . . .  u starih latinskih i grčkih, 
klasičkih pisaca često upotrebljavaju ovako, kako vidimo u tim 
primjerima iz Vuka“. Ibid. То нам показује да су се иста 
мешања вршила и у грчком и у латинском језику.

243. пун бисера пасут („.u ovoj zagoneci: Sisun b isu η,, 
pun bisera posut, a besjedom pokriven. Rj. odgonetl jal j : jevan- 
đelje“, Rj. II 403) =  пун бисера +  посут бисером: Сисун je 
направљено од речи сисати („Nijesam ja to iz prsta isisao“ „ 
Rj. III 869); бисун — сисун +  бисер.

244. „aksi. ѕ% zenojç zlonravbna razumau (Wondrak „SL 
G r“. II, 3 3 7 )=  Sbzenojç. zlonravbnq.+ sö· ženojcj. zlonravma razuma.

245. „ S .-h r .  siv je konjic, siv je junak “ (Ibid.) =
eue je когьщ, сив je  јуиак + сив. je ,. cm e je јунак .
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246. „mislim, da ćemo о tome samo onda raditi, ako svaki 
iz svijeh sila prionemo". (Марет. „G ram “. 384 
кемо о томе само онда радити, ako сваки из свијех сила прионе 
+ мислим да ћемо о томе само онда радити, сви из ceujex 
сила прионемо.

„č u j t e vilaete“. (Map. „gram 384“). =  чујте + чуi,,
еилаете !

тако и:
„ navalite, mobo moja“ (ibid ) =  навалите људи 
любо моja “.

„navalite, ljuta Arapifo!“ (ibid·) = навалите љути Арайи + 
навали, љута Арапијо.

bje? te roblje kuda koje znade“ (ibid.) =  те љ уди . . .
+ бјежи, р о б љ е . . .·, čujete li sva moja /“ (ibid.) =
ли сви mo]u другови + чујеш ли сва мо/а друж ино!

„немојте ce рајо преварити“, (Марет. „Gram “ 385) — 
немојте се људи преварити, + немој се паю преварити,

„čujte, narode“ (ibid.) =  чујте људи + чуј народе!
„bje? te, narode, eto Turaka/“ (ibid.) == бјеж’ те љ у д и . .. 

+ бјеж’ народе!
„prolečeše jato golubova“ . . .  (Map. „Gram,“ 385) =  проле- 

кеше голубови + пролеке јато юлубова.
„а družina njega dočekaše" (Map. „Gram.“ 395) =  а дру

жина њега doneka-t-a другови њега
„g.Mik\oš\ć u dogovoru sa g. Šafarikom  

diplome“. [„(kao da je rečeno, što isto znači: Miklošič i Safarik u. 
dogovoru izdaju)“ Map. „Gram “, 385] =  Г. Миклошић у  договору 
са г. Шафориком издаје.. .  +Г.Миклошић и г. Шафарик у  
договору издају . . .

За све ове примере каже се да су то примери „za sroč- 
nosi, koja je „ро smislu“ (što su stari gram atici zvali „ad. 
synesin“), t. j. gdje je subjekt po gram atici u sing., a po smislu 
je u plur“. (Map. „G ram at“. 384). To je тачно, али се ту не каже 
на који je начин дош ло до овакве конгруенције. Свакако и 
у овим и у другим примерима који се ту наводе утицао je  
смисао множине и једнине, а од тога je настало мешање 
једнога и другога и добила се оваква конгруенција.

otmičari ne smiju da udare na kuću, gdje je selo složno, je r  
seljaci, kako stanu puške pucati i učini se buna, spopadne svaki’ 
svoju pušku pa trči u pomoć“[МзретиЪ „G ram “ 384; („tu dakle 
imamo sing., premda je riječ „seljaci“ pravi subjekt“), ibid.] =  
отмичари не смију да ударе на tiyhy. . .  где /е село сложно, /ер 
сељаци спопадну свою пушке па трче у помок + отмичаои не  
сми/у да удаве на куку гд/е je село сложно, jep сваки сељак. 
. . .  спопадне сво/у пушку па трчи у помок.
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247. Je л ' колика („Je л ’ колика, војно ле! та
Вук. С. н. np ) — jeли велика + колика je·, овако je ли какав 

... “ (Год. збор. 1,75)
248. „ r i j e č i ,koje jedno znače, može biti da bi najbolje bilo kod 

one, za koju se misli da je najljepša, metnuti sve “. (V. rječ
nik, p redgovor“ Марет. „Gram .“ 410) =  р«/ет«
можебшии ôa би на/боље било код оне за ce
мисли да je на/лепша међу њима бита да йогледу
ри/ечи koje /едно значе наЈбоље било код оне за kojy се 
да /< наЈљепта међуњима метнути све остале.

