Baco Томановић
АСОЦИЈАЦИЈЕ ЈЕЗИЧКМХ СРЕДСТАВА
У овом раду ће ce објаснити различите речи и граматичке конструкцнје обзнром на њкхово значење и ностанак*):
1. бапшђш, батиђана. . . („vidi patlidžan” Rj.**) = tur. badindžan+
patlidžan („ turski patledžan, badeldžan”) ca дијалекгачким мекшим
изговором гласа dž као đ, аналогним изгсвору гласа с као ć.
2. бабускара [„augm. baba. pogrda babi (staroj ženi)”] = бабурина
(<j5аба) + жёнскара, као што je и људескара — људесина („veliki čovjek,
čovječina”), jьудётина + женскара.
3. баљо („ n. tal. bagno, vidi banja., ispo redi banj”) — бањ -f кунатило
(ако je у овом случају остало -о изворне речи, сачувано je под утицајем
речи купатило и других речи средњега рода на ~ло).
4. блѓка („f. vidi bléka.. .isporedi blenuti, su čim je jednoga posta
nja”) = бена [„f. 1. turski bön, lud, ludo čeljade)” + блёка, бленути.
5. бунта („buna. u jednoga pisca prošloga vijeka, bund, isporedi
bunt, puntarija”) = бунт („vidi bunta, u početku našega vijeka”) + буна
(„od XVI vijeka”).
6. бртёно („п. vidi vreteno”) = врет ен о + вртјети (као и друга
случајеви, добијено у реченнци, где су речи долазиле у ближи
међусобни додир, ипр. врти се као вретено, и сл.).
слйчнй

7. густерна („ \idi gustijerna”),густерња („f. gustijerna.. . cisterna. . .
lat. cisterna”) = cisterna + гурла (дев за одвод кишиице с крова; говори
се у Боки; тал. gorna) Значења гурла и цистерна асоцирала су се,
јер гурла доводи у цистерну волу која се цеди са крова куће. Оваква
форма речи могла je настати у синтагми: цистерна са гурлом, или:
цистерна на гурлу (као: брод на једра и др.).
*) Од бр. 1. имеййце, од 87. придеви, од 104. прилози, од 123. глаголи, од
211. конструкције.
**) Rj. Jugosl. Akad. (даље цитати из овог речника биће означеии само
наводним значима); Iv. Br. (речнйк Ивековића и Броза).
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8. гиздар („gizdarev, vidi dizdarev, mješte čega stoji (griješkom) u
narodnijem pjesmama”) = дизадар („zapovjednik ili vratar tvrđave, kule, od
pers. tur. dizdar”) + гиздав. Веза између ових речи одражава се и у
нар. песми, Вук I 300а, где се спомиње „диздар”, а одмах иза тога у два
маха „гиздава дивојка”, његова кћи.
9. дужда (m. vidi dužd. ·— u narodnoj pjesmi našega vremena. U onoga
dužde mletačkoga) = дужд (dux. . . tal. doge. i spo redi dužđ, duž, dužda”)+
војвода, дука („m. tal. duca”); „dužđi, vidi dužd — u jednoga pisca XVII vijeka
Cesari, kralj i, bani, dužđi. . . Vojevoda al’ti dužđ od puka”). Можда je и
дужд („Од XIV вјкеа”) поехало на овај качин од ранијег дуж [„Od
ΧΤΙΙ—XVIII vijeka, a između rječnika u Daničićevu (duž6)”, веиец, dose]
+ војевода, војвода, стел, вогевода, вогввождб, принца (,,m. isto što
princip i istoga postanja. . . u ljetopisu iz svršetka XVII vijeka”) = принц
(,,m. sin ili rođak vladaoca. Iz njem. Prinz. . . lat. pr incep s”) + војвода.
10 J)èugâp, ђендбра („vidi đerdan. U naše vrijeme u Lici”) = ђердан-\ђинђур („vidi đerdan. — Ne dosta jasna postanja, vidi đinđer i đinđuha.
— U narodnoj pjesmi našega vremena”), ђинђер, ђинђурица („vidi đinđuha,
isporedi i đindur”. — U narodnoj pjesmi našega vremena”), ђинђуха. У
речи ђендар извршила се метатеза, али до ње je дошло због мешања ca
овим речима које су с њом сличне по значењу и по гласовима из којих
су састављеие; под утицајем реда гласова н-р у речи ђинђур дошло je до
таквог реда и у речи ђердан извршеном метатезом.
11. ђулавлија („f. vidi đulabija”) — ђулабија (,,f. vrsta crvene slatke
jabuke, pers. gulâbî, kruška”) + авајлија („f. njekaka jabuka. . . Od tur.
aiwa, gunja, od čega je prvo načinjen adjektiv turski ajvali, nalik na gunju,
pa od njega avajlija”).
12. збушењак („Malovrijedni zločesnjače, proklet čas bio koji me je,
zbušenjače, na te nanioci. Ладислав Менчетић, Радоња 210”) =смутењак,
сметењак; говори се у Дубр. и Боки; „smušen. . . bijesan, goropadan”,
„smušiti. . . dovesti u stanje u kojem se ne može jasno, pravilno rasuđivati”
смутен ( = сметен, у Дубр. и Боки) + збуњен.
13. зукван („in. kao suliidast čovjek, vidi zvekan. . . za postanje
isp. zukvaja” ; „zukvaja. . . za postanje isp. zučati, zuknuti Iv. Br.”) = букван
(m. tupoglav čovjek. . . dummkopf. . . . Od bukva”) + звекан („m. der Dum
mbart, stultus, Rj. vidi i zukvan, kao suludast čovjek”).
14. Ивахан, Ивахна [,,m. dem (?) Ivan. — Drugo a stoji mj. negdaš
njega 6. — U spomeniku XIV vijeka. . Ivah6n6”] = Иван+млађахан, елађахан, итд. Налази се и презиме Ивахнић [,,m. prezime (po ocu Ivahnu).—U
spomeniku XIV vjeka”].
15. јенвар,јенвбра („vidi januar. — . . . jenbvaib. . . Miseca jenvara. . .
Zak. vinod. . . od XIV vijeka”) —јануар („isporedi januarij, siječan”]+jeHbварь (јенвар), ђеиар, јенар („od tal. genaro, ali po mletačkom dijalektu, —
Od prvijeh vremena po sjeverozapadnijem krajevima”).
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16. иноша (,,m. vidi inaš. — Od XVI vijeka. .. sluge naše Mikec i
Marko inoše naše”) — инаш („т. madž. inas, sluga, šegrt, djetić”) + јуноша
(„st.slov. junoša i polj. junosza. . i madž. inas, sluga, ista je riječ. — U
knjigama pisanima crkvenijem ili miješanijem jezikom, a i drugdje, ali nije
narodna riječ nego je uzeta i crkvenoga jezika. . . Niki junoša”).
17. калафур [,,m. vidi karanfil. — Od tak (mlet.) garofalo”] = каранфил („karanfil. . . tur. qaranfyl, od grč. καρυόφυλλον) + гарофуо (,,gàröful, gàrôfula, m. vidi karanfil”). У вези са овим мешањем извршила
се и метатеза гласова р-л.
каруфал („т. vidi garanfil i garofao”) = каранфил + гарофал („види
гарофао”).
гаранфиље („т. vidi karanfil”) = гбрбфиље („n. vidi kaianfil i garo
fao”) + каранфил.
18. каЬрйн („vidi gavran. — Od XVI vjeka kod čakavaca i kajkavaca.. .
kauran, krompač, vran, gavran”) = гавран+кромпач („gavran. — U Bjelostjenčevu rječniku”).
19. ксЬю („п. vidi 2. kao. — U Dubrovniku i Boci kotorskoj od XVIII
vijeka. . . a može biti kod sjevernijeh čakavaca XIV vijeka” = кал; као, кала
(„т. . . . vidi i kalo. — isporedi blato, 2 i glib”) + блато.
каљ („т. vidi 2. kao”) — кал+муљ (mulj, mulja, m. . . blato što ga
sa sobom voda nosi, nanos, naplava”), каљав.
20. кановник („vidi 2. kanovnik. od XV do XVII vijeka” = каноник
(„canonicus, pop član kapitula. . . Od XV vijeka”) + духовник („u Dubrov
niku: duhovnik . . . duhovnika. . . stslov. duhovbnikb. . . čovjek koji se
stvarima duhovnijem bavi, crkovnjak, svećenik”). У вези c овом направљена
je и рев кановнија [„vidi kanonija(i kanovnik)... XVI vijeka], a реч канонија
(„vidi kanoništvo. — Od XVII vijeka”) биће из доднијег времена.
21. кељараба [,,f. vidi keleraba („keleraba. f. repati kupus. — Od nje
mačke riječi... kohlarabi”] — келераба+кељ („vrsta kupusa. .. njem. kohl.).
22. кикља [„f. suknja u gornjoj kpajini. — Od njem. (avstr.) kickcl”]
- kickel+сукња, когиуља. Ова и која друга слична реч могле су послу
жите као узор по којем су и друге немачке речи, без обзира на род, до
била завршетак на -ла, као нишгда (<^ Spiegel, m.), цигла (Ziegel, m.) и дрв
23. клијето („vidi dlijeto. — Na jednom mjestu XVIII vijeka”)=
длијето („stslov. dlato. . . od korijena dlb”) + кресиво, кресати, клесати
(„kresati, tesati), jep ce длијетом креше, клеше [можда je овоме допринела и реч клијешта (стел, klešta ), под утицајем које биће послало
и -lje- [<^ е место раниje г -а- у длијето (рус. долото)].
23. Книњ, (,,m. Knin. — Ovako pišu Dositej i Vuk.”). Овако и
говоре сељаци у томе крају) = Книн-\-Сињ (градови недалеко један од
другога у Далмацији).
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25. књигаоница (,,f. vidi knjižnica. — Od XVIII vijeka”) = књига+
цитаоница. Према овоме и „knjigaonik” („vidi knižničar”).
26. кодик [,,m. vidi kcdič. — Valja da je prema lat. codex (neće biti
romanska riječ kao što je n.p. kimak). — U jednoga pisca XVI vijeka”] =
кодич („m. codex, knjiga u kojoj su državni zakoni, talijanski codice”) +
законик („. . . kako piše ou zakonikou” Dan. I, 359). Може бити и да je ова
рел постала мешан,ем талгијанске и латинске рели: codice+codex, а можда
су и обадве речи, и законик и codex, утицале да се добије крајње /с у овој
речи.
27. коњестра (,,f. vidi koneštra, — isporedi konještra. . . XV vijeka” ;
„konjestra, f. tal. canestro, njekakva kotarica, koš.— u naše vrijeme u Istri i
Lici”. У Боки Которској когьёстар, gen. ковьёстра, m. тал. canestro) +
кошара, коишна.
28. кочије (,,f. pl. vidi kočija”) — кочија („f. . . kola na kojima se
voze ljudi. . . madž. kocsi”) + кола (уп. no знати пример каруце, pl. tant, од
тал. carrozza, сх. кароца + кола).
29. лёвер [,,m. vidi nefer. . . U naše vrijeme, a između rječnika u
Vukovu (vojnik koji ima carsku platu”)] = левента (,,m. pers. tur. levend. . .
mrnar ili vojnik. . . turski vojnik uopće”) + нефер („т. prost vojnik. Iz
turskog jezika, u kojemu ista riječ isto znači”).
30. лижија („f. vidi liksija. — Na jednome mjestu XVI vijeka. . . Ako
je u originalu lixije, jamačno treba čitati liksije, te onda riječ ližija nema
potvrde”) —лисија (венец, lissia, говори се у Боки Кохорској), ликсија („f.
cijeđ. — isporedi liksija. Riječ je dalmatska. . . od lat. lixivia” ; или од
луг + венец, lissia, Мешање речи, J. Ф. XVII 204) + лужија (,,f. cijeđ”).
31. ложђе [„n. vidi lozje. — U Dubrovniku i okolini (ložđe)” ; и у
Боки] = лозје („п. coll. loza. . . . stslov. lozje, ruski lozbe”) + грожђе („n.
coll, grozd”), грожђе ( у Боки).
32. лудар („vidi luđak. — Od XVIII vijeka”) = лудак („od XV vijeka”),
ludan („vidi luđak. — U jednoga pisca Slavonca XVIII vijeka. . . luda.n ludi!” ;
у Леи. се говори ова реч са акцентом лудан, лудана) + товар [(„ u Dubr.)
vidi magarac. .. Tovar oslu brat”, Iv. Br.].
33. луга [„lug. — U dva pisca čakavca XV i XVII vijeka”)=луг („stsl.
l^gb. . . šuma ili gaj) teško je razlikovati u velikoj većini primjera)”]+шума,
шумица.
34. л у м а („možebiti od агар. tur. lemca, svejtlost, zrak, luča. — U.
narodnoj pesmi našega vremena. Svi munari kimam okićeni. Nar. pjes
herc.”) + арап. тур. lemca+луча (,,f. zrak, zraka”).
35. мајколе („О мајко, мајколе мој”, н. nj. Вук V 14, 19)= мајко+
додоле, божоле” („Ој до до ле! Moj божоле”, које се налази y овој додолској песми), али биће и према рели тале („hyp. od otac” Iv. Br.); у колико
je била одомаћена реч тале, лакше се могла према додоле, божоде
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направили и обичније je према њој могла из1 Ледати реч мајколе, која
ie добила и мушки род.

36. мајмор (,,m. vidi пејшаг. — U narodnoj zagoneci našega vremena.
Pet majstora, pet majmora načiniše kuću bez ivera, odgonetljaj: igle pletiće)
= неимар (,,m. graditelj. . . tur. mPmar. . . arap. méjmar”) + мајстор
(„zanatlija koji je posve izučio svoj zanat. . . lat. magister... srgrč. μαγίστωρ.
Od XIII vijeka”). Довођење у везу ових речи види се и из тога што поред
речи мајмор која je добијена утидајем речи мајстор постоји и реч мојстар.
37. мамек („u kajkavaca nastavak ек. . . često rabi i za riječi ženskoga
roda na -a kao: Katek od Kata, mamek od mama, japek od japa itd__ dragi
ćaćek i mamek, oprostite mi” Rj. код ćaćak) = мама+татек. Тако je и
Катек и др. постало према Јурек и др. Ове су речи долазиле често заједно па се због тога могло добити ово изједначене наставака и то најпре у детињем говору.
мамика („f. ime što ga mlada pridijeva starijem ženskom... uprav dem.
3. mama”) = мамица+мајка, тетка.
38. Мандёкара („f. augm. Manda. — U naše vrijeme u Lici) = Манде
(,,f. vidi 1 Manda” „1. Manda, f. hyp. Mandalijena. — isporedi Mande”) +
женскара.
39. машкула (,,f. mali top. . . U Istri, gdje govore i maškula, i mačkulja”) = машкул [„(maškuo?), n. mali тор, mužar, prangija. Iz tal. maschio
(ili možda mascolo?), koja riječ isto znači”] + лубарда („isporedi lumbarda
i kumbara.. . Od tal. bombarda, vrsta topa”), кумбара.
40. мејхана (,,f. isto što mehana”) = мејана (,,f. isto što mehana”)+
механа [,,f. krčma, pored mehana govori se i meana, kasto mejana i mejhana...
Iz tur. (pers.) méjxane”].
41. мердивене [,,f. pl. ljestve, stube. Pored merdivene govori se i
merdevine. . . tur. (pers.). . . merdiven. . . (istoga značenja)”] =мердивен (,,m.
isto što merdivene”)+ljm&ee, стубе. У варијанти мердевйне изврпшла се
метатеза под утицајем гласовне сличности са суфиксом -евине од којег
се -ивене разликује само по реду гласова.
42. миракуло („п. isto što miiakul. Srednji rod je uzet valjada prema
lat. miraculum”)= миракул+чудо. С обзиром да су и друге романске речи
мењале род мешајући се са српскохрватским вероватније je да je крајње
о сачувано из тал. под утицајем домаће речи чудо.
43. мерло (n. u Boki; čipka; iz tal. merlo) = тал. merlo + плетиво.
Ова реч Koja je у тал. мушкога рода добила je према речи плетиво средњи
род и задржала крајње -о, које се иначе губи на крају речи мушког
рода примљених из страних језика. Из истих разлога у оваквој се форми
примила и реч вело, (н. у Боки; танко прозирно платно); тад. vélo, m.
44. миљуница (,,f. milosnica, draga”) = миљеница (,,f. ona koja je
kome mila”) + љуба (љуби), љубовца, љубавца, љубавка, љубавница.
22 Годишен зборник

