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ИМПЛИЦИТНА И ЕКСПЛИЦИТНА
СЕМАНТИЧКА ОБЈАШЊЕЊА У ЕТИМОЛОШКОМ РЕЧНИКУ
(НА ПРИМЕРУ ЕТИМОЛОШКОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА)

у раду се представља третман семантичке компоненте у ЕШUМОЛОIJJКОМ реч
нику срОског језuка и спроводи подела одредница на просте, мешовите и сложе
не, условљена имплицитним односно експлицитним тумачењем значења и раз

воја значења речи.

Кључне речи: српски језик, етимолоmја, етимолошки речник, семантика.

0.1.

Етимолоmка наука је током свог развоја прошла кроз неко

JЦIКQ фаза. Прву фазу. карапериmе оријентација искључиво на спо
љашњу формanJ:IY ~уп~ речи, другу

-

оријентација

на фонenп<y (ll;ЩI~ оасювних закона, трећу

- оријента
ција на инф~У.'ЈСој~oiјUJlНl)'jе.морфонолоmју и творбу, чи
ме се са коренске етимолоrије пpeuшо на етимологију конкретних
лексема, и најзад четврту - оријеита.ццја на семантику (тзв. "семан
тичке универзалије", семантичкемотивације итд.»). Ова усмереност
на значење речи позитивно се одразила на статус семантике усавре

меним етимолоmким речницима.

0.2.

У свакој лексикографији, па и етимолоmкој, дефинисана је

како основна структура одреднице, тако и низ других методолошких

правила која, између осталог, омогућавају не само лакшу употребу
већ и лакшу израду једног речника. Као што постоје узуси у презен
тирању материјала, навођењу паралела, цитирању литературе итд.,
тако треба тежити и максимално могућој унификацији излагања се
мантичке компоненте у оквиру етимолошке одреднице.

0.2.1.

Прилог који следи поникао је из досадашњег практичног

искуства на изради Еilluмолошког речника срйског језика (ЕРСЈ). При
мери су узети из рукописа Прве свеске која обухвата грађу на слово

а-. Тај корпус је вишеструко специфичан 2 , али обимом ипак довољно

) Уп. Топоров 1994: 126.
2 Релативно мали број речи словенског порекла, релативно велики број позајм
љеница (из више разнородних језика), пропорционално мноштво експресивних и оно
матопејских творби, сразмерно бројни узвици и граматичке речи, релативна бројност
речи које имају дублете на неко друго слово, уп. Влајић-ПоповићјПетровић.
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репрезентативан и релевантан за формулисање предлога класифика
ције одредница према модалитетима излагања семантичке компонен
те етимолошког објашњења у ЕРС].

0.3.

Троделна структура одреднице ЕРС]3 дозвољава двојако тре

тирање семантике: имплицитно и експлицитно.

0.3.1.

Под и м п л и Ц и т н и м третманом подразумева се хије

рархизација значења која се ишчитава из редоследа и распореда по
тврда наведених у првом делу одреднице. У идеалном случају, значе

ња би требало да се ређају од основног тј. исходишног ка изведени
ма, логичним следом семантичких карика. Међутим, у пракси је ово
ретко изводљиво јер се коси са другим хијерархијски вишим принци

пиMa низања облика, као што су формални критеријум (акценатске
варијанте, творбене варијанте), ареална дистрибуција потврда, али и

потреба за економисањем у излагању материјала.

0.3.2.

Под

е к с п л и Ц и т н и м третманом подразумева се де

таљно тумачење на први поглед неочекиваних или необичних семан

тичких прелаза, помака и развоја, које се смешта у трећи део одред
нице.

0.4.

Сходно примењеном поступку, може се издвојити неколико

основних типова одредница: "проста" (семантички коментар је им

плицитан, в. параграф 1.0 нн.), "мешовита" (семантички коментар је
имплицитан, али делом и експлицитан, в. параграф 2.0 нн.) и "сло

жена" (семантички коментар је експлицитан, в. параграф 3.0 нн.).
1.0. П р о с т е одреднице су оне код којих је носилац одреднице
реч

-

етимолошки мање-више неспорна

-

чији је дијапазон значе

ња, без обзира на ширину, у границама регуларног и очекиваног, та
ко да семантички развој не изискује никакво посебно тумачење у
трећем делу одреднице (мада може бити npоnpаћен кратким комен
таром).