249. rana koja još pod zavojem stoji, nju je lasno povrijediti“
(Маретић „G ram “ 410 ) — ранако/a још под завојем ласно 
ce поври/t ди + рану, ко/a још под заво/ем сто/«, њу je ласно 
повриједита. Конструкции a која се добила мешањем у овом и 
слиянии примерима постала je обична у народном говору na 
се почела употребљавати и без мешања: она се често налази 
и у писменим радњама ученика, а да се налази и код књижев- 
ника показују примери изВ ука и Даничића ко je наводи Маре- 
тић. Дугой употребом ова се конструкција тако усавршила и 
људи су се на њу тако навикнули да се она кад je добро 
израђена и не запаж а као нека „неправилност“ ; тако у при
меру из народне приповетке: „svaka sirota, što je uzdahnula, 
kad sam je s vrdtU oterala, onaj uzdisaj svaki se pretvorio u trn; 
na tome trnju ležim; a koja je sirota na me zaplakala, svaka 
njezina suza vri u kazauu, u njemu se kuvam“Map. „Gram “ 411.
Могло би се поставити питање, je ли овај склон реченица по- 
стао  мешањем реченица које су се бориле у свести приповеда- 
чевој или je он употребио већ постојећи шаблон; или je овде 
дош ло и једно и друго до израза, што ће бити најѕероватније. 
Свакако из ове реченице може се издвојити једна потпуна ре
ченица која je могла учествовати у том мешању: та би почи
т а л а  речима: „а свака суза сироте koja je на ме заплакала . . .  “, 
али друга није потпуна, jep с почетком: „svaka sirota, što je . . .  “ 
не може се развита иста мисао с оволиким истим бројем речи. 
Дакле може се мислити или да су се бориле у свести две рече
нице: једна израђена, потпуна, а друга неизрађена до краја, не- 
потпуна, или да се je овде борба између две такве реченице 
свршила оформљивањем ове мисли путем конструкције која 
je већ постојала у свести. О в?ква конструкција омогућила 
je да ce y једној речениии каже оно што би се казало у две, 
jep се овом реченицом не управља пажгьа само на уздисаје, 
него и на сироте; подмет није само „onaj uzdisaj svaki“, него 
и „svaka s iro ta“ ; истина прирок тог подмета није изречен, али 
овај подмет истиче представу сироте у нашој свести, тако 
да се једном реченицом добила разнобојнија и живља слика; 
(та слика која оживљује у нашој свести и јест узрок да ми 
не запажамо нетачности саме конструције; исти je случај с
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речима које ce мешају); истина сироте се подразумезају кад 
се говори о њиховим уздасима, али у реченици која би почи- 
тьала речима: „сваки уздисај сваке сироте ко ja je на ме запла
кала“ престава сироте није истакнута, подмет, реч о којој 
■се говори je уздисај, сва je пажња на њ упућена, он се налази 
y центру пажнье, а сироте се ту налазе само као атрибут, jep 
б  и се могло рећи и „сиротин уздах“ и „уздах сиротињин“ 
као и „суза сиротињска“. Међутим у реченици која се налази 
у народној приповеци претстава, слика сирота што су узда- 
хнуле доминира у првом делу ове конструкције, док наглим 
преокретом, пре него што се изрече прирок, пост аје подмет 
речей и це уздисај.

Други случајеви који се налазе у Мар. више показују већ 
утврђени језички шаблон, конструкцију; та конструкција у 
тим случајевима исказује оно што ce исказује речима: „што 
се тиче некога или нечега“, па бисмо у тим случајевима могли 
избећи анаколут ставивши место оних речи ко je се налазе у 
тим реченицама речи: „што се тиче“ ; у примеру „riječi koje 
jedno znače, može biti da bi najbolje bilo kod one, koju se 
misli da je najljepša, metnuti sve ostale“ („V. rječn. predgovor“ 
ibid) анаколут би се избегао кад би реченица почела речима: 
што се тиче ријечи које и т. д.

250. „kad se соек probudi,
nalazi na onome mjestu, đe je
bostanu“ („nar. prip.“ Маретић „Gram.“ 465) 
т ооуди u растријезни (опазида) се не налази. . . + чоек се
пробуди, и растри/езни, кад ли не

„а kad Savo riječ razumio,
(ibid.)“ =  a кад Саво рщеч разуми
ватио-+- а Саво рщеч разумио, Дришка

„kad to čula tridrobnjačka odoše
(ibid.) = Äßd то чула т р и двобњ
цокву + то чула три дробњачка оана, па одоше у  
цркву.