338

Baco 'Гомановић

45. мјестаоце („п. mjestance, mjestašce. Samo u primjeru u kojemu
mjesto -ao- po dubrovačkom načinu imamo-ö-”) = мјестанце+сеоце
(<^селце).
46. мојстар мојстра (,,m. isto što majstor i istoga postanja”) =мајстор+мештар, мештра (,,m. učitelj, majstor, Meister, magister. . . majstor
ovoga i onoga zanata, ili vještina”). У речи се йзвришла метатеза, вокали
а и о заменили су своја места, али то je извршено мешањем ове речи са
речју сличног зкачења мештар, а и са другим речима на -ар: неимар,
зидаридр.; да, je најутицајније било мешање са речи мештар, види
се по непостојаном а.
47. мрквјела [,,f. isto što mrkva i istoga postanja (samo je nejasan
nastavak)”] = мрква (Daucus carota... iz njem. morka ili momka”) + paванела (у Боки, тал. ravanello, ротквица), ровйгьела (у Дубровнику).
48. мушкйдща (,,f. nom. coll, muškinje, muškarci. Govori se u Lici”)
^мушкарци+момчадија (,,f. isto što momčad”).
49. нава (,,f. isto što nav i istoga postanja” ; ,,nav, navi, f. brod,
lađa. Iz tal. riječi istoga značenja nave”) = тал. nave, f., ex. нав+лађа.
50. навалија (,,f. nekakva sablja. Samo u jednoj nar. pjesmi... Prebi
britku sablju navaliju.. . . Tamno”) = сабља димискија („dimiškija, dimišcija.. . sablja.. . . kako se njekada u gradu Damašku kovalo”) + навалити,
т. j. сабља димискија којом ce наваљује. Стварању ове речи могла je
допринети и реч „krvopija, m. i f. što pije krv. — Od XVIII vijeka. . . . u
prenesenom smislu о sablji. I uzima sablju krvopiju. Nar. pjes”.
51. нарава (,,f. isto što narav”) = нарав (f. natura. . . staroslov.
naravb. . . a narav je isto što priroda”) + природа.
52. немозина (,,f. isto što lemozina, od čega je i postalo s promjenom
л у w”) = лемозина („ελεημοσύνη, eleemosyna, milostinja. — od latinske
riječi, ali preko tal. lemozina) + немоћан („nemoštbnnb, impotens s primje
rom iz XIV vijeka”), немог („onaj koji ne može, slab, nejak”), jep ce милостинаја даје немоћнима.
53. нетепуљ (,,m. isto što netopir, metulj, a jamačno i istoga postanja,
i ako su razlike u glasovima nejasne. Govore gdješto kajkavci”) —нетопир
(„netopijer, m. slijepi miš, šišmiš. Samo u rječnicima... vespertilio... Po
svoj prilici uzeli su Sulek i Popović ovu riječ iz češkoga ili iz ruskoga jezika,
a Mikalja, valjada iz češkoga ili iz poljskoga. Vidi metopir”) + метуљ
(„lepir, metopir. Jamačno istoga postanja, kojega i riječ metilj... Govore
i danas kajkavci s akc. metulj, metùlja”).
нотњопир („m. isto što netopir”) = нетопир, + нотљж, ноћник
(„а. mase. prema fern, noćnica u značenju te riječi pod a. b. noćnica, f.
štogod noćno... neka noćna avet”) нотњи лепир (lepir, n__ kad vide у вече
какога лепира гдје лети по кући по нај више мисле да je вјеиггица”).
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54. одаја (,,f. soba. iz turske riječi istoga značenja oda. . . Ona sabah
kljanja u odaji. Nar. pjes.”) = тур. ода+ћелија („ngrč. κελλίον od XIII
vijeka”).
55. ожујар (,,m. isto što 1 ožujak. Potvrda je samo: ožujar, marač.
Biće štamparska pogreška mesto ožujak”) = ожујак+ђенар („т. vidi januai...
đenvar,dženar. . . đenarb”), ђеиар, ib., фебрар” (,,m. vidi februar., tal.
febraro”) и др. Према овим варијантама биће и октунар [(„m. October
jamačno je u vezi s lat. brojem octo, koji je u imenu October, ali je nejasan
nastavak -nar; u lat. jeziku ima doduše riječ octonarius, ali ne znači oktobar
. . . (u pismu iz XVII vijeka)] од октубар, октубрије, октумбар, октумбрије
+ђенар.
56. окшенац, окшенца (,,m. isto što oksjenac. . . absinthium”) =
оксјенац, оксјенца,” („m. isto što oksjenac”) + аѕенац (тал. assenzio; s^>š
према венец, изговору).
%

57. оспрема (,,f. mjesto, gdje se što sprema”) = опрема (,,f. nom.

act. prema glag. opremiti” ; opremiti. . . spremiti”) + спрема (,,d. sprema,
mjesto, gdje se što sprema, spremište”).
58. осто („п. isto što ocat, octa, m. kvasina, sirce .. .staroslov..
octbtb . . . iz lat. . . . acetum”) = остац („ostac, ostaca, m. isto što ocat.
govori se u Prčanju”. У Леп., a биће тако и на Прчању: остац, ген. оста <
оцта оцъта; даље од оцат+оста, осту, остом у зависним падежима
добила се форма остац) + вино, п. (вино се узостило = укиселило).
59. пеза (,,f. utez, mjera. Iz tal peso . . .na Krku . . .u hrv. Zagorju
i Promorju”) = тал. peso + мјера, вага.
60. пёнило, („govori se u Dubrovniku, isto što penil; „penil, m.
isto što peneo i istoga postanja. . . Možda je nom. sing, penila ili penilo” ;
„репео, penela, n. kist kičica. Iz tal. pennello . . .u Perastu” ; и у целој
Боки). Према другим речима примљеним из талијанског језика, нормалнији je облик пенео (<^* пенел, пенела) и пенил пенила. До чувања крајњег-о и добивања средњег рода дошло je под утицајем речи на -ло за
ознаку оруђа: шило и др. Ова реч и у талијанском свршава на -ло
па je такав свршетак у овој варијанти и задржала (у колико није добијена од сх. пенил), иако се крајњи вокал у оваквим случајевима губи.
И друге речи које означују оруђе или уопће неко средство којим се слу
жимо понекад добијају средњи род, а уколико немају л на почетку крајнег
слога, задржавају крајне о, или га добијају уколико га изворна реч нема.
Такве су речи бусуло („п. vidi busula. od XVI i XVII vijeka”; у Леп.
забележено буело); баломитро (барометар, тал. barometro; забележено
у Леп.), пило [,,п. vas aquarium. Iz tal. pila (korito za vodu od kamena)”]
61. üèpueoj, üèpueoja („vrt, osobito veliki i raskošno uređeni.Iz novogrč. περιβόλι.) t.j. vit; u starogrč. περίβολος, značilo je: ograda). Ima i
pelivoj, pelivoje, pelivor, pelovoj”) = περιβόλι + вој, воја („red u ple
tenju plota i ostalih stvari od pruća, . . .od osn. koja je u viti (vijem)”
Iv. Br.); мислило се на ограде око врта, плотове.
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62. повјетар, повјетра (,,m. isto što povjetarac”)? повјетарац, повјетарца, („m. vjetrić, ćuli, lahoi, povjetarak, povjetarce n.”) — повјеат-,
повјетарац, + попухивати, попухујем. Ово се, као и у другим случајевима добило у реченици, где je реч ветар долазила често са речју попу
хивати, као што се вида и из наведеног примера у Rj. „tiho vitar popuhuje”. Ha овај начин ова йменица добила je из глагола попухивати
предл. по и с њим итеративно значење.
63. 2. покрой („ш. isto što pokrov kojim se pokriva mrtvac . . .u
Paštrovićima . . .Ako je riječ 2 pokrop pouzdana, nejasno je, zašto je -v
prešlo u -p”) = покров + покой (,,m. isto što ukop. pogreb”), 1. покрой
(,,m. nom. act. prema glag. (pokropiti”), покропити („kropeći politi”);
преставе које изазивају ове речи у међусобној су зези, па су се мешањем асимилирале њихове i часовне форме.
64. пољадa (,,f. polje, poljana”) — поље, пољана + ливада.
#

65. понир („п. dva sela u Bosni . . Л dvije mahale u istoj zemlji. . .
Ovo je ime istoga postanja i značenja, kojega i imenica ponor”) = поиор+
понирати. Овако je и реч покрыв, покрива, („т. .. tectum, tj. ono što
pokriva .. .pokryvb . . .vide krov s naznakom da se govori u Boci”) постала
од кров и глагола покрити, покривати. Слична je и имекица дарив
(дар), од „даривати” Mar. Gr. 387 с.
посла pl. („pošlo n. isto što 2 posao. Samo u prmjerima: . . . činiti
svaka posla .. . najpoštenija posla opravljam”) = посао, посла (2 posao
. . .m. actio, negotium, opus, labor”) + пословања, дјела.
66. пршииђелдија („došljak; samo u Vukovu rječniku. Od prišiđeldija, gde je prvi dio neobično napravljen prema participu prêt, prišao, a
drugi je dio turska u ovom rječniku na svome mjestu navedena riječ đeldi
(t.j. došao je ”) = придошлица, пришлац + ђелди („ dèldi, tur. geldi, došao
je. — U narodnoj pjesmi našega vremena”). У колико ова реч йма подругљиво значење (ja сам je чуо једампут и то у таквом нзачењу), биће на
стала мешањем са пришипетља („u prenesenom smislu s preziranjem:
pristalica, pristaša”). Свакако ова реч je добила форму сложеиица са
императивом у предњој компоненти.
67. прожуда (,,f. isto što požuda”) = пожуда + прохтјев, прохтјети
ce.
68. сидло („п. sud za vodu, sić, vidi cigal . . . i sa -g- mjesto -d —
siglo; situlus, sida”) = situla, sicla f. + ведро („vjedro, vijedro . . . drven
sud vodeni”), пило. f„n. vas aquarium (korito za vodu od kamena”).
69. сић (,,m. sud za vodu . . . Tuđa sić (situlus)”. Тал. secchia no
венед, изговору. ( — тал. secchia f. -f котао, котлић, m.
70. слингура (балавица; у Дубр.) = слинава („balava” Iv. Br.) +
мањгура („vidi manjčica . . . u naše vrijeme u Stonu . ., žensko čeljade
što nije posve doraslo”),
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71. смрачак („iskvareno mesto svračak”, Hirtz: Rječnik nar. zoolog,
naziva”, II, 3, 445) = сврачак + смрчак („Bit će valjda Loxia curvirostra
. . .smreku zovu u Gornjoj Krajni i smrča ili smrka”), смрекар (Turdus
pilaris L . . .isto je smrekuljar, smrikovac. šmrekuljar, šmrikuljar” Hirtz
II, 3, 446).
72. стомак, стбмка, (,,m. isto što želudac. Od grčke riječi στό
μαχος, u nas i preko lat. stomachus i tal. stomaco”) = στόμαχος, stomaco+
желудац, желуца, трбушак, тебугика ; подбрадак, подбратка. Утицај
ових речи мора се узетй у обзйр да би се објаснило непостојано а у овој
речи. Где тај утицај није дошао до изражаја реч je без непостојаног а:
„стомак, стомака”, стомак, стомака”.
73. тагана (,,f. torba, nem. Tasche, -n, f.”) = нем. Tasche -f гривна
(„f. monile, naj starije je značenje bez sumnje: ogrlica. — isporedi 2. grinja,
grina. — . . . Postaje od griva nastavkom ьпа. — Riječ je praslovenska,
isporedi stslov. giivbna, rus. grivna, češki hiivna, polj. grizywna”). Према
овој ялй којој другој могла je добйти овакав завршетак и реч машна
(нем. Masche -n, f.). и др.
74. wêj („m. исто што чај; Thee”) = те [,,m. (indecl.), чај.; The]+raj.
75. Трпјешће („n. isto što Trst, Trijest. . .” „Trijeste m. ime grada”)
= тал. Trieste + тријегиће („n. nom. coll, iverje”). Овако й Шибеник
(„m. giad u Dalmaciji. . . Sebenico, Sibinicum... Sebenicum”) према
šiba. Да се народном етимологијом ова реч доводила у везу са речи
шиба потврђује и нар. nj.: „С ону банду Шибеника шйбен трава до
кољена”, Вук V 330, 430. Овакве народне етимологије потврђују се познатйм поузданим нримерима као Дреноноље, („n. Hadrianopolis. . .
'Αδριανοΰ πόλις . . .narod shvatio. . . dren i polje”) и др.
76. тркија (,,f. isto što trka, obično konjska, trčanje ali i nagrada
onomu, noji pobijedi u natjecanju . . .vidi tika 2, košija”) = трка + кошија
(„tur. qošy. . . trka, konjska kad se gleda ko će ostale predobiti u trčanju. . .
U naše vrijeme”).
77. тунто, m. (смутен, сметен човјек; говори се у Дубровнику)=
тинто („m. hypoc. od tintilin, kućni duh. . . tal. tentellino . . . u Dubrov
niku”) + смутен, лудаст. Од овога и „туятав, adj. глуп”.
78. Кубара („vidi šubara, . . .u Lici u naše vrijeme”) = шубара
(„kapa od krzna osn. u šuba” Iv. Br.) + ћупара, ћупа (,,u šali mjesto glava”).
79. хлбпучица (f. papučica s kaišima i otvorenom petom, govori se
u Dubrovniku) = папучица + хлаптати [,,1. hlaptati. . . jesti što žitko
(o psu) . . . onomatopejska . . .schlampampen 2. u jednog pisca Dubrovča
nina XVIII vijeka znači kad se što čega slabo drži te visi i pada sad tamo
sad amo (od prilike kao široka crevija na nozi)]”. Иста ономатопеја за
ова два значења због прйблйжне сличности звукова које производи
пас кад једе што житко и звука који произволе за време хода споменуте
папучице.
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80. Цетлињанин (,,m. vidi Ceklinjanin. . . u jednom spomeniku
XV vijeka Svêmi Cetlynjany”) = Цётивьанин („m. čovjek iz i sa Cetinja”)
+ Цеклињанин („m. čovjek od Ceklina”).
81. ципеља (,,f. vidi cipela. . . prošloga vijeka”) = цйпела („ calceus,
crevlja. od prošloga vijeka. . . Od madž. cipellö, koje je u sred. lat. zipellus,
zepellus”) + цревља („calceus, postola. . . Dolazi od XIII vijeka, a tada
je glasila črevija”).
82. чајира (,,f. vidi čajir”, „tur. čajyr livada”) '= тур. čajyr + ливада.
83. чекљун, чекљуна („kvaka na vratima . . . kuka u ključa, kojim
se sijeno čupa, i u obramice na kraju ona kuka ili zarezotina koja čuva da
se ne smakne povraz. . . od madž. czegely, klin”) = ččnkin („kuka, od pers.
čenk, kuka”), ченгел („tur. čengel, kuka, uncus, od XVII vijeka”), маџ. cregely,
+ кљун („kuka, kvaka uopće”).
84. шик (,,m. šiljak, vrh”) = шип [„m. šiljak . . . rus. šip (trn, bodljika)”] + ишљак.
85. шпйцпонта (f. creve, ножице, нос на шницпонту, што значи·
на шиљасти врх. Забележено у Дубровнику)= шпиц (,,m. isto što špica,
šiljasti vršak čega”) + понта [,,f. tal. punta (mlet. ponta) . . .rt”].
86. свекрвови („Što s’u stolu paunovi, to su moji svekrvovi. Nar.
pjes. herc. vuk.”) = свекрови („I u dvoru stoli poredani. . na njim’ sjede
gospoda svekrovi I, 4. Ja se mlada boljem dobru nadam od svekrova mudroj
zapovijedi” + свекрва.
*