1.1.

Најближе идеалном случају стоји нпр. одредница аба 1, У ко

јој низање значења није ометено другим захтевима лексикографског
поступка: аба

f.

"грубо сукно", "горња мушка хаљина", "чохани прекривач за се

дло, абајuја"; абењiiк т., абењача

f.

"капа од абе"; дбаџuја т. "занатлија који израђује

одећу од абе; кројач", дбаџUка f. "жена абаџијина/жена-абаџија"; абаџitлУ" т. "аба
џијски занат"

< тур.

аЬа "груба тканина, огртач (од абе)" или пак атар: дшiip т.

"земљиште које припада једном селу, месту, области", "ограђено земљиште или има

ње", дшар "опnпинска територија", "пољопривредно земљиште ван насељеног ме
ста", ашiiр "одређено подручје на коме лове рибари из једног места", ашарuца

f.

"ма

ли брег који раставља атар", ашарџuја т. "сусед по имању у истом атару"; сложеница

дшiipбdнак т. "начин окопавања винограда", израз закљУчашu дшiiр "вратити се по
следњи кући с њиве"; такође са х-: хдшiiр, хашарuшu се "граничити се"

< мађ. hatdr

"пашњак, округ; граница; гомила камења", такође и ачити се као једна од

ономатопејских одредница: dчuшu се, аЧUAt се impf. "развучено говорити", "на3 Уп. 02ледна свеска хш-хv, као и Бјелетић/Влајић-Поповић/Лома

1997.
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мерно говорити изопачено, неприродно, развлачећи речи; бенавити се, лудирати се",

"разметати се", "пренемагати се при говору, разметати се", "измотавати се",""претва
рати се, правити се, симулирати"; "правити се моћан, бити охол", "ругати се, кревељи
ти се"; iiч, -и

1.1.1.

f.

"глynак".

Слична је ситуација и са одредницом

ara која, иако семан

тички и творбено разуђенија, редоследом потврда јасно одражава по

ступност семантичког развоја: (На/дја т. "феудални власник земље некада у
Турској", "старешина и војнички чин У Турској", "титула: господин, господар, газда
(за муслимана)", дја, ген. ајё/дјё

"id.",

хипокор. аја "име одмила за оца или старијег

сродника (девера)", "сусед", такође ајО, дем. и хипокор. ајица т, јНица "име одмила
за млађег девера", liiабеi "старији брат"; деноминал аiовашu, аiујё.м/дiоваШU,

-ујё.м

"бити ага; господарити, заповедати; живети као ага, уживати", liiовашu

"id.",

impf.

liiУ!lё "ужива"; аговина "незаконито стечена имовина"; аiiiлuје рl. "ниже муслиманско
племство", аiiiлй(ј)скй

такође аiалiiр, -ара т. "богат, имућан човек", "нижи

adj., adv.;

nлемић муслиманин", аiilлiiрскй

лук

adj., adv.,

аiалtipciiiво "чин и достојанство аге"; аМ

"посед који припада аги", ,,део прихода који се даје агама", "осионост, са

"id.",

мовлашће"; такође са х-: хага, хагuн, ха2алуIC, можда и хаџалар

=

а2алар

<

тур. айа

"господар, господин у ословљавању старијих и цењених људи; старији брат, брат у

ословљавању, обраhању; богаташ, кулак".4

1.2.

Минимално одступање од прокламованог идеала срећемо у

случају одреднице апаЈ где због фонетских и обличких варијанти до
лази до понављања неких значења: диа т. "отац", айо, сШар диа ,,дед", диица

dem.;
"id.";

такође са ј-: јдиа "отац"; "таст, свекар"; (сшарu) јаиа ,,деда по оцу", сШдрјаua
деминутиви јдиица, јаиица, (сШари) јјјиек

< мађ.