„ a kad vide vojvoda Milošu, te dorata konja oodigrava“ 
( ib iđ .)=  a кад виђевојвода Мило коња подиграва
+ во/вода Милошувиди, те дора

„kad začušehićeni svatovi, t (ibid)
-■= kad зачуше кићени сватови, гедну -+-
киЈгени сватови зачуше те сватови једну рщеч кажу.

„како one odlete, a carev se sin (Мар. „Gram “
4 6 6 )=  kako оне одлете, царев се син пробуди + они одлете, а 
царев се син пробуди.

„pošto zaspim, a mojom nesrećom skoči varnica“ (ibid.) =  
пошто заспим, мојом несрећом скочи варница + , а
jho'om несрећом скочи варница.
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„tek što ona to reče, a buzdovan zauji više kuće“ ( ib id .)=  
mek што она то рече, буздэван зауји више она то-
рече, а буздован зау;и више куће.

„tek se Marko vina ponapio, i grdne mu rane zar as toše“ 
{\Ыд) —  тек се Марко вина понапио, и грдне му ране 

тоше +Марко се вина понапио, грдне му ране зарастоше.
И други су примери овако постали, али они су сложе

нии: на пр. у примерима: „tek što legne, ali dolete dva gav
rana", место свезе али могла би бити пре свеза а и онда 
би се овај пример објаснио као: тек. што легне, долете два 
гиврана + лете а долетеше два гаврана али у овим случа јевима 
појачана je супротност свезом али, jep се мислило на то да 
je долалак гаврана омео спавање, те се под реченицом 
„легне, ала долете два гаврана“подразумева: легне, али 
није могао заспати, jep долете два гаврана; или: легне, (да 
спава), али долете два гаврана (те га спрече).

251. „budući da se on tvrdo izgovarao, da о tom ne zna 
ništa. taKO ga puste“ (Марет. „Gram.“ 468) =  kako се он 
ьзговарао да о том не зна ништа, тако га 
да се он тврдо изговарао, да о том не зна ништа, пусте га.

„budući da nije dobro vidjela, zato nije mogla odmah da 
uvrze“ (ibid.) =  будући да ни/e добро вид/ела, није могла 
одмах да уврзе + нше добро видјела, зато није могла од мах
да уврзе.

„opustiću zemlju, da će jo j se čuditi neprijatelji vaši“. 
Map. „Gram.“ 470) == опустићуземљу, те he jof се 
непри/атељи ваши + т а к о hy опустити земљу, да he joj ce
чудити непријатељи ваши.

„к neprijateljima je bila toliko ljubazna te biskup “ 
Map. „Gram.“ 459) — Кнепри/атељима je била толико љубазна 
да бискуп рече + к непри/атељима te била љмбазна те бискуп- 
рече. „Mislim, da nije dobro uzeti te u značenju sasvim poslje
dičnom“ (ibid.) каже Маретић за овај пример. Свакако, у  
овој ce реченици осећа и саставно и последично значење.

„i ako bi se dogodilo, da sjutradan dođe kaka žena, da ište 
s o li . . .  onda se zacijelo misli, da je ona sinoć “ (Маретић 
„Gram.“ 411) =  ako би се догодило да сутрадан dolje ko ja 
жена, да иште с о л и ... онда би се зацијело 
када се догоди да аутоадан каква жена да иште
с о л и .. .  онда се зацщело мисли, да cuHoh била. Корела- 
лација: ако-онда могла je постаги мешаььем: кад бисе дого
дило да сјутрадан doje koja жена да иште соли . . .  онда. . .  
+ ако би се догодило да сјутрадан doje koja жена, да иште 
соли, зацщело би се мислило, да je она синок била. — Коре- 
лација ако -  онда налази се и у другим случајевима, где чсе 
не да овако лако извести; она je постала обичном констру-
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кцијом, na je и у овом случају могла тако шаблонски бити 
употребљена.

252. „ako je i go, ali je soko“ (Map. „G ram .“ 473) =  ako
je и го, со ко je + го je, ала jeсоко.

„ako je moja danas ljuba, ljuba moja, al je “
( i  bici.) =  на ко je мот данас љуба, Jbvôa моја, твоја 

+ моја je данас љуба, љуба мот, ал je твоја.
„premda mlogi ljudi ne idu u ajduke, da čine z lo . . .  ali 

kad se već čovjek otpadi od društva Ijuckoga, on poslije počne 
sva zla činiti“.(Map. „G ram .“ 474 љлоги људи не
иду y  ajàvue да чине з л о . . .  kad се људи не
иду у ajdyke, да' чине зл о . . .  али /сад се век. . .