87. блијѓдан, блијѓдна („vidi blijed, adj. Od XVI vijeka . . . Za blijedno
tve lice” M. Vetranić”) — блијед, блијѓда + млёдан, мледна („ali se može
misliti da je u neodr. oblicima mlédan, mlédna. . . mršav, suh”).
88. голопуд [„adj. golobrad (?), gole puti (?). u jednoga pisca našega
vremena”] = голобрад + голе пупш{заправо* голонут, као мекопут, мекоггутан).
89. дёликан, дёликана, дёликано (у Дубр.; у Боки деликат, деликата, дели^то, тал. delicato) = тал. delicäto, + креан („adj. uprav
part, praet. pass, od glagola krčati kojemu nema potvrde, tal. creare, što
je njegda značilo i odgajati. . . dobro i zlo krean prema tal. bencreato, dobro
odgojen”, „krèânca, f. tal. creanza . . . uljudno i pristojno ponašanje”. У
Боки крЋјан и кријанца). По супротности значења могла се добити оваква
форма И нрема дезвијан (дезвијати се, распуштен, распустити се у моралном значењу, тал. disviare), вицијан (вицијати се, тал. viziare, viziato).
90. исправедан, неправедна („adj. ispravan, pravedan. Na jednom
mjestu XVIII vijeka)” — испшнит, исправан + праведан.
91. костељав (у Боки; костељава je риба нуна кости) = косил +
бодељав; јер су те кости танке и боду (усп. коштуњав „adj. u kojemu su
velike, mnoge, tvrde kosti”).
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92. крадњи [„adj. vidi krajnji, od čega je jamačno postalo tijem što
se po pučkoj etimologiji mislilo na kradenje. U naše vrijeme. Lisica mu
(vuku) odgovori: „Da mi ne smetaju ti prvi (zubi) lako bih ti te kradnje
izbrojila”. Nar. prip. . . .1 kod mjesnijeh imena. Udariće na kradnje Pipere”] = крајњи + задњи (зуби). Оригинално ће бити: предњи — задњи
(зуби); „први зуби” каже се за млечне зубе у детета. Крадњи Пипери су
они који су на крају села (задњи).
93. маљужав [„adj. о vremenu kad je čas kiša, čas lijepo, о putu (s
toga) klizavu. — U naše vrijeme u Lici”] = каљужав (v. kalovit”), каловит
(„adj. pun kala”) + муљевит („adj. muljevan. . . na pr. muljevna zemlja”),
муљеван.
94. низок, низока („adj. isto što i nizak. . . adv. nizoko . . . nizok . . .
u Dubrovniku . . . iz početka XVI vijeka”) = низок + висок.
95. пособан, пюсобна („adj. osobit, poseban, osoban .. . Od posoban;- sob- je istoga postanja, kojega je refl. zamjenica sebe, sebi, sobom”)=
посебан + особит, особая.
96. рбзрок („adj. koji gleda nakrivo, koji škilji. Postalo od korijena,
koji je u zreti, nazirati, premještanjem samoglasnika, ako nije možda od
raz-ok, te je r umetnuto”) = разок + разрог („adj. kojemu rogovi ne idu
uporedo”).
97. самојадан, самојадна („adj. onaj koji sam jada. .. .Tu kukaju
udovice, prekukale! pište majke samorane, samojadne”) = саморан +
јадан.
98. самосиони [,,cf. samovoljan. Rj. samo-sioni (samo-silni; druga
pola adj. silan) . . .isp. jogunast, tvrdoglav, tvrdovrat”] = самовољан,
самовољна + силан.
99. ситоз -а, -о = (јело ситозо = јело које засићује; говори ce у
Дубровнику) = сит -а-, -о „zasitan”, који засићује) +густоз(tal. gustoso).
Ове речи су долазиле често заједно; рече се за неко јело да je густозо
и ситозо.
100. сйаметан, спаментна [,,akc. je prema pametan „adj. pametan,
mudar, razložit, razuman; od s-pametan”] = паметан + спретан, спретна
(„adj. . . .umješan, okretan, snalažljiv), спреман („na sve gotov”).
101. утесан, ушесна = у редан, уредна + тесан, тесна (3, šestan,
šesna adj. od imenice 2 šest i nast.-ьп; uredan, pristao” ; „šest, m. oblik,
forma, red, način, svijest, tal. sesto.”). Према шесан постоји и придев
нешесан. Од утестат + изнередити добио се глагол изнегиестати.
У дубровачком говору шесан се унотребљава у естетском значењу:
легсо обучен, а ушесан у значењу уредан, чему je допринело то што je
у његов састав ушао предлог у- из нридева уредан, доневши собом
значење речи у којој се налазио. Постоји и глуагол ушесшшш, ушеспшм,
који je постао од глагола assestare, уредити, такође мешањем с глаго
лом уредити.
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102. жёдан, жедна чега („adj. . . .vidi žudan . . . Žedan ti je konjic
vodice. Npj.”) — жедан + жељан чега.
103. шјволиј, HâjeÔAuja („adj. suprl. prema kompar. volij, volija . . .
ja najvolij udrobiti. Nar. prip. vrč.”) = ja сам најрадији + ja највтие волим.
волиј, волија („lieber wollend . . .ja sam volij”) = ja сам paguju +
ja ваше волим.
104. ôagàeâg („vidi badava, čemu je dodano nepoznato d”) = баgàea („gratis, frustra, otiose, od tur. badhewâ, koje glasi i badhawa, badihawa . . . 2. frustra, zaludu”) + залуду, залуд.
105. данданас (,,u lekcionarima se imperfekt gradi, kao i dandanas”
. . . M. Rešetar „Primorski lekc. XV. v.” 167) = дан данашњи („često znači
naše, sadašnje vrijeme, doba”) + данас.
гдјекад = rдјегод + каткад (мешање претстава простора и времена).
106. gàhbôM [(„samo adverbijalno) od XVII vijeka . . . noćom a i
danjom . .. Niti spava ni noći ni danjom”) — дању („dbniju”) дневом
(„od XVI vijeka” ib.), даном, („od XVII ib.) ноћом; облик ноћом[„(s takvijem se akc. govori), koji kao i oblik danjom (od dân) služi kao adv.”] постао
je од ноћу + дањом, с којом je речи заједно долазио у различитим т е 
ним варијантама (дању и ноћу „dnevom i noću. P. Hektorović”). Акценат
на последњем слогу (дйтбм < дањом) добиле су ове речи према ак
центу другога облика за ово исто значење, према локативу једн. по дану,
по ноћи; у ноћбм вокал je дуг према -бм у инстр. речи женскога рода на
-а\ жёнбм итд. ; а према ноћбм поехало je дйтбм.
107. добрзо („vidi do brzo” . . .„sa do . . .kao kad
malo, t.j. do malo vremena, koje se samijem brzo kaže
brzo zalogaj od njega draži dvaš. N. Nalješković”) =
[„vrlo često dolazi do malo (domalo) i shvata se uopće
vrijeme. Strah me je, do malo on da se ne kaže”].

bi se reklo: do. . .Biti će . . .do
брзо + дЪмало
kao adverab za

108. кршиом [„adv. kad se što čini tako da drugi ne može ono vidjeti
ili obaznati, tajno, potajno. — isporedi krijimice, krimiće, kradom, kradomice, kridimice. Jamačno je od istoga korijena od kojega je glagol kriti,
po obliku kao da je instrumental jednine: Miklošić i Daničić misle, da je
od nom. sing, kriša, što ne može biti kako se vidi po samome akcentu (tre
balo bi tada da je krišom”)] = кришом + крбдом. Будмани мисли да je
Критом постало од именице* криш, ш., па да je -ом место -ем добивено
аналогијом према крадом, али, обзиром на то да се овакво објашњење
оснива на више претпоставака, а да се дуљине вокала лако губе, вероватније je да се под утицајем крадом о у кришом скратило
109. напосто („adv. baš, upravo, Govori se u riječkoj nahiji, napr.
Naposto idem do tebe. . . postanje tamno”) — ндрочито+ aposta (у
Боки, зал. apposta).
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110. натрхѓре („isto što nahem, govori se oko Dubrovnika . . . stavlati kapu natrhere. . . tamno je -tr-”) = y тресо, тресо, тресати
(говори се у Боки и Дубровнику, ставит капу у тресо; тал. a traverso)+
нахерце.
111. потлије [„adv. isto što poslije, prema kojemu je načinjeno potle,
adv. i praep., isto što poslije. Od po-tle, isp. odatle, otle (oboje od odb-tble).
Ima i potli, potlje (vidi tamo) .. . poslije] = послије+потла („adv. i praep.
poslije. Od po-tla. Ima i po-tola”).
112. упобје (после обједа, поподне; говори ce y Дубровнику) =
по обједу+ујутро, увече. Према овим речима je и акценат и број слогова.
113. откао („сопј. isto što otkako, t. j. od kako, od kao. Nalazi se
samo οίκα i οίκο, t. j. od ka, od ко; ispor. ka, ko mjesto kao”) = отка
+отко, откако.
114. и те κακό — ијоги како+те још како (Маретић Гр. § 492 с.
115. чак што више=чак („adv. turski čak, dori, ća, usque”) + гито
выше.
116. потом тога (,,t. j. potom toga, adv. isto što potom pod a, isp.
po san šega”) = потом (,,t. j. po tom, adv. i conj. a. iza toga . . .deinde”)+
после, иза тога.
117. прво свега — прво+прије свега.
118. често пута (често ce употребљава; налази се и у Кочићевој
нриповесци „Кроз мећаву”) = често+више пута.
119. изопет, изопета, изопети [„adv. vidi opet. — Sastavljeno:
iz opet (opeta, opeti)”] — изнова, изновице, изновце+опет.
120. кроцјећ („vidi kod kroz”) = кроз („b. b. zavadi se i milo i drago,
da kroza što, ne bi ni žaliti, već kroz jednog vezena jagluka. . .s cjeć. . kroz
cjeć, još češće krocjeć. . . kroči (. . . i sad u Dobrovniku krocjej); pokazuje
uzrok kao kroz... i cjeć”) = кроз+цијећ („cijeć, vidi cijeća”, „cijeća, praep.
propter, okrnjen glasi i cijeć. . . . radi”). У руском: за через. . . улетел с
белыми за через границу, Виноградов, Русский Язык 679 намерни дља
ради.
121. с нашла (говори се у Боки и Дубровнику са значењем: с пода
= с шла („tlo, tla, n. zemlja, pod. . . U Miklošićevu Lex. pal. tblo i tlo. . .
U rus. tlo u adv. dotla”) + на тле („tie, n. sg. indecl., pi.: tla, tak, tlom,
kasnije: tala, tlima; pod, zemlja; vidi tleh, tlej, tlev, tli i tlo ... Na tie padoše”).
У Боки се каже по патлу, а у Дубровнику по тлима.
122. за-њга (ύ-njga, prëda-njga; up. A. Leskien, Gr. 622 c.d.) =
зб-њ + за њега. Дужина je у за- од зањ (где je а дуго због скраћивања
речи. Акценат слога за изгубио се у корист придошлог слога -га, али je
задржана дужина вокала, која je при преносу акцента дала дугоузлазни
акценат. Овакав достанак се види и из ûp'ègâ-њга (<^прёдагь+пред њега),
само што je у овом случају превагнуо акценат предлога.
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123. боледовати, боледујем (,?impf. vidi bolovati”) = боловати +
мледњети, мледним („impf, postati mledan, slab, slabiti”).
124. гмпљети, гмйлйм („impf, vidi hmiljeti”) = гмкзати, гмижем
(„impf, vidi gmizati... repere”) + мпљети, m w iû m („impf, gamizati”).
125. дшати, дигбм („impf, vidi dizati. — U jednom primjeru od kpaja
XVLI vijeka”) = дизати + дЬигати („vidi digati i dizati”), али ово je
могло по стати и без мешања, губљењем гласа в у двигати.
126. еглёндисати, еглёндишем („impf, razgovarati se, tur. ejlendirmek, zabavljati vidi i eglen, eglenisati”) = еглёнисати („разговарати ce,
vidi i eglen”, „èglen, m. razgovor. .. tur. ejlenmek, zabavljati se”) + tur.
ejlendirmek, divaniti „od osnove imena divan.. . dolazi od XVIII vijeka...
razgovarati se”).
127. згутуљати, згутуљам (pf. згучити, говори ce y Дубровнику) =
згучити -г замотуљаши, замошуљбм („v. pf. einwinckeln. . . za - motuljati.
vidi zamotati, isp. zamotuljak” Iv. Бг.).
128. јованимити, јдваиимû m („impf, zaklinjati svetijem Jovanom. .. iz
natodne pjesme: Kumim tebe i jovanimim te”) = братимити, братимим
[„ impf. . . . moliti koga da bude brat (pobratim), isporedi bratiti i pobra
tim. . . Sta ga vila bogom bratimiti: bogom btate Kraljeviću Marko”] + кумити свешијем Јованом.
129. клештрити, клештрим („impf, vidi klaštriti. . . Oblik je kaj
kavski kleštrim, raskleštrujem lozu. . . Može biti da postaje od novoslov.
klesiti”) == слов, клесити + каштрити („impf, vidi haštriti. — Od XVIII
vijeka u Slavoniji”, „ . . . valja njega po vrhu onako kaštriti”, „sjeći s drveta
grane. . lat. i tal. castrare”).
130. колётати, колётам („impf, mahati, ljuljati (subjekat je vjetar)
— Nejasna je riječ. . . kao mahati (schwingen „. . . Kad ga vjetri počnu
koletati. Nar. pjes.”) = ко/ьёбати, кол>ёбам („impf, ljuljati, drmati — lje—
stoji po južnom govoru, isp. kolebati. . . Riječ je praslovenska. . . starosl.
kolebati”) + кретати.
131. лепргиати ce, лепршам ce [„impf, (о pticama, kao η. ρ. ο koko
šima, patkama itd.) stojeći u pijesku, u vodi mahati krilima”]. — лепёташи,
лёпеЬём („impf, mahati ili uprav treptjeti krilima kod lećenja, a i kod stajanja
na m jestu.. . Lepirica lepeće”) + пргиати, пршам и пришм („impf. . .
glagol srodan s prhati” „prhati, pršem, impf. . . . prhnuti. . . .rus. porhatb. . .
svolazzare, flattern”).
132. миришиши, миришим („isto što mirisati. . . U Srijemu, u Bač
koj i u Banatu”) = мирисати, мирашем (μιρίζω) + дугиити, душим
(„mirisati, vidi duh . . . U naše vrijema kod ugarskijeh Hrvata”), дишити,
дышим („olere,. vonjati, mirisati. — isporedi dihati i dišati. . . Dolazi u
naše vrijeme”.).
.....
......
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133. млитати, млитам („b. kao basati, bavrljati, tumarati. . .
Pitaju me, otkud sam i što mlitam po Mletcima.”) = млатити. .. „(скитати
се. Куда млатиш, а дица ти дома плачу?” мисли се на млаћење ногама)
+ млитаво uhu.
134. намагарчити, намагарчим (,,pf. nazvati koga magarcem. Od
na -magarčiti”. Sumnjivo je da ova reč ima negde ovakvo značenje. Opća
je upotreba u značenju: nekoga nasamariti, podvaliti mu prevariti ga kao
da nije čovek nego magarac) — насамарити + магарац, т. ј. насамарити
га као магарца.
135. најешкати, најешкам [,,pf. metnuti ješku (t. j.) mamac, meku,
tal. esca. Glagol je napravljen prema tal. istoga značenja inescare”) = натакнупш ( на удицу мамац) + тал. inescare. У бокељским говорима у
реч je ушао и глас н из предлога in-, па се говори: њескати, нањескати.
Према овоме глаголу н je ушло и у гласовни састав именице, па се добила
форма њеска (мамац). У Rj. стоји да „у Прчању нањескати значи
намампти (рибу) на удицу, али то није тачно. Та реч у читавој Боки
значи ставити њеску на удицу, а и према шток. диал. М. Решетара та
реч и на Прчању има исто значење „нањескат на удицу;”).
136. напјетати, напјетам (наборати, тал. pieghettare; говори се
у Боки и Дубровнику, обично за сукњу која je учињена „на пјете”, тал.
pieghette, што значи: на борйце, наборана. Глагол je могао постати од
пјета или од pieghettare према наборати.
137. нафитавати, нафитујем („impf, naimati. Iz tal. glagola istoga
značenja affittare. Nejasno je н. Samo u primeru: Ki tacim najimlju ili
nafitavaju. . . . pribivališća?”) = тал. affittare (у Боки Которској афитпвати,
афитати; „afit, m. od tal. affitto... najam Samo u naše vrijeme u Boci”) +
наимати; ако није од дати, издавати на афит.
138. подбрадити се, подбрадим се [„povezati se čime ozdo ispod
brade, pa gore preko ušiju (kao što se čini po velikoj zimi)”] = повезати ce
+ брада.
139. покљунити, покл>унйм [„isto š!to pokunjiti (s nejasnim — lj —).
Ima akt. i refleks. . . . Puno polje čavaka, među njima kos, pokljunio nos
. . . cf. pokunjiti se :nešto se pokmi)io”]=покуњити, покуњити ce + кљун,
т. ј. покуњити ce спуштивши кљун (нос); као подвита реп.
140. потегнути, потегнем („udariti, u jednom primjeru posjeći. . .
potegao ga sabljom, batinom”) = потегнути („trgnuti, zgrabiti kakvo
oružje”) + ударити, посјећи, тј. потегнувши (сабљу, нож, батину или што
друго) ударити, посјећи некога.
141. потрефити, потрефим (,,pf. pogoditi. Od po - trefiti. . . b.
potrefiti se, t. j. dogoditi se”) = погодити + трефити [„pf. pogoditi (u
gađanju); naći (u traženju), nj. treffen”)].
трефити се, трефим се („pf. i impf, dogoditi se, biti; naći se”) =
трефипш, + договити ce.
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142. потушити ce, пдтушпм („pf. suffocare, immergere. . . Od potušiti. . . podušiti. . . pogušiti”) = потулиши, пдтулпм („pf. pognuti, sakriti,
pridušiti.. . Od po - tuliti”) + подугиити, („pf. suffocare, submergere. . .
Od po - tuliti”).
143. погиереметити, погиереметим („poremetiti”) = пошенути +
пореметити. Мешањем истих глагола постао je и глагол пошемерити,
пошемерим („perturbare. Od po-šemeriti; samome šemeriti možda nema
potvrde, a i tamna je postanja”).
144. праснути, праснем („udariti, priušiti... On otrga kitu rožmarina, prasne ljubu po licu rumenom. Nar. pjes. .. .govori se u Rabu”) =
праснути, („učiniti prasak .. .polj. ргаѕкпдс, češ. prasknouti”) + ударити,
тј. ударити тако да прасне. Овако су постали и глаголи: шьуснути,
звекнути некога, и др.
146. рашквартат, рашквартам (рашчеречити, тал. squartare;
говори се у Боки; расквартат у Дубровнику) = тал. squvartare + рашчеречити.
147. скљунити, скљунпм („pf. sniziti, spustiti, poniziti; glagol
načinjen od imenice kljun.. na pr. nos, die Nase hangen lassen. .. skljuniti
se, refl., kad se na pr. skuva zelje kakvo, pa se slegne... spustiti što da visi
kao kljun. .. skljuniti nos, i refl. Bilje se skljunilo”) = спустити скупити ce,
згучити ce + кљун.
148. скупусити, скупусим (,,pf. skupiti bez reda, nagomilati; u pre
nesenom smislu: smesti, zaslijepiti. Od s - kupusiti... Prostome glagolu
kupusiti nema potvrde u ovom rječniku... Pozvati učitelje u skupštinu i tu
im skupusiti nekolikom suhih načela..”) = скупити + купус, т. j. скупити
као купус. Овде je утицала и сличност у гласовном саставу речи.
149. скуцати, скуцам („2.. .cf. skunatoriti. .. malo po malo naba
viti. . . isp. spečaliti” Iv. Br.) = скупити, скунаторити, спечалити +
куцати, тј. куцајући (чекићем или чим другим) скушти, спечалити.
Овај се глагол могао појавити у професијама гдје се ради куцајући чекићем или чим другим, а и код просјака, у којем се случају могло мислити
на куцање на врата. У значењу „добивати стјецати” „upotrebljava se i
kao imperfektivni glagol prema skunati” :,, Poč’o bome i Luka novce
kucati” , што je вероватно настало депревербацијом од куцати. Од оваквог глагола направљена je и именица: „Вражје му куцање, што за мјесец
дана скуца, то све за едан петак у Госпићу попије” ; у овом примеру се у
значењу речи куцање нетто јаче осећа компонента радити. Овакво je
значење и у речи куидта: „и Dubrovniku se govori и šali djeci da se novci
dobivaju na kucati”. Ова реч je вероватно направљена од куцати према
речи џорната („nadnica, tal. giornata. — Od XVII vijeka”). Ово значење
речи куцати види се из речи куц у нар. пословици: „Što kuc to mue (Što
zaradi to i pojede) „муц биће постало од мумати („žvatati mičući odviše
usta”) у рими према куц.
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скуцати („v. pf., . . .s-kucati. dem. skuckati v. impf. n. p. obruč
s kace herabklopfen” Iv. Br.) = куцати + скинути, т. j. куцајући (ударајући)
неким алатом нетто скинити. Овако и прикуцати („anschlagen, anklop
fen, anschmieden. . . Ristić Kang. nem. srp. reč.) = прибиты, причерстити
+ куцати.
укуцати („hineinschlagen. . . u - kucati n. p. klin u jamu, utjerati
ga kucajući po njemu. isp. utjerati” Iv. Br.) = утјерати+куцапш; yn.
закуцати, Меш. јез. тв. Г. 3. Ф. Ск. II 225.
закуцати („hineinschlagen.. . n. р. klin u drvo kucajući zabiti, vidi
zabiti” Iv. Br.) — забиты + куцати.
150. спечблити, спечплйм [„v. pf. . . . s-pečaliti, pečaleći se steći,
v. impf, prosti pečaliti (i se), isp. skucati”] = скупити, стећи + печалити,
печалим („с. brinuti se, starati se. .. iz početka XV vijeka. .. d. truditi se
nastojati”), тј. стећи печалећи.
151. спётити, спётпм („pf. opaziti. Od
glagolu nema potvrde”) = спазити + приметити.