ара "отац; старији човек; пре

дак; отац брачног друга"5 или у одредници арњеви где је низ регуларних

значења прекинут једним метафоричким (технички термин ~ ана
томски термин): арњеви т.рl. "кров, заклон од асура, платна или прућа на сељач
ким и коморџијским колима", такође "ЛЕЂА од ЖИВИНЕ": Нек бlба j~дe арњеве, а

ти узми бlтак; и арњовиМрљеви

"krov

па

zaprewim kolima", "lu<:!no savijena

Шvа

za

ро

арањ, -рња т. обично у множини "метална или дрвена шипка на коју се

krivawe kola";

ставља церада на колима, тракторима и сл."; такође харњеви

< мађ.

еmуб "кров на ко

лима; сеница, хладњак; кишобран, сунцобран".

1.2.1.

Метафоричка значења (новац у фитонимији) садржи И од

редница аспра: дсира

f.

"стари турски ситан сребрни новац; најситнија новчана је

диница", "ХАЈДУЧКА ТРАВА, ACНILLEA MILLEFOLIUМ", дсирица
кица", асирйнка
liсирuшu

impf.

"id.";

асирйнка, асирuче

dem.

dem.

"аспра", "шљо

"аспра", "мушки надимак"; деноминал

"штедети"; придев асиренu, -на, -но, одатле acиpeњiiK т., асирењача

f.

"кожна кеса за метални новац; тоболац"; такође са протетским ј-: јдсира: "новац, има
ње", "име кози", јјјсира; фитоними (дебела, жуШа, цвешана) јдсира "ВРСТА ЦВЕЋА,
ЉУТИЋ,

"RANUNCULUS;

МЕТИЉ

јдсиро п., мн. јасира, јдсирица

"новчани (кеса)", јдсиреша т.

LYSIMACHIA NUМMULARIA", јасира "љугић, метиљ",
dem. "аспра", "шљокица", "презиме", јасирени adj.
"среброљубац", ојасирuшu се pf. "обогатити се" < од

4 За именицу а2а као термин сродства уп. Bjeletic 1995: 211-212.
о синтагми сшарu О)аUа уп. Bjeletic 1996: 200-201.

5 Детаљније
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сргр.

a.crn:pov < лат.

asp(e)ruт "оштар, груб" укрштеног са

a.crn:POC; > "бео" > "сребрни

новац".

1.3.

Одредница арслан је пример и формалне разноликости и

значењског богатства где се у односу на оригинал развило само једно
ново, антонимско значење: арслiiн, -ана т. "лав", ,јунак", "љут, прек човек";
арслан "снажан човек"; арсланче п.

dem.

"лавић"; арсланчiiд

f.

соН.; такође араслан

"лав", аслан "лав", "младо особито лепо, кршно, наочито чељаде", рслdн т. "лав",
раслан "НЕУГЛЕДАН", руслdн "човек дугачке неуредне косе"; са метатезом арснiiЛ т.
,,лав; велики јунак"

1.4.

< тур.

arslan ,,лав; делија".

Шири семантички дијапазон, уз неке преносе значења типа

метонимије, метафоре, прелажење у друге терминологије итд., али

још увек у логично очекиваним правцима, показује нпр. одредница
ам: ам, ама т. амови

pl.

"запрежна коњска опрема за вучу", "спрега, пар коња", "КА

ИШ ПРЕКО РАМЕНА И ГРУДИ ПОМОЋУ КОГА ЉУДИ ВУКУ ЛАЋЕ"; "КОНЧИЋ НА МЛА
ДИМ МАХУНАМА што СЕ СкидА ТАКО ШТО СЕ ОДРЕЖУ ОБА КРАЈА", dм "комплетан
прибор за упрезање који се ставља коњу на леђа", "КОНОПАЦ КОЈИМ СЕ ВУЧЕ АЛОВ";

а.мuШu, dмйм

impf.