„premda ima dosta ljudi, koji znadu mnogo pesama, ali je 
•opet teško naći čovjeka, koji zna pjesme lijepo i  “ (ibid.) 
=  поемда има доста људи, koju зна/у много пјесама, опет je 
тешко наки човјека... +има д koju знаду много 
пјесама, али je о пет теигко наћи човјека.

„premda se о toj etimologičkoj srodnosti ne može sumnjati, 
•ali je tamno dvoje: 1, zašto je d otpalo, a 2 zašto nije - u - ,  
nego - l a - ?  (Rj. X, 581 ) — премдасе о т о ј  етимологичкој 
сродности не може сумњати, тамно je дво је ... +о тој ce 
етимолошчкој сродности не може сумњати, али je тамно 
двоје.. .  Овај пример који се налази y језику T. Маретића (Rj. 
X, 581) показује колико су честа мешања ове врсте.

Из примера који су у овом раду објашњени види се 
д а  су мешања језичких творевина многобројна; она прет- 
стављају најпростији и најцелисходнији начин за добивање 
нових значења речи и конструкција. Тиме што се претставе 
мешају оне се међусобно повезују и често обогаћују значење 
речи које их означују. То мешање које може бити несвесно, 
а може бити у мањем или већем степену и свесно, у српско- 
хрватском јези к / искористило се особито код глагола за 
добивањ е нових значења.

У глаголу догаламити (доћи галамећи) истакнуто je 
значење галамити, али je ипак основно значење ово
значење толико долази до израза у овој речи, да се у 
дефиницији њена значења не може изоставити, па се налази 
и у дефиниции овог и других сличних глагола у речницима; 
међутим од глагола доки у глагол догаламити ушао je само 
префикс д о -  који се као предлог налази пред многим дру
гим глаголима са другим значением, а и сам претставља 
посебну реч, па када се не би сматрао као део речи доћи, 
не би сам по себи могао у реч догаламити унети оно зна
чение које je унео у ту реч. Глагол догегати (доћи гегајући
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се) направљен je на исти начин, али у њему je глагол 
се изгубио рефлекс, зам. се, ш то показује колико овде 

долази до израза глагол uhuкоји нема те заменице. Глаголу 
догаламити сличая je по постанку и глагол отплакати (отићи 
плачући); глагол одшикати (отићи шикајући се) постао je 
на исти начин, а нема рефлекс, зам, због истог разлога 
због којега и догегати.

’ На исти начин као догаламити, само у вези с другим 
предлогом, постали су и глаголи типа (проћи с
хуком), а и збукати се (скупите се уз буку), само не у вези 
с uhu, него са скупити се.

Овима су слични по постанку и прелазни глаголи 
допухнути некога -  нетто(дотјерати уз хуку бр. 212) и
отхукнути некога -  нетто (одмаћи пушући, бр. 228).

Глаголи типа избацити пу(тј. опалите пушку) гла
голи су са два објекта: једним којим се изговара (пушку) 
и једним који се замишља (зрно); y овој синтагми се налазе 
и два предиката: један који се изговара (избацити) и један 
који се не изговара (опалити); од обадве синтагме улази 
по један део као носилац значења целе синтагме у ново- 
добивену синтагму: из једне улази предикат, а из друге 
објекат, тако да се добива предикат с необичним објектом, 
који му не одговара по смислу, али баш та необичност je 
знак, да под овим треба још н е т т о  подразумете. На та] 
се начин добила једна посебна врста метонимије. Колико 
долази до  израза значење читаве речи коју доноси предлог 
из речи у којој се налазио показује пример кад
je он постао од отићи + плаката,онда он значи отићи пла
чущи, а када je постао од omuhu + онда значи: на-
докнадити, одужити помоћу плача. Уосталом не треба сма- 
трати да je то реч плаката и да je испред ње додан предлог 

од; могло би се исто тако сматрати да je то глагол 
(у другом примеру одужити), па да му je део речи који д о 
лази иза предлога замешен глаголом плакате; зато ово и 
треба убрајати у мешање речи.