s-petiti. . . Prostome

152. ћупнути, Купнем („pf. kao turnuti kada ugarci u vatri do priklada dogore onda reku: Ćupni de te ugarke na prvo ili: ćupni de malo u peć”)
= ћушнути + лупнути.
153. уйлёкат ce, уплёкам се (са значењем: уплести се у нетто, у
пренесеном значењу, увући се у неко друштво, у неки разговор; говори
се у Боки и Дубровнику) = тал. implicarsi + уплести се, увући се; депревербацијом добијено je и плекат се.
154. усплахприти, усплбхпрйм („uplahnuti se” Iv. Вг.) = у стахнуты се, усплахнем се („v. 2. pf. uz-plahnuti se, postati plah. glagol
se drugačije ne nahodi. isp. usplahiriti se”) + узнемирити ce.
155. устисати, устышём („v. pf. . . . glagol se drukčije ne nalazi. —
1. kao ustati, skočiti, n. p. ustisalo jedno na drugo, njem. bedrängen .. .2. oko
koga navaliti ištući što ili moleći se zašto”) Iv. Br.) = устати + кидисати,
кидишем (,,pf. udariti navaliti na koga. isporedi lcindisati... može biti
od tur. qynamaq, mučiti, navalijvati, što bi se potvrdilo oblikom kindisati”
ili „tur. qajmaq” ili „grč. κυδάζω Iv. Br.”).
156. хрумати, хрумам [„impf, hrskati (prelazilo). . . u Dubrovniku”]
= хрскати, хрскам [„impf, (prelazno) gristi ili žvatati što potvrde tako da
se čuje kako se ono lomi i pucka pod zubima. — isporedi hrstati, hrustati”]+
мумати, мумам („impf, onomatop. riječ . . . b. žvatati mičući odviše usta,
na pr. о onome, tko nema zuba”).
157. чмбвати, чмбвам („spavati dugo lijeneći. . . Od korijena istoga
od kojega je čama, čamati. isporedi učmanuti”) = чамати, чамам („impf.. .
ispoiedi čamiti. . . od čama. . , baviti se gdje dugo da dodija i od toga čezmiti”) + спавати,

350

Васо Томановић

158. штрмакнити, штрмакнем („pf. izmaći . . . u Boki znači: izmaći,
izmaknuti”) = шшркнути, штркнем („pf. prema impf, štrkati se. U Popovićevu srp. njem. riječniku plötzlich zu rennen anfagen. . . c. štrknuti u
glavu. . . na um pasti”) + умйкнути, умакнём („vidi umaći”).
159. дозйклати, дозбко/ьём („pf. zaklati posve, do kraja. — složeno:
do-zaklati. — U jednog pisca XVI vijeka”) = доклати, („svršiti klanje. . .
dolazi od XVII vijeka”) + збклати.
доншштш, доналијем („pf. doliti. — složeno: do-naliti. — vidi donalijevati” „. . . u jednog pisca XVIII vijeka”); надолити, („pf. doliti na što.
Od na-doliti”) = долиты + налиты, τ. j. доливши налити.
надомouiати, надомотам (,,pf. domotati što na što”) = намошати+
домотати.
надошшати, надонашам („impf, donašati što na što. Od na-donašati...
depo rtare”) = нантиати + донйшати.
надопунитш, надопунйм („pf. explere, supplere. Od nadopuniti”) =
допунити + напунити, допунивпш напунити. Постоји и донапунити,
види Год. зб. Фил. фак. Скопје II 208.
расповити, расповијем („pf. prema impf, raspovijati, komu nema
potvrde u građi rječnika; razviti; od raz-poviti . . . Malo dijete ne valja
40 dana dojiti raspovijeno”) = повити + развиты. Оваквим слагањем ca
глаголом повити глагол расповити добйо je посебно значење повезано
по супротности са глаголом повити (повити дијете), док глагол развйти
означује и радњу сулротну глаголима: савити, завита, увити. Као што
се једним префиксом с лексичким значењем сужава значење глагола тако
се и новим лоново сужава.
160. дојагмити, дојагмим („pf. složeno do-jagmiti . . . b. neprelazno,
doći jagmeći se”) = јагмити („impf, postaje od 1. jagma. .. navalijvati,
nasrtati . . . grabiti . . . 2. sa se. . . grabiti se među sobom. . . truditi se i
rvati se da se ugrabi i uopće dobije”, „jagma, f. tur. jagma, plijen, plijenjenje”)
+ грабитш се, трудити се, рвати ce, тући ce, (реципр.).
допјевати, допјевам („pf. složeno: do-pjevati. . . a. svršiti pjevanje. . .
b. pjevajući naslutiti. — u naše vrijeme. Bog dopušta da ko što drugom
pjeva sebi dopjeva. . . c. doći pjevajući”) = под b.: довући дослутити
[„doslutiti . . . sluteći ugonenuti (što će biti)”], + пјевати; под c.: доћи
-f пјевати.
доплутати, доплутам („pf. доћи плутајући. — сложено до-плутати
. . . у Дубровнику”) = доћи+плутати.
допљѓскати, допљескам [”pf. doći pljeskajući (gazeći po vodi ili
po blatu)”] = доћи + пљесскати („impf, udarati tako, da se čuje, pljuskati
, .. Ima i pljaskati. . . a. b. pljeskati kojim dijelom tijela osobito rukama, , ,
nogama”).

Асоцмјације -језичких средства

351

ддранити, доранпм [”pf. doći rano (u jutro). -— složeno: do-raniti
. . . Od XVITI vijeka. .. Otkud ste mi jutros đoranile? Nar. pj.”) = доћи+
уралиты, τ. j. доћи уранивши.
одзујати, одзујпм [pf. otići. Od-zujati. . . Govori se u Lici . . . . na
pr. Ne znam, kud je Miloš odzujao . .. Najprije se jamačno govorilo о pčelama
(t. j. zujeći odletjeti), pa je preneseno i na čeljad ne misleći ni na kakvo zujanje’']
= одлетјети+зујати.
одлајати, одлајем („pf. Od od-lajati. . . a. lajući otići”) = отићи +
лајати.
одландати, одландам („pf. otići landajući. Od od-landati”) = отићи
+ ландапш, ландам („impf, tumarati, vrljati”).
одшйкати, одшйкйм („brzo otići . . . Govori se u Korenici, ali u
značenju: daleko otići”) = отићи + ишкати ce, τ. ј. отићи шикајући ce.
ошикати, оьиикам („исто што одшикати”).
прозујати, прозујпм [,,pf. glag. od prozujati, ide među glagole nave
dene kod 1 pro pod b.; zujeći proletjeti pokraj nečega, obično pokraj uha
. . . Niz poljanu prozujalo zrnje (t. j. iz topova); „pro, praepos. .. .b. nešto
biva pokraj nečega: proći, projahati, prokasati, pronijeti, provesti”] = проћи,
пролетјети+ зујаши. Овакав тип глагола постоји и у руском: простучать
пробремчать, прогреметь, ярогроминать итд.
161. домбхнути, домахнём („peri. složeno: do-mahnuti. — impf,
domahati, domahivati: a. mašući doseći. Mahnu sabljom al ga de domahnu.
Pjev. crn. . . . b. mašući dozvati (koga). — u Dubrovniku”) — a. махнути +
досећи, т. j. махнувши досећи; б. махати + дозвати. Тако и домахивати
(„manu quem voćare... Grlom viče, rukom domahuje”). У питању: „јеси
ли домавао?” („De ko idući više maše rukama nego li nogama, te gđe dođe
reku mu: jesi li domavao?”) значи: јеси ли дошао? (мавати + доћи) или
подругљиво: јеси ли више свршио с тим махањем?.
162. заговорити, заговорим кога („aufhalten durch geschpräche. . .
govoreći s njim zadržati, zabaviti (ga)” Iv. Br.] = задржати + говорити.
заговорити ce, („pf. sich durch geschpräche verweilen. . . govoreći s
kim zadržati se, zabaviti se”, ib.) = задржати ce, забавити ce + говорити.
залагати, залажем кога („durch lügen hinhalten. . . iažući zadržati,
zabaviti ga, zavarati ga. v. impf, zalagivati” o. c.) = задржати, заварапш
кога + лагати.
163. зарйдити, збрадим [„v. pf. verdienen (durch Arbeit), promereo”
о. с.] = задобити („gewinnen ”ib.) + радити, т.ј. задобити радом.
заслужиши, заслужим, („v. pf. verdienen. . . za-služiti” ib.). ==
задобити -(- служити, т.ј. задобити служењем.