"стављати ам, везивати каишима", a.мuм

"id.",

заа.мu

3. sg.

"везати

нешто узлом у облику замке"; амйwше п. "ПРЕЧКА КОД КОЛА НА КОЈУ СЕ НАМИЧУ
ШТРАНГЕ", "ПРЕЧКА НА КРАЈУ ОБРАМИЦЕ О КОЈУ СЕ ОКАЧИ ПРЕДМЕТ КОЈИ СЕ но

СИ",

aMuwhe "id.";

СТА БОРАНИЈА"

и са х-: хам књиж., хд.мЙwШе; овамо можда и амџQlСЛuја "КОНЧА

< мађ.

мт "запрежна коњска опрема; пар коња". Излишност ту

мачења тих помака потврђује и постојање семантичких паралела са
држаних у синонимном псл. *xoтQt6 ,јарам; рибарска мрежа; притка,

пречка; лук, спона итд."6. Једини коментар који дотиче семантику за
право се односи на творбу: фитоним омџаклuја можда укрштањем ом

"конац код бораније" са турцизмом оџаклuја, уп. оџа" у значењу "ку
ћица при сејању поврћа".

1.4.1.

Слична је и одредница алаmа где се на с.-х. терену из зна

чења "чопор коња" развија значење "руља, гомила", а из "ждребе"
~ "живахно дете": алаwа f. "чопор младих коња пуштених у планину на испа
шу", "млада кобила", фиг. "БУЧНА РУЉА, ГОМИЛА", "МНОШТВО, РУЉА", такође

алакwа, д.лiiw т. "полудивљи коњ", алаwuца

f.

"ждребица", д.лаwче, -еШа п. "ждребе

из алаше", "ЖИВАХНО ДЕТЕ; ЛОШЕ ДЕТЕ", д.лаwчад
халаш т. соН. "коњи"

< тур.

f.

соН. "ждребад", такође о деци;

дијал. al~a "кљусе; товарна животиња; ћудљив коњ; бе

сна животиња (пас, бик, коњ)". У трећем делу се само указује да у с.-х. је
зику преовлађује нијанса значења "диваљ, неукроћен", као и прете
жно колективна употреба према сингулативној у турском. 7

1.4.2.

Овом типу одредница припада и ахар где је помак значе

ња направљен у правцу амелиорације ("стаја" ~ "двор"): д.хар, -ара т.
"коњушница, стаја", "КУЋА ИЛИ ЈЕДАН ЊЕН ДЕО ЗА МУШКАРЦА-ГАЗДУ И МУШКЕ

ГОСТЕ", "ДВОР, ГОСПОДСКА КУЋА", такође аар, ар

,,kowu§nica, staja za krupnu stoku",

ар "проширење у старим варошким кућама код улаза у подрум, на које се стављају ра-

6 О етимологији псл. *hom{Jtb уп. Loma 2002.
7 За најновију етимологију саме турске речи уп.

Lota

2002а:

61-64.
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зни алати"; хјјр, мн. харови "коњушница", "конак"; јар "стаја, коњушница", хахар

"коњушница"; полусложеница axap-lJдaja "ГОСТИНСКА СОБА", ахарскй adj., арџија т.
"коњушар", такође харџија

< тур. ahtr "коњушница,

штала, стаја", као И антрешељ

која садржи уобичајене помаке од конкретних ка апстрактним значе
њима, са само једним које изискује коментар: аншрешељ т. "место на се
длу или самару између бисага или терета с обе стране", "терет, тегоба, невоља", "НЕ
РЕд У СОБИ", аншрешељ, аншрew~љ "оно што је додато на товар (на коњу или магар
цу), оно што је сувишно", израз у аншрешељ(у) "поврх свега, приде", анiiiјЈшељ "сре
дина самара", аншјЈшеље, аншpewаљ, у аншрew, uншpewељ, uншрешаљ, uншрщui/l, uн
шрewе, uншpewеш, уШрешељ, ушреш, шрewељ, шpew~љlшpewјјњ, шplшiiњ, -lIIња, шре
lIIёј, изведеница уШрешељак, шрewељiiк

-

романизам, у вези са срлат.

intersellare

"ставити (коњу, магарцу и сл.) на леђа", од inter "међу" и sella "седло". За значење
"неред у соби" Даничић мисли да се развило отуд што самар бива
закрчен када се терет стави и на средину, у анШрешељ.