Примери: „plaču majke jedine sinove“ и „gdeno majke 
jadikuju sinke“ који су постали мешањем са: 
синовепоказу|у како су од непрелазних глагола постајали 

прелазни.
Глагол сумњати се (бр. 188 и др.) показује како су се 

мешањем могли добивати медијални глаголи.
Глаголи под 210-230 претстављају већ добивен шаблон,, 

правило, по којему су се могли правите и други, нови гла
голи, па ce je тако добио већи број тих глагола без мешаньа* 
по готовом калупу.
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Како ce мешањем речи добивају нова значења и у другим 
језицима показује и пример из Бругманове К. vergl. Gr. 702 : 
„flimmen fUmmer —  flam m en + glimmen, ‘ где су речи
flim m en  (треперити) flimmer(cjai, треперење) добиле нешто 
друкчије значење него речи f la m m e n  (горети), g l im m e n  
(тињати).

У R o m . S p r a c h w i s s  117 од Meyer-Lübke-a наведен je
стих у рижском диалекту: „ched é sto trainanâ de cataletto 
(„каква je ово вожња као у мртвачким колима“. Meyer Lübke 
каже да je „trainanâ место trainà  (frz. traîner)“ „fahren“ 
продуженье, које слика „одлазак“ (умирање); он ово убраја 
у „schallnachahmende Umprägungen“, али ако се и теж илоза 
тим да се продуљи реч, да се ради добивањ а ономатопеје 
понови глас н, до тог продуљивања je дош ло због тога 
што je постојала асодијација претстава: што се извршило 
мешање: trainà + nânna (реч којом се успављују деца, far la 
nanna, ninna: far la ninna nanna); тим мешањем реч trainà  
добила je и значење: успављивање. или спавање, чиме и 
ова слика умграња (вожња мртвачким колима) постаје 
рељефнија, јер се с умирањем доводи у везу и успоређује 
успављивање детета; то значење које уноси - н а  -  у ову 
слику у толико јаче делује у колико се не исказује јасно 
него само наговеш тава то значење, па зато на себе јаче 
привлачи пажгьу и подражује машту на јачи рад; а ово се 
може рећи и за друге овако помешане речи.

U „Die Sprache“ 931 од Јесперсена наведене су данске 
речи које означују појмове: langsommelig,
kedsommelig, evindelig, evig. Он каже да ове речи делују на 
осећање због њихова дуљења помоћу изведених слогова, 
који сами за себе немају никаква значења. Дли он не говори 
да je до овог дуљења дош ло путем мешагьа. Међутим 
мешагье je овде очевидно, jep се све три речи ноје се ту 
наводе могу објаснити на тај начин и то свака од њих 
мешањем две остале: langsom m elig— lang  +
kedsom melig  =  kedeWg + langsommelig; evindelig—  + kedelig

(ca уметнутим назалом из lang (som), langsommelig). Према 
томе ови слогови нису изведени, него су добивени путем 
мешагьа речи; не може се реки да они немају за  себе зна- 
чења : они су унели своју нијансу у новодобивену реч.

Да су се и мешањем конструкција добивала нова 
значења показује особи го добивање нових корелативних 
веза које уносе у значење реченице нову нијансу (бр. 150-152).
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БАСО ТОМАНОВИЧ

СМЕШЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЯЗЫКА 

(  Резюме)

Этот труд является продолжением трудов: „Скрещение слов“ (Ј 
•Ф XVIII [1938—1939] 201—214) и „Скрещение слов и народная этимо
логия“ (.Год. збор. фил. фак, Скопье (1948) I, 71—92). Из протолкован- 
ных в этих трудах примеров видно, до какой меры смешения слов 
многочисленные) способе этого смешения, что касается звуковой формы 
и значения,была речь в двух прежних трудах. От ненамеренного смешения 
слов, без связи с их звуковой формой или значением (№ 94—103), до слов, 
созданных в шутку (№ 86—92; 104—107), где очевидно, что намеренно, 
искусственно созданы, существует непрерывная связь. Смешение слов 
является самым простым и самым целисходным способом для получения 
новых форм и новых значений слов и конструкций.

В глаголе догаламити (доЬи галамећи -  притти с шумом, шумя) 
подчеркивается, что некто приходит делая при этом шум; в этом глаголе 
подчеркнуто значение галамити, но основное значение в нем все-таки  
доки; оно до такой степени подразумевается, что не может быть опу
щено в определении значения глагола, — и в определении этого, и в 
определении других подобных глаголов в словарях; между тем от гла
гола доки в глагол догаламШпи вошел только префикс до который 
самым своим предлоговым значением отношения, если бы не считался 
частью слова дока, не мог бы сам по себе в слово догаламити внести 
то значение, которое внес в это слово. Глагол догегати (доћи гегајући 
се  =_притти вперевалку) создан таким же образом, но в нем глагол 
гегати се потерял возвратное местоимение се> что показывает, до какой 
степени здесь выступает на первый план глагол uhu (итти), который 
не имеет этого местоимения. Глаголам типа догаламити соотвествует 
по своему происхождению и глагол отплакаши (отиЬи ' плачущи =  уйти 
плача, с плачем).