352

Baco ТоманОБић

164. застријети, застерем („bebreiten, consterno. . . zastrije lice
svoje pokrivalom” o. c.) = заклонитй („zakloniti što od vjetra, dažda,
sunca” o. c.) + простријети, т. j. простревши нетто заклонити нетто,
некога.
165. изажети, изажмем („stiskivanjem čega učiniti da sve što je
žitko u onome iscuri, isteče. . . vidi istiještiti, Složeno: iz(a)-žeti. . . isporedi ižeti”) = жѓти, жмем („drücken, zusammendrücken” Iv. Br.) +
исциједити, извући, т.ј. ожевпш исцедити, извући.
истијештитш, истијештпм воду или друго („tiještenjem izvaditi
učiniti da istječe tiještenjem . . .n. p. masline samljevene” auspressen”
„exprimo”. . . Voda istištena oliti izažeta iz voća”) — извући, извадити
исциједити + mujemmumu, т.ј. тештећи извући. Тако je и наведено лат.
exprimo i нем. auspressen постало од premo, pressen.
исцијѓдити, исциједим нетто („b. objekat je ono što se stiskuje te se
iz onoga žitko cijedi. . . Pobrali zrelo grožđe i iscijedih ga”) = исциједити
нетто („а. objekat je što žitko što se cijedi”) + mujemmumu, т.ј. тештећи
нетто исцедити из тога текућину.
ucmpécmu, истрёсём („pf. excutio, concutio, složeno iz-tresti.
Од XVI вијека . . . sbattere . . . ausbeuteln. . . 1. aktivno, a. tresući čim,
učiniti da iz onoga što ispadne”) = тресты + избацити, истјерати.
Случајеви где je објекат оно чиме ce тресе („Da onu lulu istrese i nanovo
daj e napuni”) достали су од стрести, потрести, истрести („vrlo potresti”),
потрести + исйразнитщ т.ј. стресавши (лулу или што друго) испразнити.
отрести, отресем („Ь. tresući zbaciti što s čega, u pravom i pre
nesenom smislu”) = тресты + одбацити, т.ј. тресући што с чега одбацити
стрести, стресем што с чега („pf. herab schütteln, decutio . . .uze
oni štap i strese s njega prsten.”) = скинуты, сврћи, свргнути + трести,
т.ј. тресући збацити, скинути с нечега.
166. изббтати, избатам („pf. valja da znači dobiti batajući. —
Složeno: iz-batati . . . svijet ne bijaše još izbata’. . . rude od gvozdja i
od zlata”) = извући + бататы, батам („pulso vide kucati”).
ызлоптати, излоптам („dobiti loptanjem, igrom . . .U naše vrijeme
u Lici”) = лоптати ce („igrati se lopte . . . u Hrvatskoj”) + извући (неку
корист izvući. . . b. metaforički. . . I nek sebi pravdu izvuče”):
измадонати, измадонам („dobiti madonanjem igrom. — Složeno:
iz-madonati. — U naše vrijeme u Lici. .. Izmadona sam od Vuje 10 soldi”)
= мадонати ce + извући, т.ј. извући, добити мадонајући ce; уп. т. 185.
измолити, измолим (,,pf. složeno iz moliti. . . 1. aktivno a. impetrare, dobiti moljenjem”) = извући + молипш,
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искиријати, искирпјам („dobiti na kiriji. Postaje od iz i kirija. . . U
naše vrijeme u Lici”) = извући (новац) + кирија („најам zakup . . . Od
агар, kirâ . . . tur. kira”).
йсклимати, йсклимам [„pf. dobiti klimanjem. — složeno: isklimati.
—- U naše vrijeme. . . „durchs wackeln (z. b. mit dem köpfe) etwas errei
chen”] = извући + климаты.
испитатщ исхгитам („б. impetrare, добити питањем, тражењем”)
= изеући + питаши.
167. йзбухати, йзбухам („ispuđati od buha. — Složeno: iz-buhati.
U naše vrijeme u Lici”) = испуђати, ишчистити + буха, у реченици напр.
ишчисти ово од буха.
168. изглёдати, йзглёдам („prelazno . . . b. gledati sa željom put
one strane odakle se što očekuje”) — ишчекивати некога, жељно чекатш) +
поглёдати, гледати.
169. изрогљати, изрогљам („ pf. izvaditi rogljama . . .U naše vri
jeme u Lici”) = извадити + рогље, рогљати.
170. искшити, йскапйм [„pf. popiti sve do kapi. — Postaje od iz
i kap nastavkom i . . .ausschlürfen (bis zum letzen tropfen)” „ex sorbeo”]=
испиши + (до последње) копи.
171. ucKÔMàpguïüu, искомпрдйм („pl. vidi iskomadati. — U naše
vrijeme”) — искомбдати + комардар („m. mesar. — Postaje odkomapda” ;
„komarda, f. dućan mesarnica. — Od srgič. καμάρδα. Овде je комар да
нар. етимологијом доведена у везу с речју комадати, jep се у комардй
комада (месо).
172. istražiti, istražim („pf. . . . 2. uništiti, iskopati da ne ostane ni
traga... Postaje od iz i trag nastavkom w”) = извући, истријебити+траг.
Значење овог глагола под 1. сасвим je друкчије.
173. клањати,клањам некога („značenje kao kod klanjati se vidi
3 b; objekat je što je ondje dativ. — XVII и XVIII vijeka”. .. Klanjajući,
junca od zlata . . .”) = клањати се некоме + частити, („honorare, celebrare. . . Od XVI vijeka . ., držati koga ili što u časti”), обожавати, т.ј. клањајући се частити некога обожавати.
174. наговорити, наговорим [„pf. potaći (riječim a)... navesti. Naj
starije su potvrde iz početka XVI vijeka*’] = навести +говорити, т.ј. некога
на нетто навести говором.
одговорити, одговорим некога, („odvratiti koga od šta; vidi odgova
rati. . . Nije me mogla odgovoriti da ne odem”) = одвратити, одвратим
(„učiniti da se tko čega prođe, da više što ne čini. . . dissuadere . . . abreden
. . . Da me . . .od zla odvrati”) говорити, т.ј. некога одвратити од нечега
говорим.
23 Годишен зборник
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175. надаклати, надакољем некого, („nadvisiti koga n klanju.. .
faćali se i klali krvavo, dok soldati nadaklali Turke. . . Nepouzdano ”)=
надмашити + клати
надвикати, надвинем („pf. vikanjem nadvladati koga, jače vikati
od njega. . .überschreien”) = надмашити + выкати.
натпр égaüiu, штпрёдйм некого („im spinnen übertreffen. . . natpre
dat i se, eine Spinnwette eingehen”) = надмашити + прести, односно,
ca ce: натјецати ce + прести.
надскочити, шдскочпм кого („pf. . . . Od nad- skočiti . . . t,j.
nadvladati, nadvisiti koga skokom”) = надмашити, надeuсыты +
скочиты.
надстрщёлити, шдстријелпм кого („pf. nadmetnuti u strijeljanju.
Od nad-strijeliti. . . im Schissen mit Pfeilen übertreffen ”). У немалком
постоји и глагол übe гschis sen, али не знали надмашити кога у стрељању него промашити.
176. наморати, наморам кога („isto što primorati”) = натјерати+
морати; тако и приморати = присилити + мораты.
111. шпипати, напипам нешто (,,pf. pipajući naći. Od na-pipati”) =
наћи + пипапли.
178. потегнути, потегнем („t.j. krenuti, poći”)— потегнуты, потегнем
се [„Eto se potegoše tamo k vamb (iz početka ХУ vijeka). . . Morah se ja
doma potegnuti” „krivo dileći po sudu potežući se”] + кренути, поћи.
Израз потегнути се je метафорилкй: замишља се као да неко потеже
самога себе; овакав глагол има пејоративно зналење; у Боки се реле:
„потежи се” кад се мисли да неко иде споро; у Боки и Дубр.: једва се
потежем [од болести]; на слилан налин, ca слилним зналењем, постао
je и глагол вући се („Tako se ne vukao potrbušice kao zmija ljutica! . ..
„vuci se odatle”, packe dich von danen); али знали и напорно кретање;
једва сам се довукао).
179. одшалити, одшалим шалу (,,pf. odvratiti šalu šalom. Od odšaliti. . . Hoću tebi šalu odšaliti”) = одвратити шалу -f- шалити ce.
отпјевати, отпјевам, [,,pf. . . .od od-pjevati. . . a. odgovoriti pje
vajući onome koji pjeva . . . e. . . .otići pjevajući . . . f. pjevanjem učiniti
što; samo u primjeru: Ne zna da je momu, jao синоћ у гроб отпјевао
(t.j. pjevajući uzrokovao njezinu smrt). Радилевић „Убица y незнању”].
Зналење под a. Лостало je од одговорипш + пјевати; под е. отићи +
пјевати; под f. отпратшти („пратећи откуд спровести. Од од-пратйти”)
+ пјевати, т. ј. пјевајући отпратити.
180. ûpèeugjeuai, прёвидйм [,,pf. ne opaziti. . .načinjen prema njem.
jeziku (übersehen) . .. Poknjiški se govori i piše, na pr. čudim se i sam,
da sam tu pogrešku previdio. Isp. prečuti”] — прескочити, прискочим
(„pf. transilire. Od pre-skočiti . . . b. propustiti, izostaviti, mimoići, mi-
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nuti koga ili što u kakvom poslu . . . Toči vino . . . nemoj koga preskočiti
slugo. Nar. pjes. . . kazati ću pravo. . . ако што йзопачим, затајим или
прескочим, ево он ће ме исправити и допунити. Љубиша”) + еидјепш.
прёчути, прѓчујем [5,pf. ne slušajući ili slabo slušajući ne čuti nešto.
Od pre-čuti; isp. previdjeti (od pre-vidjeti). . u Daničićevu (prêcuti, non
audire, s primjerom koji se ovdje navodi i u kojemu je značenje: ne uslišiti. . . Glagoljuštemb imb kb inné sb umiljenijemb i molbboju. . . i ne prečjuhb ihb (u ispravi kralja Milutina). Mon. serb. 66. Poknjiški se govori
i piše, na pr. on je još nešto rekao, ali ja sam prečuo. Jamačno je to nači
njeno prema njem. überhören”] — прескочити нетто, прећи преко нечего,
+ не чуши. Истина je да у наведеном примеру пречути значи не услишити, али то je у пренесеном значењу, а буквално je значење: „slabo
slušajući ne čuti” исто као што се и оглушити се о нечије молбе употребљава у сличном значењу. Пошто се овакав глагол налази у споменику из XIII вијека, вероватно je да je реч домаћа. Ако се доцније и пра
вила према немачкој речи, то je учињено у духу правила која важе за
прављење српскохрватских глагола. Ово важи и за глагол превидјети.
181. прйчекати, причекам („pf. malo počekati. . . b. a. bb. dočekati,
prijateljski, prijazno. S nikom radosti pričeka tuj mene . . . Š. Menčetić. . .
Kad su došli Lijevnu na krajini, tamo ih Гјеро pričekali, pričekali, pridržali tri četiri dana”) — примити („koga, t. j. dočekati. . . lat. excipere, njem.
empfangen . . . Gost bjeh i primiste mene. N. Ranjina”) + чекати, дочекати, (чекати док не дође) т.ј. примити некога чекајући га, ишчекујући
га. Овом речју изражено je осећање гостољубивости.
182. провciлиты, провалйм („pf. razoriti, oboriti, obaliti. . . od pro
valiti. samome valiti nema potvrde . . . a. g. prodrijeti. Provalivši unutra. . .
zapale varoš . . . Turska sila provali niz Bosnu i Hercegovinu”) = продријети, продрем (,,pf. poderati . . . probiti, prolom iti. . . c. proći si
lom kroza što. . . Tko prodre kroz zapreke, taj je junak . . . preko Crne
Gore prodrijeti. Ako Turci prodru k Šapcu . . . d. doprijeti. . . do Stambola s vojskom doprijeti”), пробиты + навалити.
183. букаты, букам и бучем нетто („prelazno, disjicere, razmetati,
kao što čini goveče rozima; razmetati što kao s bukom, kao bučeći ili tako
da što buči. isporedi, bucati, razbučiti. . . goveda buču sijeno) = букати
(„kao bučati, činiti buku . . . о govečetu. . . mugire” ib.) + разметати,
т.ј. бучући разметати. Можда je пре постао сложени глагол разбукати,
разбучем („п. р. razbukala goveda sijeno. . . rogovima razbacati” Iv. Br.
II 322) — разбацати, разметати + букати. импф. букати биће постало
депрефиксацијом од разбукати.
оду станути, одустанем ; одустати некога („pf.... de si ste re, deserere.
Od od-ustati. . . b. kao prelazan glagol a. isto što ostaviti. . . vide odustaviti. Jer ćemo te svi odustanuti”) = (jep ћемо те сви) оставитш, напустити
+ (jep ћемо сви) одустанути (од сарадње с тобом).
23*
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припијевати, припијееам некого, („impf, prema pf. pripijevati . . . с.
pjevajući slaviti, . . . a. pripijevati koga ili što... d. pjevajući spominjati... e.
pripijevati kome, t. j. pjevati mu u čast kakvu pjesmu.. . ”) = припијевати
некоме + славити некого.
разговбрати, разговорам некого („V. pf. razgovarati. — 1. einem
Bekümmerten Muth einsprechen . . . razgovarati zabrinuta, žalosna, itd.,
kao sloboditi, tješiti ga, isp. razgovarati se” Iv. Br.) = разговарати ce +
тјешити, забављоти некого.

184.
йогледати, погледам на кого („pf. . . . a. ff. s dopunom u ak
zativu združenomu s prijedlogom на . . . da na mene pogledaš”) = погледаты кого + бацати поглед на кога („baci der sad jedan pogled na sujevjerje” ; „обазре се и погледа на ме”, нар. п. Косовка дјевојка.).

185.
буџати ce, буџам ce („igrati se budže ili krmače, isporedi budža
= буџа („tur. bügül, kocka”) + играти се. Тако je достало и гуџати ce
(„igrati se gudže. — isporedi budžati se”) од гуџа („vidi budža”) + играти
ce,
вирйзати ce, виризам се („igrati se viriza”, „viriz . . . dječina igra”
Iv. Br.) = вириз + играти ce.
капати ce, капам ce (impf, igrati se kapama, u bosanskoj krajini. ..
isporedi kapanje”) = капа + играти ce.
картати ce, картам се („играти ce карата... У наше вријеме”)
— карта (за играње) + играти се.
козати се, козам се („igrati kozaljke . . . U naše vrijeme u Lici”,
„kozaljka, f. njekavka igra s grahom”). + играти ce.
коликами се, коликам ce („impf, о njekoj igri s lješnicima .— Po
staje od колико .. . Uzme se u šaku lješnika, pa se vikne drugome igraču:
„Ро koliko?”, a ovaj reče: „Polijevo, ili po tako”) = колико + играти ce.
колутати се, колу там се („impf, bacati se koluta . . . u igri”) —
колут + играти ce.
кошкати се, кошкам се („igrati se njeke igre (koškanja) u kojoj se
često govori riječ koš. — U naše vrijeme u L ici. . . igra u kojoj se vježbaju
u mucanju i ovako govore: „Koš mravi, koš crva, koš buva”) = кош +
играти ce.
мадонати се, мадбнйм се („metnu dva novčića u kapu — orao na
novčiću znači marka, a druga strana madonu . . . pa onda izvrnu kapu
skupa s novčićima na sad, vikne onaj koji trese: „Ali Marko ali Madonal
= мадона („tal. madonna . .. slika bogorodičina na novcu”). + играти ce.
пуцётати се, пуцётам ce, („impf, igrati se pucetima, kopčati se”) =
пуце, пуцета + играти ce,
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свињкати ce, свињкам ce („v. recipr. impf, igrati se krmače, govori
se u Baniji n. p. pastiri se svinjkaju” Iv. Br.) = играти ce + свиња. Према
оваквим речима за игру настали су и изрази: бацати се ма/ьа (бацати
маљ + играти се маља), бацати се камена с рамена (бацати камеи +
играти се камена с рамена). На сличай начин и: „Не ваља се бити кукавица” (Његош, Гор. Виј. ст. 185) = не ваља се играт убијања кукавица+
не ваља бити кукавице, или (са сл. ген.): кукавица.
186. ддбавити, добавим се нега (б. са се рефлексивно .. . dobiti,
štedeći što, ali u širem smislu, jer to može biti i bez truda i zasluge i bez
pogibli”) = добивати што + дохватити се дочепапш ce нечего.
187. ддвидјети ce, довидпм ce [,,pf. . . . osjetiti, opaziti . .. složeno
do- vidjeti (može biti da -i- stoji mjesto njegdašnjega -e- isporedi dovijedati se). — U naše vrijeme kod ugarskijeh Hrvata.”] = досјетити ce +
увидјети.
188. дречати, дречим се на некого („Šarene sojke . . . dreče se na te
prijeteći ti i vikom svojom i kretanjem tijela, ”, J. Kozarac, Slavonska
šuma), m. дречити, дречим („impf, vidi bečiti, 1. c. isporedi drečati. U naše
vrijeme običnije sa se, refleksivno; značenje je: ljutito vikati, bečiti se.
Pocrne po putu vikati i derati se”) + дерати ce, дерем се („vikati sa svom
silom, iz svega grla (kao da će puknuti, razdrijeti se od natege”).
189. душити ce, душим ce („. . .kleti se dušom. — XIV vijeka. ..
i dušiti se na moju dušu”) = заклињати се, клети ce + душа. Глагол
душити се, хомоним овога глагола, али сасвим друкчијег постанка, има
значенье „suffocare . . . daviti”.
190. зарећи се, заречем ce („etwas verreden . .. zateći se 2 . . .zavje
tovati se”, Iv. Br.) = заклети ce, завјетоватш ce + рећи, т.ј. завјетовати
се, заклети се рекавши да ће се или да се неће нетто учинити. Ун. друкчија значења глагола: изговорити ce, изрећи ce, заговорит ce (пишчев реферат, Бгд. Међ. Сл. Саст. 1955, Бгд. 1957).
191. збјежати ce, збјежим ce („pf. sich zusammenflüchten . . . ljudi
se 3bježali, bježući skupili se” Iv. Br.) = скупити ce + бјежати. На сличан
начин достали су и глаголи: стрчати се, свикати се, сроктати се, цит.
реф., збукати се, Мешање јез. твор. Год. Зб. Фил. ф. Скопје II 561.
192. изговорити, изговорим се („с. nije jasan smisao u ova dva
primjera; može biti da je značenje: istratiti sve riječi zaludu. . . : Kad ko
vele govori to se izgovoii. . . Tko vele govori, često se izgovori”) = издати
се („III. 1.6... .Ona se nije htjela izdati. Nar. prip. vuk. . . . izdati” d. javiti
kao nehotice što tajno što bi sam subjekt htio da ostane sakriveno”) +
говорити; yn. хомоним овога глагола који има значење, sich entschul
digen; цитйрани реф.
193. молыти се кого („ . . . Pa se molih Ivan kapetana da mi dade
do trideset druga. Nar. pjes. juk. . . . cc. . . .te se moli, dovedi je amo”) =
молити се коме („Djevojka se je majčici molila. M. Držić”) + молити
кога.
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194. надати ce, надам ce („b. u koga (u što) . . . c. na koga”) =
под b. = надапш ce + полагати наду, вјеру у кога; под с. — надати ce +
ослањати се на кога, управљати своје мисли на кога, т.ј. надати се ослањајући се на нечију помоћ.
ожёнити, оженпм се за неку („с. bbb. oženiti se kojom . . . ddd.
oženiti se za koju. . . Oženio sam se za Novljanku divojku. Nar. pjes. istr.”)
— оженити се некой + удати се за некога; (асицијација je по супротности).
195. остати се кога или чега, [„Pro tovi stjaru hoćemo pisatb,
da se vašelib ljudi ostavi (iz svršetka XIV vijeka). . . Ostavi mi se kuće . . .
M. Držić. . . od koga ili od čega . . .Ostavi se, bolan, Adžajlijo, od takvoga
puta nesretnjega”] — оставити кога илы гито + лишити се оканити се
кога или чега, удаљити се од кога или чега, ognjeлиши се, одвојити се,
одбити се од кога или чега.
проћи се кога илы чега („etwas gehen lassen . . . proj se Jele, Grujičine ljube . . . c. proći se od koga ili od čega . . . Prođi se od mene, đavole!”)
= проћи поред чега даље + лишити се, оканити ce и.т.д. некога нечего.
крстити се (од) чега [„kreuz machen vor etwas . . . Kisti se ti njega,
t. j. bjež od njega, čuvaj ga se — po tome što se lcrstom tjeraju vragovi . .. u
Dubrovniku se kaže i krsti se od mene (i od koga drugoga), krsti me se, ne
dosađuj mi”] = раскрститш (ce), раскрстим (ce) c ким (,,pf. odijeliti se,
poći drugim putem ... raskinuti svaku vezu skim”) + одијелити ce, одвојитш
се од кога.
пазити се, пазим се од кога или чега [„impf. . . . Da ga (t. j. stado)
paze od zvirinja] = пазити + чуваши се од чега. држати се далеко.
196. помучати се, помучим се (говори се у Боки и Дубровнику) =
мучати + уздржати се од даљег говора, потајити се.
197. поздравити, поздравим некого, -se nekome (pf. saliitare . . . e.
pozdraviti koga, t. j. poručiti mu, javiti mu preko koga ili čega.. . Pozdravio
te zet, da mu ideš u goste. Nar. prip. vuk. . . . b. refl. . . . pozdrav’te se Jer ini
i Đurđu, kako sam vas dočekao lepo”) = под а.: поздравити некога + пору
чити му нетто; под б.: поздравити некога + похвалити се (биће и пожалити се, и сл.)
198. потезати се чим на кога (т. j. бацати се. . . Одмах би се počeli
potezati kamenjem i busenjem na nas”) = потезати („t. j. bacati”), потегнути + бацати се на некога нечим; уп. т. 178 .
199. пренембгати се, пренёмажём се („impf. . . .d. . . . isto što prenav
ljati se. . . pretvarati se,”) = претварати ce + изнемагати, обнемагати.
200. пропасти ce, пропадне ce („t. j. provaliti se”) = пропасти
(„pasti kroza što u što”) + провалити ce.
201. просјести ce, просједем ce („pf. propasti, otvoriti se, provaliti
se.. . Pod njom se zemlja prosjedne. Nar. prip. vuk”). = провалити ce,
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пропасти ce (,,t. ј. pro sjeti se”) + сјести. Мисли се на земљу која због
шупљине испод површинског слоја попусти и седне на дно шушьине
(рибари у Боки за неку рибарску справу када пане на дно мора, кажу
да je сјела).
202. разићи се, разиђем ce („pf. otići na različne strane, raširiti se. Od
raz-ići. . . staroslov. raziti sç i u bug. razida se . . . auseinandergehen”) =
раставити ce + uhu.
203. слизати се, слижем ce („impf. a. povezati se s kim u lošem
smislu”) = спојити ce, спријатељити ce -f улизивати се(улизица), лизати.
сљубити ce, сљубим ce — спојити ce + љубити ce, т. ј. љубећи ce
спојити. Ово ce највише употребљава y пренесеном значењу: каже ce напр.
за две даске да су ce сљубиле, ако се уско споје; у стел, прилюбити са
значи „in gratiam redire”, Mikl. Lex.
сњушкати ce, сњушкам ce („recipr. pf. sa-njuškati se, njuškajući
spoznati se s kim; durch schnüffeln sich gegenseitig erkennen — Dok se oba
ata sanjuškala”) = њушкати + у познати се, спријатељити се, здружити
се, спознати се.
204. гркљанати се, гркљанам се [„impf, (recipročno) svađati ce,
psovati se: . . . U naše vrijeme u Lici . . . svaki se dan grkljanaju, nemoš već
u komšiluku njiova grkljanjanja podnositi”] =гркљанати[„vikati (biće prvo
značenje: vikati iz svega grkljana) . . . Čuvaj se, ako te za gršu ćapim
bome ćeš grkljanati”] + свађати ce, псовати ce, т. j. свађајући ce викати
(гркљанати). Мешање са свађати се треба претпоставити због значења
свађати се, иначе кад би гркљанати се значило само викати, ояда би се
могло претпоставити да je настало мешањем само с дерати се.
205. надговбрати се, надговарам се („im Reden wetteifern”) = надговарати („impf. glag. prema pf. nadgovoriti . . . uberschprechen”) + надметати ce; yn. наджњевати ce, Меш. j. тв. Год. зб. т. 226.
преговбрати се, преговарам се (impf, prema pf. pregovoriti se a.
raspravljati, disputirati . . . . b. razgovarati se . . . c. prepirati se) = разговарати ce + препирати ce.
206. смијати се ким или ним, („irrideie aliquem”) = смијати ce +
забављати ce ким или чим, ^лужити се ким или чим као средством за
изазивање смеха.
смијати се кому или чему (,,t. j. s objektom u dativu; derrideo, irrideo . . . verlachen . . . belachen”) = ругапш се коме или чему („impf, spotten”)
+ смијати ce.
насмијати ce некоме [,,t. ј. smijući se narugati se . . . al se šure
tebe nasmijaše, u jegleni ružno govoriše. . . c. nasmijati se kim (čim)...
Veoma lasno da će se nasmijat tobom i tobom se narugati”].
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207. уздрхтати ce, уздршћем ce („pf. erzittern, contremisco ... uzdrhtati se... ustreptati, ustiesti (i se), nzigrati (i se)” Iv. Вг.) = уздрхтати
(„srce mu uzdrhta veoma”)+устрести ce (n. p. od zime, vidi uzdrhtati se”
Iv. Br.”).
208. уфати ce, уфам ce („hoffen, spero, cf. nadati se.
. . . Da ja pišem listak-knjibu b’jelu. . . da se majka ne uva u Marka”
Iv. Br.) = уфати („nsl. upati. . . č. oufati. . . Mikl. о. с.) + надати ce.
209. фрајати ce, фрајам ce „impf, veselo, raspušteno živjeti, mlet.
frajar”) = фрајати, фрајам („impf, prositi djevojku, ašikovati, njem. freien”)
забављати ce, веселипли ce.
интрати ce, интра ce [naći se, bezlično; npr. među zdravim treš
njama intia se (nađe se) i po neka crvljiva; govori se u Boki i Dubrovniku]
= интрати нпр.: интрао je кад je била најгора свађа; у Дбр.; тал.
entrare) + наћи ce.
партити ce, партим ce („partiti, partim, impf, i pf. putovati, otpu
tovati. Iz tal. glag. istoga značenja partire. .. u jednom je primjeru s rječcom
se. Parti se Labinjanin do Plomina grada. Nrr. pjes”) = партити + упутити ce, кренути ce, растати ce.
210. црљенукати ce, црљенукам ce („impf, subrubere”). Овај глагол
иде међу глаголе: жутјети се („жути ce. . . што ce показује жуто”), црвењети ce („својсм црвењу као истицаги се ”) и др. (цитирани реф. Слав,
саст.), који су добили рефл. се од глагола показивати ce, истицати ce,
према којима je настао и глагол мирисати се: „Па отвори бабину одају,
одаја се врло мирисаше. Нар. лјес.”.
Глаголи добијени мешањем објашњавају ce y делу „Linguistique
Generale et linguistique française” §263. (Charles Baily). Ту ce каже да су
такви глаголи врло обични у германским и словенским језицима. Примери се наводе само из немачког, нпр.; „in die Stadt eilen” elilend gehen;
као у cx. журити у град = журити (се) + кретати, ићи у град; eine Wunde
schlagen, конструкција као у нас ударитш шамар некоме — ударити некога
+ дати шамар некоме; hinab to sen ( = „to send hinabfallen”) као y cx.
слична конструкција прозвиждати, прохујати, нем. durchtoben; sein
Geld verspielen (=„beim Spiel verlieren” као у руском проиграть, у сх.
проиграти према продати, проћердати и сл.); etwas erarbeiten, erjagen
(=„dureh Arbeit, auf der Jagd erreichen, erlangen”); у cx. су овакве конструкције ca предлогом из: избатати = извући + батати, т. 166. Ове
конструкциие аутор објашњава лексичком хипостазом.
211. ja неја (говори се у Б. Кот.) = ja нећу + не ja.
212. хајдемоте (у рус. пойдемте) = хајдемо + хајдете. Говорно
лице припада друштву којему се обраћа и зато говори у првом л. pi.
ајдемо, али у исто доба оно осећа да je посебна индивидуа, која се
обраћа другима, и зато осећа потребу да рече ајдете, што помешано са
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ггрвом речи даје ајдемоте. Облик хајде („схваћа се као имя. 2 sg. и
значи: иди, ходи, тур. хајде”) могао се схватити као императив, према
императивима са узвиком де (дајде, рециде и др.), а према императивима
2. л. множ. са овим узвиком уметнутим између основе и наставка („дајдете,
рецидете и др.) направлен je и облик хајдете. Облици са уметнутим де
постали су због тога што се де престало осећати као узвик и хючело осећати као наставак за 3. 1. sg. императива, па као што иза првог наставка
2. sg. у pi. долази -те (реци — редите), тако je и овде дошло рециде —
рецидете, што je могло настати и простом метатезом: те-де
де-те.
потамоте се („potamo, adv. dalje tamo. Od podamo . . . Tamo,
polarno, Jelena . . . Niko njima ni potamo ne će . . .Riječi potamo može se
dodati navezak te kad je više onih, kojima se potamo govori; isp. ovamo
te: . . . a da nam ne reku ni: potamote se”) = тамо ! + помакните cei Тако
je и овамоте од овамо + дођипле („Gusle moje ovamote malo, amo i ti
tanano gudalo, B. Radižčević, Gojko”).
наногете („Na noge te, moi sokolovi! Osveta Bajova 256 srp. ogl.;
na noge se Mild. vgl. gr IT 112) = на ноге\ + дингите cel
вамо те се, ib. — вамо! (овамо) + приближите се, примакныте се.
213. je лите!