1.4.3.

Одредница аран садржи неколико случајева конкретизова

ња оригиналНОГ апстракног значења "добар, ваљан" ~ "снажан, раз
вијен; домаћа животиња доброг соја": аран, -рна, -рно поред аран adj. "до
бар, ваљан; леп, СНАЖАН, ХРАБАР", аран "који је лепог изгледа, ОДРАСТАО, РАЗВИ
ЈЕН", "захвалан, блаroдаран", аран "добар, здрав"; арно

n. ,,добро, добро дело"; арно
adv. "добро, лепо", арно ,,добро, СНАЖНО", арне "ЈАКО, прилично ЈАКО"; арнОћа f.
abstr. "доброта"; apHyWa "крава, овца или коза доброг соја"; и са х-: харан, харно adv.,
хtiрнikШ f. < гр. xapt<; "милост, љупкост; доброчинство, захвалност итд." (као придев
на -ъQ6 од грецизма хор f.).

1.4.4.

Одредница абер показује интензификацију једног од спо

редних значења оригинала (у правцу даље пејоративизације, од "гла
сине" до "сплетке, оroварања"). Са друге стране, ту се констатује да
лексикографски регистровано значење "мар, појам итд." заправо не

постоји независно, ван фразеологизма ни абера немаш"': јјберltiбер т.
"глас, вест, новост; порука", "обраћање пажње, обазирање", "ПАЖЊА, МАР; ПОЈАМ",
,,дознака, извештај", јјбер "вест, новост; сплетка", tiберlабер

"id.",

такође јјбар, јјбра т.

"id.";

водuш аброое "сплеткарити", аброве ароносuшu (uзносuшu и сл.) "ОГОВАРАТИ";

хјјбер

=

-им

хјјбар, -бра; синтагма нема(шu) ни абера "НЕ МАРити"; деноминал јјберuшu,

"id."; аберџuја т. "весник, гласоноша",
,,id.", абернuца f. "абердарка", абер
њача "id. ОО; абрднowа т. и f. "онаО) коОа) проноси аброве", абpoнljwа "id.", абpoнl>кче
n. "дете аброноша", аброносiiч т. "id." < тур. haber "вест, глас, порука, саопштење,
impf.

аберџuја

,јавити, јављати", аберuсашu, -иlllем

"id.";

абеР/luја т. "абердар", абернйк т.

извештај; анегдота; гласине".

1.4.5.

Две одреднице са практично синонимним италијанизми

ма, авертнти И авнзати, показују како на нашем терену може доћи до

истог семантичког развоја код независних позајмљеница ("обавести
ти" ~ "доћи себи; схватити"): авёpiiiuшu, -йм (im)pf. "обавестити, упозорити,
саветовати",

-

се "ДОЋИ К СЕБИ, ОСВЕСТИТИ СЕ"; авipiiiйш "учинити да се (неко)

разабере"; авёpiiiйшu се "ДОСЕТИТИ СЕ, РАЗУМЕТИ, СХВАТИТИ"

8 Више о томе уп. Петровић

1999.