Таким же образом как догаламити, только в связи с другим 
предлогом, образовались и глаголы типа прохујати (проћи хујећи; рус. 
прожужжать, просвистеть; нем. durchzischen, durchtoben) и збукати се 
(скупите се бучуЬи=собраться с гулом), только не в связи с uhu, а со ску- 
пити се: рус. „сосвистались, сплылись“ (М. Пришвин „Избранное“ 530).

Этим подобны по своему образованию и переходные глаголы 
дохукнути пекога-нетто (дотерати уз хуку =  привести, пригнать кого- 
нибудь, что-нибудь с шумом, с гамом, № 212) и отпухяути иешто 
(одмаНи пушући — отдалить что-нибудь дуя, № 228).

До какой степени выступает на первый план значение целого слова, 
которое приносит с собой предлог из слова, в котором находился, по
казывает пример отплакаши: если этот глагол образовался из плаката 
-t отики, тогда он значит отићи плачући (уйти с плачем), а если из пла
катик- одужити, тогда означает надокнадити, одужити помоћу плача 
(возместить, заплатить долг плачем). Между прочим, не следует счи 
тать, что это-слово плакати и что к нему спереди прибавлен предлог 
<од; можно было бы также считать, что это-глагол отики (в другом 
примере —одужити), и что у него часть слова, находящаяся из - за пре
длога, заменена глаголом плакати; поэтому и нужно считать это скре
щением слов.

В синтагмах типа избацити пушку (т. ј. опалите .пушку—выстре
лить, №215—217) глагол имеет два дополнения: одно выговаривающееся 
(в этом случае: пушку) и другое подразумевающееся (зрно=пулю); в 
этих синтагмах находятся и два сказуемых: одно, которое выговари
вается (в этом случае: избацити) и другое, которое не выговаривается
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(опалити); из обеих синтагм входит по одной части как носитель зна
чения всей синтагмы в новосозданную синтагму: из одн й входит ска
зуемое, а из другой -  дополнение, так что получается сказуемое с нео
бычным дополнением, которое ему не соо!вествует по смыслу, но как 
раз эта необычность и является признаком, ч о под этим нужно под
разумевать еще что-то·; таким образом получилась некоторого рода 
метони V ия.

Примеры: „plaču majke jedine sinove“ и „^deno majke jadikuju sinke“ 
образовавшиеся смешением с „жале мајке синове“ (жалеют матери 
сыновей), а также и глагол јадиковати некога, показывают, как из не
переходных глаголов могли создаться переходные.

Глагол сумњати се (№ 188 и дрЛ показывает, как скрещением 
могли получиться медиальные глаголы. Глаголы под № 210—230 явля
ются уже шаблоном^ правилом, по которому могли создаваться и, другие, 
новые глаголы, и таким образом,'по готовому образцу, образова ось 
много таких глаголов: в этих случаях смешение сделалось продуктивным

Пример из К. vergL Gr. 902 Бругмана flimmen, fiimmer =  fiammen 
-f- glimmen Schimmer*4, где слова flimmen, flimmer получили несколько 
иное значение, чем то,, которое имеют слова flammen, glimmen пока
зывает, как смешением слов получаются новые значения и в других 
языках.

В Rom. Sprachwiss. 117 Meyer-Lübke приведен стих на римском 
диалекте: ched è sto trainanâ de cataletto (что это за езда, ьак в погре
бальной колеснице*. М. Lübke говорит, что „trainanâ вместо trainà (фр. 
traîner) „fahren“ является удлинением, рисующим медленное отх* ждение 
(умирание). Он относит это к „schallnachahmende Umprägungen“; но 
если и была тенденция продолжить слово, повторить для получения 
ономатопеи звук н, то это продолжение явилось результатом налично
сти ассоциации представлений, результатом смешения: trainà+nanna (сло
во, которым убаюкивают детей, far la nanna, ninne; far la ninna nanna); 
этим смешением слово trainà получило и значение: усыпление, или сон, 
благодаря чему эта картина делается более полной и более рельефной, 
так как с умиранием приводится в связь и сравнивается с ним усып
ление ребенка.