je ли? + кажите', што миелите!

јелитеда! Мар. гр. § 199 —je лидa, je л'gа!

реците ; што миелите!

заистоте (говори су у Леп.) = заисто („gewiss, certe”) + вјерујте.
збогом вам (у Боки и Дубр.) = (остајте) збогом (од чега збогонте)+
добар дан вам (желим), лаку ноћ. Оваквим мешањем добио се и поздрав
адио вам (тал. addio + збогом вам; говори се у Дубр.)
214. pre nekoliko godina kad je ono bila svetkovina sv. Ćirila = . . .
кад je била . . . + у оно време кад . . . О оваквој употреби заменица
оно, то говори се у грам. Т. Маретића, одакле je узет овај пример: „Pri
lozima kad, gdje, kako, otkud, može se dodati oblik ono bez prave potrebe”.
§ 470c. Овоме треба додати да заменица оно долази и иза ко; коju, која,
које; какав каква какво : ко се оно с тюбом разговарао! којим смо оно бродом
путовали до Ријеке! каквом je оно бojом прошле године била обојена
ова соба! Даље на истом месту стоји: „Rjeđe se uz navedene primjere
uzima to\ kad će to doći dan vaskrsa? . . . ispor. ko to viče?” (уп. p.:
кто это кричит?). Треба додати да се узима и зам. ово: ђе смо ово залутали! зашто се ово толики народ скупља!. Све ове конструкције су у
честој употреби ; у разговорном језику, често сам их слушао у Боки и
Дубровнику, а из тога што су примери у Мар. грам. већином екавски
вида се да се оне употребљавају и у даљим крајевима. Осим експресивног
оне имају и логично значење. Зам. оно се уиотребљава за означавање
онога што je просторно или временем удаљено. То не мора увек бита
доживљено, него може бити говорном лицу познато и из књита, из приповедања („Кад се оно с прва греха небо наоблачи. . .”, Змај Ј. Јовановић,
Песма о песми) и оно показном заменицом, као и у другим случајевима,
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своју и слушаочеву пажњу управља на претставу коју има у својој свести
и коју замишља као присутну и у свести слушаода, а преко те преставе
и на објект исказа. Осим тога у упитној реченици говорно лице употребом заменице оно исказује да му je предмет или време за које пита донекле познато, али да се добро тога не сећа, нпр. реченицом: кад смо
се оно с уьим о томе разговаралй? говорно лице исказује да се сећа тог
разговора, али не зна тайно када je то било. Заменица то употребљава
ое за исказ да je оно о чему се говори по нечему ближе слушаоцу него
говорном лицу (ко то иде?) или што му je боље познато (о чему си се то
с њим разговарао?). Пошто се зам. то употребљава кад je предмет
питања ближи слушаоцу, конструкција са то може да добије и значеље
сумње, чуђењА, незадовољства, срџбе или ироније: када сте вы то њега
помогали*? како ce eu то изражавате? (руски: Как это вы выражаетсь?)
Из ових се примера види да се ове заменице lie додају „без праве потребе”.
Заменица ово по свом значењу употребљава се само за оно што се про
сторно или временски налази близу говорном лицу у моменту говора:
ђе смо ово дошли? (руски: куда это мы пришли?); што се ово сада догађа
у Которую (лице које поставља питање нашзи се у другом месту, али
мисли да догађај о којему говори још траје, што исказује и прилогом
сада); ja сам мислио да je cee уређеио, а ово се не виды ни ђе je почетак
ни ђе je свршетак; ово се не зна ни ко пије ни ко плаћа.
Употреба ових заменица у оваквој функцији вероватно je истог по
рекла и настала из истих изражајних потреба из којих и заменица гпо
у упитним заменипама чь-то, къ-то у лрасл. језику, где je имала сличну
функцију. Из новијег су времена примери: ђено, што но, кано, кајно
[,,adv. kako (relat.), kao, uprav sastavljeno: ka(o) i (o)no. — U
naše vrijeme. Ciknu majka kajno ljuta guja. Nar. pjes”]. Истог ће порекла
бити и то у вези с везником: „ako na čoeka neće sramota, ono će on na nju.
Nar. posl.,” „ako je malo mlijeka, a ono je blizu rijeka” , „dok su oni još to
govorili, a to se pomole kola i konji. Nar. prip. „Mar. gr. § 505, 499.
215. „koja ruka može posjeći, valja je cjelivvati. Nar. posl”. (Mar.
gr. § 448) — која рука може посјећи ваља {треба) да ce цјелива + руку
која може посјећи ваља цјеливати.
koji čovjek zna pedeset različni pjesama. . . njemu je lasno novu pjesmu
spjevati” [Vuk „nar. pjes. (1824) XX’5] ib.
216. оно глијето (длијето) jecu ли га узео? (забележено у Леп.) =
оно глијето jecu ли узео? + jecu ли га узео? До овог мешања дошло je
тежњом да се јаче нагласи објект. Уз овај забележен je и пример: Jecu ли
га узео? глијето. (говорном лицу се учинило да слушалац ниje разумео на
шта се односи заменица га, па je накладно додао именицу на коју се она
односи. И ово изражавање сад именицом сад замеиицом и тежња да
слушалац боље разуме исказ довели су у првом случају до мешања,
у другом до накнадног исказивања.
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а она Марица, — гито јој муж ради? (питање поставља једна жена).
Говорно лице пита за мужа Маричиног и жели знати што он ради,
због нега би требало да он буде субјект реченице, али ово питање оно
не поставља због интересовања за мужа, него за његову жену (како она
живи). Зато je у почетку исказа Марица субјект. Као резултат борбе
између те две представе за долазак у први план настала je овако конструирана реченица.
Са овим примерима уп. конструкције у француском: ton frere
viendra -t-il? место: viendra ton frere? Bally о. с. § 333; y ex. (Бока Кот.):
твој брат оће ли он доћ? место оћели доћи твој брат?
217. prva je buna bila Cukićeva, koji se svađi s Mi lošem Map. грам.
§ 464 b. = прва je буна била Цукића, који. . . + прва je буна била Цукићева.
218. razorenije Jerusalimovo, grada židovska. Mikl. Vgl. gr. IV 14 —
разореније Jерусалима града. . . + разореније Јерусалимово.
vb domu Davidovi\ otroka svojego o. c. 19 = въ дому Давидови + въ
дому Давида, отрока својего.
219. lono Avramovo patrijarhovo, о. с. 15 — лоно Аврамово + лоно
патријархово.
celovanije mojeju rukoju Pavljeju о. с. 15 = целованије мojejу рукоју + целованије рукоју Лављеју.
Pozdrav mojom rukom Pavlovom ib. — поздрав мојом руком + поздрав руком Павловом.
solb kaluđerova Nikonova ib. = соль калуђерова + соль Никонова.
220. sedla konja što ga ljepše može, opasuje što ga tvrđe može, Mar. gr.
§ 501 e = седла коња што љепше може + седла га што љепше може;
221. kako je otac vaš? о. с. § 485 с. — како живи (како се осећа)
отац ваш? + je ли здрав отац ваш?
222. da ste svi zdravo i veselo ib. — да сте ceu здрави и весели
+ да ceи живите (да се осећате) здраво и весело.
223. ti dakako da moraš ostati о. с. § 491 = ти дакако мораш остати
+ разумиje се, разум љиво je да ти мораш остати.
svakako da su i oni to znali ib. = свакако су и они то знали +
разумије се (нема сумње) да су и они то знали.
po svoj prilici da će kiša padati ib. = по свој прилици he киша падати
+ вјеројатно je да ће киша падати.
224. а то се догодило послије него што je он дошо (забележено у
Дубр.) — . . . доцније него што je он доию + . . . послије његовог доласка.
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225. радите ли коликой — радите ли много! + колыко радите!; имате
ли колико ученика у гиколи? = имате ли доста (довољно, много) ученика
у гиколи? + колико ученика имате у школы!; оћете ли jotu колико радити!
— оћете ли joui доста радити! + колико ћете још радити!; Ћмали их
колико? = имали их доста! + колико их има!; јесте ли колико радили! —
јесте ли доста радили! + колико сте радили!; јесу ли вас како дочекали!
=јесу ли вас лијепо дочекали! + како су вас дочекали! Ови примери иду
уз примере објашњене у Год. Зб. ФФ Ск. je ли какав! I 75, j ел*колика!
II 234. Из наведених примера вида се да у оваквој конструкции не долази
само je ли, него и друкчија питања: хоћете ли, имате ли, има ли, радите
ли, итд., да осим колики и какав долази и како и колико. У Боки и Дубр.
ове су конструкције врло честе.
226. одећи по пијеску убола ме драча (забележено у Дубр.) = одећи
по пијеску убо сам се на драчу + док (кад) сам одно по пијеску убола ме
драча.
227. изаћи на шаблу (у школи) = изаћи наиоље, на исииш + иоћи
пред таблу.
228. skroz morem Mik. IV 759 = скроз море н- морем (просесекутивно).
ио горе („. . . шетах ja по горе” , Б. Радичевћ, Враголије) = ио
орама + кроз горе.
kroz njem teče Tara valovita Mikl. IV 442 = кроз њега тече Tapa
валовита + по њем(у) теме Tapa валовита.
kad su bili kroz polje Kosovo ib. = кад су били у пољу Косову +
кад су ишли кроз поље Косово. Предлог кроз исказује кретање,
па се не може слагали с глаголом биты, који пршсазује стање. Он ce
односи на неисказани прирок ишли, јездили (заправо на претставу кретања које су вршили) а были исказује стање, јер су се они у то време и
налазили у пољу Косову.
Кад бјеше гором зеленом нар. nj. Вук 11 325, 35—38) = кад бјеше
у гори зеленој (стање) + кад иђаше, јездијаше гором зеленом. Овде
просекутивни инструментал показује да je кретање.
najprije si bila za Milošem Mikl. IV 748 = најприје си била за
Милоша (удата) + најприје си била с Милошем
za muzem ib. = за мужа (р. замуж) + с мужем
229. Svaka toka po od litru zlata, нар. nj. = свака тока по литру
злата + свака тока од литре злата.
Докле свако за по грозд ухвати, Његош, Гор. виј. ст. 1597 = докле
свако за грозд ухвати + докле свако по грозд ухватим.
230. ali Markov soko jogunica, kao što je i njegov gospodar M. § 501
b. = али Марков соко јогуница, као што je његов господар + u његов
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господар je јогуиица. У реченици без везника и (па и без речи што je)
Марко je само објект с којим се упоређује соко, na je мање истакнут;
везником и истине ce јаче да je и Марко јогуница. Овакву функцију има
везник и и у другим сличним случајевима.
231. premda ima dosta ljudi koji znadu mlogo pjesama', ali je opet teško
naći čovjeka koji zna pjesme lijepo i jasno. V. nar. pjes. I (1824) XXXIII
Mar. § 506 g = премда има доста људи . . . опет je тешко л aim. . . + има
досша људи коju знаду. . . али je опет тешко. . . ”.
premda su ga Srbi terali, no srpski konji posustali ib.
премда су га Срби терали, српски коњи. . . + Срби су га терали, но...
ako je i go, ali je soko. § 506 с = ако je иго, соко je + го je, али
je соко.
232. da sam tela na konja primati, te vas ne bih predala u Turke. § 505 d
= да сам тела na коња приматы, нс бих вас предала у Турке +
могла сам на коња приматы, те вас не бих...
ako ne možemo kako hoćemo, a mi ćemo kako možemo. § 505 b
= ако немежемо како хећемо3 ми ћемо. .. -h не можемо како хоћемо, а ми ћемо . ..
да те оставимо тако, у теки Неги. § 505 d = да те оставимо
тако, утекао би + ако те оставимо тако, утеки Неш.
233. tek se Marko vina ponapio, i grdne mu rane zarastoše. § 500 c
= тек сеМарко вина понапио, грдне му . . . + Марко се вина понапио, и
грдне му. . .
tek što ona to reče, a buzdovan zauji više kuće. ib. = тек што она то
рече, буздован зауји + она то рече, а буздован зауји. . .
kako one odlete, a carev se sin probudi. § 500 a = како оне одлете,
царев се сии пробуди + оне одлете, а царев се сын пробуди
kad začuše kićeni svatovi, te svatovi jednu riječ kažu. § 489 d =
кад зачуше кићени сватови, они једну ријеч рскоше + пю чују кићени
сватови, те сватови једну ријеч кажу.
kad to čula tri drobnjačka bana, pa odoše u bijelu crkvu. ib. = кад то
нули три дробњачка бана, одоше у . . . + то чула три дробњачка бана,
па одоше. . .
kad su bili blizu b'jele crkve, aViz crkve nešto progovara. Mar. gr. §
499 = кад су били близу бјеле цркве, из цркве нешто проговара + били
су близу бјеле цркве, ал\ . .
pošto zaspim, a mojom nesrećom skoči varnica. § 500 b = пошто
заспим, мојом несрећом. . . + заспим a мојом несрећом. . .
У овим случајевима помешала ce временска реченица са супротдом? тако да je добијена необична корелација кад-али (и др.) место
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кад — онда, тада, одмах. Иако je с логичке стране ово неправилно,
преставља ефикасно стилистич ко средство којим ce y временској реченнци супротношћу везника исказује супротност ономе што ce очекивало. У вези са овим конструкцијама добијене су и конструкције:
dođu u onu goru, kadli nađu đevojku više mrtvu nego živu, Mar. gr. §
494 a — кад дођу у ону гору, нађу ђевојку. . . + дођу у ону гору, дли пађу
ђевојку. . . (место кадли говори се и кадали).
iziđe iza sela i podobro se od njega udalji, kad najedanput jedno devojče
iziđe preda nj. ib. = кад изиђе из села. . . наједанпут једно девојче изиђе
преда њ + изиђе иза села. . . (a, али) наједанпут једио девојче. . .
Ове су конструкције постале мешањем временских и суххротних
реченица, било да се као y последњим примерима везник кад преметнуо
са почетна прве компоненте на почетак друге под утицајем супротних
реченица, или да ce извршило мешање као у наведеним примерима са
кад — али или пошто — a. Значење везника кад модифицирано je: поред
временског он има и супротно и узвично значенье, а оно што следи у
реченици престављено je као неочекивано, због чега иза кад и долази
пауза као и пред другим парадоксима. Некад je она означена и писмено:
„дигне се кнез Јанко u кнез Роган, да виде, ко je, кад онамо — ал Бук Мандугиић говори као na јави, Његош Г. В. ст. 1252. Пошто се везник кад
изговора повишеним тоном који значи да говор кије join свршен, код
слушаоца се побуђује осећање очекивања и радозналости. Значење супротности појачано je често супротним везником као што се вида из наведених
примера, што je такође добивено мешањем. Везник кад у оваквом значењу налази се и изван граница српскохрватског језика, а и у далекој
прошлости: лат. ,,vix dixerat, cum” (cum inversum).
Пошто временски везник може бити заменен и са поредбеним
како, с којим стоји у корелацији везник тако, оваква реченица може се
номешати са речеяицом у којој стоји везник кад, тако да се добија нелогичан однос чим — тако: čim ti nasta na Srijem vojvoda, tako nama Turci
dodijaže. Mar. gr. § 499a = чим ти наста на Сријем војвода, одмах нама
Турци додијаше + како ти наста на Сријем војвода, тако нама Турци
додијаше.
Даља су мешања конструкција временских реченица:
kad se čoek probudi i rastrijezni, kad li se ne nalazi na onome mjestu
đe je bio panuo, nego u nekakvome bostanu. Mar. gr. § 499 = кад се човек
пробуди и растријезни опази да се не налази на ономе мјесту ђе je био
пануо. . . + чоек се пробуди и растријезни, кадли опази да се не налази
на ономе мјесту ђе je био пануо. . .
Kad se spravljah iz Bara ovamo, dok evo ti jednoga kavaza, Njegoš o.
c. st. 2196 = док ce справљах из Бара овамо, ево тиједнога каваза + справ/ьах се из Бара овамо, кад ево ти једнога каваза.
У овим сдучајевима настало je даље мешање реченица: са супрот
ним везником или инверсним кад у другој компонента помешала се
обична временска реченина која има на почетку везник кад или док.
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Као што се види y овим случајевима налазе ce y свакој реченици по два
везника који не стоје у строго логичкој корелацији, у првој временеки,
а у другој еупротни или временски са значењем узвика неочекиваности,
чуђења, због чега je ова компонента, као и у извесној мери у свим
наведеним примерима, независна.
*

234. neka spava Naode Μ оmire dok ne svane i sunce ne grane, Mar. gr.
§ 514a = пека спава Наоде Момире док није свануло и сунце грануло
(као у реченица: da idu ono veče da udare na Turke dok se još nije su namestili i utvrdili § 515b). + нека сйава Наоде Момире док сване и сунце гране
(као у реченици: каже им да су скеле покварене, него да чекају док се
оправе § 514Ь).
235. te se ni čekić, ni sjekira, niti kako oruđe ne ču u domu § 513 b. —те се ни чекић ни сјекира нити како оруђе чу у дому (као у реченици: ni
očevi naši ni mi mogosmo ponijeti ib.) + чекић, сјекира или какво друго
оруђе не чу се у дому. О овим случајевимi каже се: „нијечни везници,
ни, нити не морају стајати иза друге реченице, а кад не стоје, онда су они
нијечни саставни везници, (као што je и јесни саставни везник), и глагол
je иза њих сад с негацијом, сад без негације”. ib. Из овога види се да у
погледу употребе негације постоје колебања. Даље се каже да je у наве
деним примерима без кегапије иза друге реченице „Vuk izostavio nega
ciju prema crkveno slovenskom tekstu, u kojemu je nema” , ib. Колебање
постоји и у другим случајевима кад се у реченици налазе негације, нпр.:
„Grahovo bilo je otprije sasvijem ni tursko ni crnogorsko (upravo bi se
očekivalo: Grahovo nije bilo ni. . .“ До овог колебања долази због тога
што није логично да се у негативној реченици налазе две негације. Ло
гичней je такав израз ca je дном негацијом, као нпр. у немачком: „Keiner
ist Prophet in Vaterlande”, тал. Niuno é profeta in patria (тако и у грчком
и лат.), него са две као у слов. j. нико није пророк у домовики (у тал. две
негације кад су раз дељене глаголом: non ho mai parlât о italiano; нем. ich
habe nie italienisch gescprochen ca једном негацијом). Конструкција с две
негације je нелогична због тога што једна поништава другу и дају афирмацију. Друга негација јавља се због тога што се при замишљању негативке
реченице јавља позитивна и обрнуто. У граматици Т. Маретића наводи се
реченица: „сви кнезови ништа не говоре (тј. ииједан кнез ништа не говори)
нар. пјес. вук” § 511 f.; о томе се даље каже да je „пјевач онако рекао стиха
ради (јер,, сви кнезови муче” или „шуте” не би испунило стиха)” Ово мишљење тешко се може примити, јер би певач лако могао надопунити стих.
Ово није једини случај овако конструиране реченице. При смишљању рече
нице: сви кнезови говоре ништа јавља се негативна реченица: сви кнезови
не говоре, a укрштањем ове две реченице добија се наведена реченица са
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две негације. У реченици: „нико je пророк у домовини”, како се говори у
каведеним језичима, налази се једна негација. Међутим кад се негира да
je неко пророк, намеће се потреба да се то изрази и негативним преди
катом, не: je пророк, него: није пророк. Међутим тиме се упада у другу
незгоду због чињенице да две негације дају афирмацију. Отуда разлике међу споменутим и колебања у je дном истом je з юсу.
Кад je у реченици субјекат или објекат или глаголски додатак
заменица све или сви или свугде, постоји колебање друге врсте.
О наведеном примеру писац на истом месту каже „сви кнезови
не говоре” знали: једни говоре а други не говоре”. Међутим значење je
ипак, као што je више наведено : киједан кнез ништа не говори. До ових
противуречиости долази због следеће чињенице: заменица све, сви, свугде
исказују укупност делова из којих je састављена целина о којој се говори.
Кад се о томе говори афирмативно: сви су дошли, све сам научно и др.,
онда се добија исто значење, било да се објект о коме се говори посматра
сннтетички или аналитичкй, јер су у таквом случају и деловй (заједно) и
целина у квантитативном погледу једнаки. Међутим кад се о томе говори
негативно, онда се може суд разлйчито схватити: „сви нису дошли” може
се схватити као да значи: нико није дошао, ако се на појам сви гледа
искључиво као на појам целине, целовитости, сннтетички (ако и један
недосттје, већ није целина), али ако се гледа и аиалитички, ако се имају
у виду и деловй из којих je целина састављена, онда се може схватити,
да постоје неки деловй, иако не постоји целина. Ова разлика између
афирмативне и негативке реченице проистиче из чињенице да, ако
постоји целина, постоје и деловй, али ако не постоји целина, то не значи
да не постоје неки деловй. Кад се негирају сви деловй, онда се реченички
акценат налази на заменици све сви, која се порете, чиме се истиче да
се предмет исказа означен том заменичом негира у целини, у свим својим
деловима. Кад се негира само један део, у том случају нагласује се глагол,
предикат, а заменица се изговара нижим й слабијим тоном. Зато су ове
реченице кад се изговарају ипак јасне, али кад су написане, поигго се
реченични акценат не означује, постају амфйболичне, у колико се по
контексту не разумију. Исказ je јаснији кад се порицање целокухшости
исказује негативном заменицом: „нико није дошао”, место „сви нису
дошли”.
Даљи примери негативних реченица: Ne ću, da mi niko zapo vida
fRj. kod mitko „с. nitko mjesto itko; vidi nijedan. . .”) = нећу да ми ико
заповида + нека ми нико не заловида; „Ja sam siromašan bez nigđe niko
ga Nar. pjes.” ib. = јасам сиромашан без игђе икога + · · · немам
нигђе никога.
У значењу глагола забранити, спречити и сл. осећа ce такође
негација па и они изазивају у свести негативну конструкцију:
236.
zabrani se narodu da ne donosi, Mar. Gr. § 511 d = забраны
народу да доноси + нареди се (заповеди се) народу да не доноси (упор, саг
bješe zabranio da se govori, § 512 ca једном негацијом); упор. г. εΐργω του μή έλφθεΐν „ich halte ihn ab vom Kommen” = ειργω του έλθεΐν + ειρ
γω μή έλθεΐν, Brugmann, Vgl. Gr. § 949.
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čuvaj se da ne govoriš s Jakovom. Mar. § 512 b = чувај се да говорит с
Јаковом (чувај се од разговора с Јаковом) + пази да не говорит с Јаковом;
уп. лат. tu cavebis ne me attingas. K. Brugmann, o. c. § 896.
bojeći se Miloš da Turci ne opaze, итд. Маг. § 512 е = бојећи ce
Мил от да he Турци опазити + желећи Милош да Турци не опазе.
бојим се да не дође = бојим се да he gohu + желим да не дође. Оваква je конструкцией и у латинском језику : timeo ne veniat (ne veniat „er soll
nicht kommene< Meyer - Lübke, Rom. Sprw. стр. 77, где je достала на исти
начин; у грч. περιδείδια μή τι πάθωμεν, у нем. без негације: „ich bin in
Furcht dass wir etwas Schlimmes erleiden<fi ib.
237. nemate li malo hartije? Mar. gr. § 507 d = немате мало харumje! + имате ли мало хартије?
нијесам ли Ши говорила . . . Прерадовић „Путник” = зар ти нијесам
говорила . . . + je сам ли ти говорила . . .
да нијеси то ти учинио? (забележено у Боки и Дубровнику) = да ли
си ти то учинио? + нијеси (ли) ти то учинио?
да није погријешио? = да ли je погријешио? + није погријешио!
238. дал'ме xohe јунак запросити\ Нар. nj. књ. I Беогр. 1891, nj.
716 = ga ме xohe јунак запросити! + xohe ли ме јунак запросити!
да ли ми се нашраг повратити\ о. с. nj. 409 = да ли hy се натраг
повратити + 9а ми се нашрак повратити.
да ли ми те, дуто, пољубити? о. с. nj. 594 — да ли hy те, дуто,
пољубити + да ми те дуто пољубиты !
да ли их je мени у Босни! (чуо од човјека из западне Босне).
У овим случајевнма помешан je израз питања са изразом жеље.
239. идем виђет neue ли се бит што уловило (записано у Боки) =
идем виђет ohe ли се бит што уловило, je ли се што уловило + неће се бит
ништа уловило!.
(

идем у лов не бих ли што уловио = идем у лов нећу ли што уловити
nehy! + хоћу ли ?) + . . . да бих што уловио.