В Die Spačhe, стр. 391, Есперсен приводит слова из данского 
языка, означающие: долгий, длинный, утомленый: longsommelig, kedsim- 
melig, evindelig вместо lang (som), kedelig, evig. Он говорит, что эти 
слова действуют на чувство благодаря их удлинению при помощи выве
денных слогов, которые сами по себе не имеют никакого значения. Но 
он не говорит, что это удлинение явилось результатом смешения. Между 
тем смешение здесь, очевидно, так как все три слова, которые здесь 
приводятся, могут быть обьяснены таким образом, и то каждое из них 
смешением с двумя остальными: langsommelig— lang(som)-\-kedelig; ked- 
sommeUg— kedelig+langsommelig; evindelig — evig-\-kedelig со введенным 
носовым звуком из lang(som) langsommelig. Следовательно эти слога 
не выведены („ableitungssilben“), а получены путем смешения; нельзя 
сказать, что они сами по себе не имеют значения: значением, прине
сенным ими из слова, которому раньше принадлежали, они внесли в но
вообразованное слово свой оттенок.

Что и смешением конструций получились новые значения, в осо
бенности показывает получение новых коррелятивных союзов, вносящих 
в значение предложения новый оттенок (Ј\1ѕ 150—152).

Годшпен Зборник 16
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VASO TOMANOVIĆ

LE MÉLANGE DES MOTS

( Résumé)

Ce travail représente la suite de P article „Le mélange des mots" 
(J. F. XVII, 201-214) et de Г article „Le mélange des mots et P étymologie 
populaire* qui est paru dans P Annuaire de cette Faculté (God. zbo.  L 
/1-92). D’après les exemples qui sont expliqués dans ces articles, on s’ 
aperçoit combien les mélanges des mots sont nombreux. И est parlé dans 
les deux précédents articles du genre de ce mélange ayant égard à la forme 
ei à la signification vocales. De ce mélange involontaire avec le mot voisin 
dans la conversation, sans égard à leur forme vocale et à leur signification 
(№ 94-103) et jusqu1 aux mots formés par plaisanterie LNs 86-92; 105-1071 où 
il est aisément visible qu'ils sont faits exprès, il existe une suite ininter
rompue. Le mélange des mots repésente la manière la plus simple et la 
plus efficace d'obtenir de nouvelles formes et de nouveaux sens de mots 
et de constructions.

Dans le verbe догаламити (доЬи галамећи) on fait ressortir que 
quelqu’ un vient en faisant du bruit; dans ce verbe est mis en évidence le 
sens галамити, mais il a quand même le sens principal de dotu; ceci se  
comprend tellement qu’ on ne peut le laisser dans les définitions de ce 
verbe et d’autres semblables dans les dictionnaires; cependant du verbe 
доки dans le verbe доголамити est entré seulement le préfixe do qui, avec 
sa fonction de préposition de rapport, si on ne le considérait pas comme 
une partie du mot доки, n’aurait pas de lui-même pu dans le mot догала- 
миШи apporter ce sens du changement dans Г espace, qu5 il a apporté 
dans ce mot. Le verbe догегати (доћи rerajyhu ce) est formé de la même 
manière, mais là, le verbe гегати ce a perdu le pronom réfléch ie, ce qui 
démontre combien ici est mis en évidence le verbe uku qui n' a pas ce 
pronom.

Aux verbes du type догаламити répond par la formation aussi le 
verbe отплакати  (отићи плачуЬи,.

De la même manière que догаламити, seulement en relation avec 
d’ autres prépositions, se sont formés les verbes du type прохујати (проћи 
xyjefm; en russe: прожужжать, просвистеть — en allemand: durchzi
schen, durchtoben) aussi bien que збукати ce (скупити ce бучуЬи) seul- 
ment pas en rapport avec uku mais avec проЬи resp. скупити ce: en russe 
„сосвистались, сплылис" (M. Пршвин „Избранное* 530). A ces derniers 
sont ressemblants par la formation les verbes transitifs: дохукнути некога 
нетто  (дотерати уз хуку №2*2) et » тпухнути нетто (одмайи пушући 
Ж 228). Combien est mis en évidence le sens du mot entier qu1 apporte la 
préposition du mot dans lequel on Г a trouvé, prouve Г exemple отпла- 
кати. Quand ce verbe est formé de плакати +  отики, alors il veut dire: 
отики плачуки, et quand il est formé de плакати -f- одужити, alors il veut 
dire: яадокяадити, одужити помогу плача. D’ailleurs, il ne faut pas con
sidérer que c1 est le mot плакати et qu’ il est ajouté devant lui la préposition 
од; on pourrait de la même manière considérer que c’ est le verbe отики 
(dans 1' autre exemple: одужити) et que c1 est la partie du mot qui vient 
après la préposition qui est remplacée par le verbe плакати; c1 est pourquoi 
il faut compter cela dans le mélange des mots.