У овим случајевима меша се афирмација с негацијом као израз
сумхъе.
240. да бих починути, М. Држић „Новела од Ставда” 241 — да
бих починуо + да ми je починути.
241. надао се да добије (налази се у дневним новинама) = нада се
да he добити + жели да добије. Где je нада ту je и жеља, али реч нада
означује осећање без потипаја на активност (оптатив), a жеља
24 Годашен зборник
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нагон из којега се развија воља Кад ce изражава нада онда je гиагол
y футуру, a када je жеља онда je y pf. prez.
ceeje мање изгледа ga помоћ у скоро стигне („Политика” 15. VII. 1967.)
= cee je мање изгледа да ће стигиути + ceeje мање могућности да стигне.
пријети да отме = пријети да ће отети + хоће да отма.
прети да минира („Политика” 7. XII. 1967.) — прети да he минирати + хоће да минира.
242 K o ju живе, доклей сунца грије. Mar. gr. § 524b = докле буде сунца
+ докле сунце грије.
не доходи ловца ни трговца. Њ. = не доходи ловац ни тргоеац
Ч- нема ловца ни трговца.
или желиги миле мајке ceojel Микл. gl. gr. IV 333 — или желиги
милу мајку свojу + ил си же/ьам миле мајке ceoje.
с њиме нема нико под чадором Mar. gr. § 524 а = с њиме није
нико .. . + с њиме нема никога.
у њу неће кокота појати. о. с. 524Ь. = у њу се неће чуши кокота +
у њу иеће кокот појати.
немој који затурити кавгу док не пукне мога дефердара, Његош
„Српско огледало” — Освета ускочка 445 = . . . док не пукне мој џефердар + . . . док не чујете мога џеферара [немој који затурити кавгу немој
затурити кавгу + немојте који (од вас) затурити кавгу].
243. тако ми бога [објашњава се и као обична елилса: тако ми
(одвратила) помоћ бога („so (widerfahre) mir gottes (Hilfe) „К. Bmgmann
Vgl. Gr. 691]. = тако ми бог помого (компонента сложене реченице:
„како ja право говорио тако мени бог помого” која се такођер чује) +
бога ми. Ова се компонента мешала и са другим заклетвама: вјере ми,
душе ми, живота ми, среће ми, младости ми, вида ми очињега,итд.,
па су се добиле заклетве: тако ми вјере, тако ми душе итд.: Ај тако ти
твога здравља и браће твоје Вук V 247, 233. На овај начин фрагмент
тако ми добио je значење заклетве еквивалентан изразу: закљињем се.
244. Бог зна му je Јован погинуо. Мар. гр. § 447d = бог зна je ли му
жив Јован + можда му je погинуо.
дбко [,,(т. j. да ако). . .. дахсо (штампано: да’ко) дође барем поло
вина. Нар. пјес. 4,375 (можда ће доћи, желим да дође). . . да ако и мени
кад сване! Нар. поел.” „Да ако бог да и срећа од бога В. Нар. nj. V.,
19, 27] = да (j) боже + акобогда. Та се реч довела од шале у везу са именом Дако (Данило) па се с промењеним акцентом у узлазни рече: Дако
je био срамотан човек (говори се у Боки Которској) т. ј. нада je лажљива.
Има и датй у сличном значењу, што ће бити исти усклик повезан са
етичким дативом.
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дабогда имам\ (говори се у Дубровнику) == дабогда имао, имала\
+ да амам\
боже те сачуваф\ = бог те сачувај (— нека те бог сачува; у Боки;
стари облик императива) + боже cauyeajl).
245 не могосмо томе краја доћи, Мйкл. IV 502 = не могосмо томе
до краја доћи + не могосмо томе краја наћн.
246 ако ми паднеш шака = ако ми паднеш под (у) шаке + ако ми
дођеги до гиака.
247. сит гладну не разабира о.с. 591 — сыт гладног не разабира +
сит гладну не вјерује.
248. koliko bi mogli ovi tri konja doćerati. Mai. gr. § 412 f = колико би могли ови коњи доћерати + колико би могла ова три коња доћерати.
i kod nje su dva ljuti arslana. ib. = . . . два љута ар с тана + љути
арслани
uzmi i natovari ove tri konja, ib. = . . . ове коње + . . . ова три коња
i dva grada nešetane i dva konja nejahane (tj. dat ću ti) ib. = и два
града нешетана и два коња нејахана + и град ове нешетане и коње нејахане.
i čeraju dva ranjene druga. lb. = u ћерају два рањена друга + . . .
рањене другове.
udriše se dva dobri junaka, i b. — . . . два добра јунака + . . . добры
јунаци
да Не je чуваши као своје два ока у главы, ib. („Bit će pogreška svoje
mjesto svoja . . . Po Rešetaru . . .zanimljiva osobina . . .da uz imenicu sred
njega roda stoji atribut u ženskom rodu”, ib.) = . . . као своје очи + . . .
као своја два ока. Према оваквом објашњењу постанка овог примера,
он спада у исти тип конструкција у који и остали нримери наведени
на истом месту.
249. U sve trima knjigama, § 241 = су све три књиге + у сейм
трима књигама.
250. S kima k moru pripadosmo za pribrodit sinje more, A. Чубрановић „Јеђупка”. Овакви случајеви познати су у разним језицима, сло
венским, романским и др.: стел, „izide Ektorü krali i nacçsta sç biti su
Achilesemü, „Mayer - Lübke, Rom. sprw. 63. Ове конструкције писац
објашњава на следећи начин: „Говорно лице je у толикој мери обузето
мишљењем о два лица која долазе у обзир, да се оно тако изражава као
да су и слушаоцу обадва позната, а онда само као накнадно објашњење
додаје друго”. ib. Тачно je мишљење да je ова конструкција настала
од две различите компоненте, али мишљење да се ту ради о накнадном
објашњењу није уверљиво, јер би накыадни додатак морао друхсчије
гласити; нпр. у руском: мы с ним прочли всю книгу, са значењем „ja и он
24*
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прочитали смо (заједно) делу књигу”, Р. Кошуткћ, Рус. гр. II 54, кад би
иза субјекта „ми” било кешто накнадно додато ради веће јасноће израза,
место „с њим” било би додато: „ja и он”. Иначе додатак „с њим” не
чини израз јаснијим, него га чак искривљује, јер „ми с њим прочитали
смо” логички не значи да je са слушаоцем кгьигу прочитало само говорно
лице, него да je у томе учествовао још један неодређен број лица. По
овоме се види да „с њим” припада некој другој конструкции, неком
другом исказу. У свести су се йстодобно јавила два различита израза:
један апстрактнији са субјектом ми, који обухвата сва лица на која ce
мисли, и други конкретнији, у којем се лица обухваћена заменицом ми
разликују. Кад се узму у обзир ове чињенице показује се као тачније
објашњење К. Бругмака, кој иовакве конструкције објашњава мешањем
две конструкције: „Wir und A kommen” = „wir (nämlich ich und A)
kommen“ + „ich und A kommen” K. Brugmann, Vgl. Gr. 948.
У нашем примеру Јеђупка прича о томе како je дошла на морску
обалу с три сина: „с кима к мору припадасмо за прибродит сиње море”.
Да je рекла: „с кима припадох” место „припадосмо”, не би било ни
какие нејасноће ни потребе да се join нетто накнадно казује (напротив
у конструкции са n. pi. могло би се помислити да je с њом био
још неко осимњене депе, а таква je нејасноћа мање-више и у другим
наведеним примерима, у колико се мисао не разумије помоћу контекста
или ситуације). У наведеним примерима у цитираном делу долази лична
заменица. Овај пример из Јеђупке сличай je цитираном стел, и наведеном у истом делу тал. примеру: „аррепа furono soli colla ragazza”
y томе што ни у њему нема личне заменице. У свим наведеним приме
рима предмет говора су двојица, а у примеру из Јеђупке четворица, али
и ту су две стране Јеђупка и њеиа деца.

251.
У Rj. су ретко речи објашњаване мешањем. Такви су примери:
ишчибикати („. . . vidi isčibukati. .. Biće postalo miješanjem dviju oblika
iščibuk°ti i isšibikati. u naše vrijeme u Dubrovniku”).
ложица (,,f. vidi 1. lažica; gdje je kazano da nije dobra riječ, ako
je i narod govori, valja da je čuo od kaluđeia i popova, pa je pomislio na
postanje od za-ložiti se. po tumačenju Daničićevu . . . postalo bi od
ozica čemu se dodalo /; ali se ne zna zašto bi se dodalo, kao da je Daničić
mislio da se lažica i ožica pomiješalo”.
мађупак („Valja da je njekako postalo od mađija i jeđupak, a
može biti da se kod toga mislilo i na mađupac.”
иментовати („vidi imenovati. — Po svoj prilici postaje miješanjem
oblika imenovati i mjentovati. — u Vukovom rječniku.”
За везник иого каже ce: „isto što nego, od čega je i postalo s pro
mjenom glasa e у о prema vezniku istoga značenja о; ali može se i tako
reći, daje vezniku no dodat о -go prema nego“ Из овога, као и из других
наведених примера, вида се разноврсност односа у које су језичка сред
ства могла долазити једна с другим, као и могућност њиховог различи-
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тог објашњавања. У овом случају реч ce најбоље објашњава мешањем
него + но или но + него (и у другим случајевима објашњаваним у овом
раду понекад je питање коју бй реч требало ставити пред знаком + а
коју иза њега). За глагол отрисати, отришем каже се: ,,pf. obrisati. Od
o-trisati; samome glag. trisati možda nema potvrde, a postao je od bri
sati, kao što je b pretvoreno u t prema glagolu trti, оtrti". И у овом случају
нађен je глагол помоћу којега ce може објаснити постанак речи која ce
објашњава, али начин тог постанка није тачно објашњен. Никакав ce
глас ту није претворио, него ce један део једне речи саставио са једним
делом друге: тртш, отртш, тријети, отријети, + брисати, обрнсати
Примера објашњених аналогијом у Rj. има много, али они ce
у овом раду, као ни у ранијим из овог лингвистичког подручја, нису
узимали у обзир, jep се настојало да се објасне само они случајеви који
до сада нису објашњавани или су објашњзвани као настали фонетским
путем. У колико се гласовни састав неке речи може поуздано објаснити фонетским путем, нису се узимале у обзир могућности друкчијег
објашњења, па ни такве речи кису узете у разматрање. Међутим управљање пажње на фонетске процесе на штету асоцијативних може да доведе до кривих закључака, напр. објашњење које je ушло у наше уџбенике да je прохибитив немој постао од немоз путем умекшавања з > ? > ј
није убедљиво, jep ce поставља питање зашто глас з и у другим случајевима није умекшан, па нити у императиву помози-помозите. Међутим,
постанак овога ј може се објаснити асоцијацијом форма не мози, не
мозите са формом нехтјеј-нехшјејт е коja се таође употребљавала за
прављење прохибитива (Rj. код htjeti). У овоме je могао судјеловати и
императив gaj (од чега je и пођај = пођи + gaj), који се и дакас
употребљава за појачавање императива: gaj учимы то; можда и нехај из
исте парадигме, join док се није та реч променила у нека (уп. р. пусть).
Овде су навођени случајеви који су учвршћени у језику. С обзкром
да су они настали у говору, важна су проучавања грешака које се праве
у току говора. Неколико примера: није пио ћикарином [једна жена хтела
рећи: није пио кућарином (кашичицом,) него ћикаром (шољом), па je
помешала те две речи]; ова три дагьа, место дана, због речи које су иза
тога требале да следе: три задња дана; чајкаески (ученици на йспиту
место: чакавски) — чакавски + кајкавски (уп.: „Er setzt sich auf den
Hinterkopf” (kontaminiert aus „er setzt es sich in den K o p f und „er
stellt sich auf die Hinterbeine” W. Wundt, Die Sprache I 557;гос (го) и бо
(бос); дај ми ту смоквицу место: дај ми ту кофицу за смокве; јесу ли
дошле возине (возом новине); заборавила сам браву од к/ьуча — . . . кључ
од врата + к/ьуч од браве (прво je брава узета асоцијацијом место врата);
кад откинем главу (место: кад оперем главу, ондаћу откинута нокте)=
кад оперем главу . . . + онда ћу откинута . ..; (In Neapel geht man des
Abends auf dem Hauses seines Daches spacieren” (Permutation)” ib; Mo
ћемо разговарити = то ћемо видјети + о томе Немо разговарати. Из
дечјег говора: топлометар — топломјер + термометар; клинга — книга
(у Дубровнику, одакле je дете, тако се говори) + кита (лакши изговор
кин-га него кни-; у говору детета од 4 године); плоклопац место йоклопац
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(реко дете од 5 година, затим се поправило, па казало правилно поклопац; у оваквом случају се ради о мешатъу слогова у речи); одближи ме
место одмакни ме, одалечи ме (дете од 4 године) — одалечи ме, од
макни ме + приближи ме.
До разних асоцијација, а тиме и до отступања од регуларног,
долази некад грешком због слабог перцшшрања језичких средстава,
некад због попуштања пажње, а некад због нагомилавања престава
под утидајем узбуђења које изазива ситуација, дијалог, или уношење у
догађаје о којима се говори. У оваквом стању долази до разних поремећаја: због журбе у настојању да се све изговори док je join у свести
долази до изговарања пре времена појединих делова реченице или делова речи, а тиме често и до њихова мешања. Због јачег концентрирања
пажње на поједине делове исказа и тежње да се они не продуете, а у
вези са ограниченошћу пажње у погледу количине представа која може
да се једновремено одржи у свести, долази до елидса. Често ови поремећаји доводе до новог, јачег израза, особито код мешања у случајевима кад се успешно сложе и надопуне компоненте новог израза.
Стварајући нове речи песници некад спонтано створе нову реч, која
изгледа да нема никакве везе са другим речима у језику, као нпр. реч
кистра која се налази у Змајевом преводу „Толдије” Ј. Арања: „Везув
кистром својом прети, -— страшни ватромети!” Змај ову реч овако
објашњава: „тако je покојни Ђока Марковић Кодер . . . казвао лаву.
Он вељаше: то није измишљена реч, већ ти се сама намеће. Ко год
види Везув кад ради, мора рећи да Везув кистри, а лаву мора назвати
кистром.” Ћ. Марковић који je измислио ову реч није био свестан да
je саставйо из речи струја, ватрена киша + искра, што показује како
се спонтаним, подсвесним радом маште, удруженйм тежњом за што
експресивнијим изразом из већ постојећег језичког материјала стварају
нови изрази.

Baco Томанович
АССОЦИАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
Резюме
В настоящем; труде, являющемся продолжением предшествую
щих ему трудов, относящихся к данной лингвистической области, объ
ясняются разные слова и грамматические конструкции, с учетом йх
значения и образования. Примеры ассоциаций, рассматриваемых здесь,
весьма разнообразны; они относятся иногда к основе слов и их лекси
ческим значениям, а иногда к разным аффиксам их и лексическим й
граммтическим значениям, например, у имен существительных : густијерна = цистерна +гурла\ дарив (<^ дар) = дар + дариваши, даривање),
и др. Среди глаголов, наряду с основой (згутуљати — згучити + замо
ту/ьати и др.) относятся и к аффиксам (доранити — доћи + уранити;
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домахнути — досећи + махнути; истресши нешто из нечега — избацити + тресты, разговарати некога = разговарати се с неким + тешити,
забављати некога (говором); фрајати ce — фрајати; нем freien + забавлаты се, ееселиты ce; проћи се кога или чега = проћи поред чега даље,
лишите ce, оканити ce иекога, нечега; хајдемоте (р. пойдемте) — хајдемо + хајдете; овамоте = овамо + дођите.
Многочисленны и разные смешивания у сложных, предложений.
Смешиванием предложений разных типов получились различные корре
ляции союзов, например, временных с противительными: Кад су били
близу бјеле цркве, ал’ из цркве нешто проговара = кад су били . . ., из . . .
+ били су . .. ал\ . . . Предложения типа изиђе из села, кад једно девојче
изиђе пред њих представляет ту же конструкцию, что и cum inversum
в латинском языке. Возможно, и эта такая конструкция (в которой
союз кад имеет ту же стилистическую функцию — подчеркивание не
ожиданности, внезапности события, как и противительный союз в коррел
яции с временным) произошла также путем смешивания; в вышеприве
денном примере от: кад изиђе из села, наједампут . . . изиђе из села,
(a) наједампут.
Конструкции предложений с указательными местоимениями то,
оно, ово образовались также путем смешивания: ко то виче? = ко виче? +
ко je то!; ко оно виче? = ко виче? + ко je оно!; гдје смо ово дошли? = гдје
смо дошли? + које je ово место? Местоимение то употребляется для
того, чтобы выразить, что то, о чем говорится, как и в случае, когда
отноистся к существительному, по чему-то ближе слушающему, чем
говорящему лицу {ко то иде?) или, что ему лучше известно (о чему си
се то с ним разговарао?). В связи с этим конструкция с то может при
обрести и оттенок выражения сомнения, удивления, недовольства,
гнева пли иронии. Местоимение ово по своему значению употребляется
только в отношении того, что в пространственном или временном
отношении то о чем говорится в момент речи находится ближе к гово
рящему лицу: ђе смо ово дошли? Што се ово сада догађа у Котору? (гово
рящее лицо находится в другом месте). Местоимение оно употребляется
для обозначения того, что то о чем говорится в пространственном
или временном отношении находистя далеко. Кроме того, в вопро
сительном предложении говорящее лицо употреблением местоимения
оно выражает, что предмет вопроса ему в некоторой мере известен,
но что оно о нем недостаточно помнит. Употребление этих местои
мений в приведенных функциях, по крайней мере при указывании
места и времени, по всей вероятности, того же происхождения и яви
лось в результате той же потребности высказывания, как и у место
имения то в вопросительных местоимениях къ-то, чъ-то в лраславян
ском языке, где оно имело подобную функцию.
В отрицательных предложениях существуют колебания в отно
шении употребления негации. Это колебание явилось резул аттом того,
что наличие двух негаций в отрицательном предложении чувствуется
нелогичным. Более логичной является конструкция с одной легацией,
т.к. две негации дают аффирмацию. Вторая легация выступает вслед-
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ствие того, что при отрицании чего-либо чувствуется необходимость
выразить это и негативным предикатом, не: кико je пророк, а: нико mije
пророк (т. 52).
В том случае, когда в отрицательном предложении субъектом
или предикатом или же обстоятельством авляются местоимения с в е
или с в и или наречие с в у г д е, вместо н и ш т а , н и к о , н и г д е ,
Происходит особое осложнение и амфиболия, например: „сви кнезови
не говоре” можно понять и как: ни один ничего не говорит, и как: одни
говорят, а другие не говорят. Эти противоречия происходят вслед
ствие следующих фактов: местоимения с а в, с в а, све, с в и выра
жают совокупность частей, из которыах состоит целое, о котором го
ворится. Когда об этом говорится утвердительно: сви су дошли, све сам
научно и т.д. получаем то же значение, невзирая на то, рассматривается
ли объект, о котором идет речь, синтетически или аналитически, так
как в таком случае я части и целое в квантитативном отношении разно
значны. Между тем, когда об этом говорится отрицательно, смысл
высказывания может быть понят двояко: сви нису дошли можно понять
как: никто не пришел, если на понятие с в и смотреть строго как на
понятие целого, цельности, синтетически (если один недостает, это уже
не целое), но если с в и рассматривать аналитически, как части, из ко
торых составлено целое, в таком случае можно понять ято суще
ствуют какие-то части (целого) хотя целое не существует. Это разница
между утвердительными и отрицательными предложениями происходит
из того факта, что, если существует целое, существют и части его, но
если не существует целое, это не значит еще, что не существуют какие-то
части (его). Когда отрицаются все части, тогда по фразовому ударе
нию (и без контекста) можно понять смысл высказываемого, но в пись
менной речи, где фразовое ударение отсуствует, может наступить ам
фиболия. Отрицательное значение имеют и глаголы: забратти (= не
дозволити), чуваши се од нечего (= не приближавати се нечему, не упуштати се у нетто), спречити нешто (= учинили да се нешто не оствари),
манкати (не достајати) и таким образом и у них возникают разные
колебания в отношении употребления негации. С глаголом бојати
(думать, что может произойти нечто нежелательное, или же, что не слу
чится желательное) употребляется негация, когда нежелательным
является, чтобы произошло то, о чем говорят (как в латинском языке
timeo ne veniat). Конструкция „С кима к мору припадосмо (= с кима
к мору припадох) сопоставлена с конструкцией в русском мы с тобой
ошиблись.
с е