Dans les syntagmes du type избацити пушку (№ 215-217) le verbe 
a deux objets, Lun qui s1 énonce (dans ce cas пушку) et F autre que 
Г on suppose (зряо); dans ces syntagmes se trouvent aussi deux prédicats 
l’un qui se prononce (избацити) et l’ autre qui ne se prononce pas (опа
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лита); une partie des deux syntagmes entre comme porteur du sens de 
tout le syntagme, dans le syntagme nouvellement obtenu: de Tun entre le 
prédicat, et de Г autre Г objet, de telle sorte qu’ on obtient un prédicat avec 
un objet bizarre qui ne lui répond pas par le sens, mais c’ est cette bizarre
rie qui est le signe montrant qu’ on doit sous-entendre encore quelque 
chose; de cette manière on a obtenu une sorte de métonymie.

Le verbe сумњати ce (№ 188) montre comment on a pu obtenir par 
le mélange des verbes intermédiaires.

Exemples „plaču majke jedine sinove“ dans „gdeno majke jadikuju 
sinke“, qui sont formés par le mélange avec: жале мајке синове, de même 
manière que le verbe: јадиковати некога, montrent comment, des verbes 
intransitifs on a formé les verbes transitifs.

Les verbes № 210-230 représentent le schéma, la règle déjà obtenue 
d’ après laquelle on aurait pu former d’autres nouveaux verbes; dans ce 
cas le mélange est devenu productif.

Les exemples ae Brugmann „К. vergl. Gr. 702“ fiim m en , f Im m er  
fiammen  +  glimmen, Schimmer, où les mots щfiimmen flim m er“ ont reçu 
un sens un peu différent de celui qu’ ont eu les mots: fiammen, glimmen., 
montrent comment par le mélange des mots, on obtient de nouveaux 
sens même dans les autres langues.

Dans „Rom. Spachwiss.“ 117 de Meyer—Lübke est cité le vers dans le 
dialecte romain: „ched è sto trainanâ de cataletto ’ (quel est ce transport 
comme dans une voiture mortuaire). Meyer-Lübke dit que „trainana“ est mis 
au lieu de traîna (fr. traîner) „fahren“ dont le prolongement donne l’ image 
d’ un lefit départ (la mort) Il met ceci dans „schallna.hahmende Umprä
gungen"; mais même si on avait l’ intention de prolonger le mot, pour 
répéter la consonne n afin d’ obtenir Г onomatopée, on est venu à ce pro
longement, car il avait une image d’association, ainsi ce qui s’ est fait par 
mélange: traîna-f-nanna (mot avec lequel on endort les enfants, far la 
nanna, ninna, far la ninna nanna); avec ce mélange le mot traîna a pris le 
sens: d’ endormir, ou de dormir, par lesquels cette image devient plus com
plète et obtient plus de relief, car avec la mort il met en relation et com
pare Г endormage de Г enfant.

Dans „Die Sprache“ 391 Jespersen cite des mots de langue danoise 
pour long et fatiguant langsommelig, kedsommelig, evindelig au lieu de lang 
{,som ) kedelio, evig· Il dit que ces mots exercent une influence sur le senti
ment à cause de leur prolongement à Г aide des syllabes dérivées, qui, par 
elles-mêmes, n’ ont aucun sens. Mais il ne dit pas qu’ on est arrivé à ce pro
longement par mélange. Cependant le mélange ici est évident car tous les 
trois mots cités plus haut peuvent s ’ expliquer de cette manière, et ceci, 
chacun d'eux en mélangeant les deux autres: langsommelig— lang {som) 

kedelig; kedsommelig = kedelig -t- langsommelig; evmdehg = e\dg +  ke- 
delig, avec un son nasal intercalé de lang {som), langsommelig

D’après cela, ces syllabes ne sont pas dérivées(Ablaitungsilben) mais 
elles sont obtenues par le mélange; on ne peut pas dire qu’ elles n’ ont 
pas par elles-mêmes un sens: au nouveau mot obtenu elles ont apporté 
leur nuance de sens qu’ elles avaient dans le mot auquel elles apparte
naient auparavant.

Particulièrement l’ obtention de nouvelles conjonctions corélatives 
qui aportent dans le sens de la phrase une nouvelle nuance prouve qu’ on 
a obtenu, à Г aide du mélange, des constructions de nouvelles* significations 
(№ 159—152).