,

(а)вipiiiЙш "обаве-
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стити", аверШuш, -ин

"id."; аверћuваши се impf. "СЕЋАТИ СЕ", аверШйвдш, -uјt?н, и
pf., аверШисјјјјји, -ишё.м се; такође алавipiiiйiii < ит. avvertire "оба
вестити; упозорити; приметити", односно у другом случају: авизаiiiи -О.м pf.
"обавестити, јавити; ДОСЕТИТИ СЕ", авuздiiiи "id.", авизаiii (се) "id.", авuздiii се ,,до

аверШucаши, -ишё.м

ЂИ СЕБИ, СХВАТИТИ", авизаiii "обавестити", авuздiii "опоменути, обавестити", ави·
здiii (се) ,,(ПРИ)СЕТИТИ СЕ", авuздiii "чинити да се неко разабере"; авuзiiвдiii
авuзdваiiiи "упућивати, учити, обавештавати",

-

се "досећати се"; авu:ж:дiiiи

impf.,
pf., ави

жаiiiu, авuжйван "обавестити"; трпни придев двuзiiн, -јјна, -јјно "обавештен", "СВЕ

СТАН, ОБА3РИВ", авuзiiн, -iiнa, -iiнo "обавештен", авuз6н

"id.";

такође овизаiiiи (се)

pf.

,,досетити се", овизаiiiи се "прибрати се, доћи себи", овuздiiiи се, овuзuваiiiи се, -ујё.м
се

impf.;

поствербал двйз, -а т., -и

f.

"обавештење, порука; РАЗУМ. СВЕСТ, ПАМЂЕЊЕ,

СЕЋАЊЕ", авйз "саопштење, обавештење", такође авиза

f.,

придев двйзан, -зна, -зно

"обазрив; БИcrАР, ОШТРОУМАН". "ПАЖЉИВ, СМОТРЕН, СВЕСТАН", вероватно овамо
и алйзан, -зна, -зно "познат, јаван; прави, ноторан"

стити; опоменyrи" или

< ит. avviso

< ит. avvisare

,,(об)јавити; обаве

"обавештење; оглас; мишљење, савет; опомена".

Ова одредница, односно коментар у њеном трећем делу: Skok полази од

avviso и глагола avvisare независно (слично и RJA, Music, Lipovac-Radulovic итд.), мадаје, обзиром на семантику, вероватније даје именица поствербал добар

ит. именице

је пример како семантика може допринети прецизирању етимологије.

1.5.

Посебну групу чине етнонимске одреднице Арап(ин), Арнаут

и Арбан(ас) које садрже разне називе животиља, биљака, предмета
(обично оружја) , ветрова, болести итд. мотивисане не само местом
порекла, већ И другим специфичним особинама (физичким или пси
хичким) ИЛИ својствима која се везују за дати етнос.

1.5.1.

Тако нпр. назив Арап(ин) најчешhе постаје синоним за

"црн, таман": Арайин/Арай, множина Арайи т. "припадник азијског народа", ,,цР
НАЦ. надимак ЦРНПУРАСТОМ човеку", "коњ арапске пасмине", Арайин, чак. драй,
Арай, арай такође назив за разне животиње ЦРНЕ БОЈЕ (коња, пса, мачку, петла), "вр
ста рибе", "врста кромпира ЉУБИЧАСТЕ БОЈЕ", "арапски коњ", ардй "коњ, пас",
"коњ ЦРНЕ ДЛАКЕ". "човек ТАМНОГ ТЕНА", apдйuн "арапски коњ"; Ард;йија соЈЈ., и

пренесено "одважни, храбри људи"; Арайина f. augm.; Арайка f., ређе Арайкиња, драй
ка такође "ЦРНКИЊА", назив за разне животиње црне боје, за разне врсте воћа и по

врћа, ардй/Са, apaйICињa "кобила арапске пасмине", арОй/Са "ЦРНА МАГАРИЦА", арайке

f. рl. "велике или ЦРНЕ БОГИЊЕ"; араййн/Са "врста крушке"; Арайче, Араййнче п. dem.,
Арайчiiд f. соЈЈ.; драйко т., араалuја "арапски коњ"; драйац "зељаста биљка Crambe tatarica"; ард;йача f. "врста сабље пореклом из Арабије", ардОуша "црнопута жена",
ардОеша "id."; придев арайс/Сй, одатле назив земље Apaocкii "Арабија", покр. и арайач
/Си: арапачки пасови "памучни појасеви", Арайов и у збирном значењу: Од Арапова
доба "од давнине"; такође са (секундарним) х-: ХараО, хараОс/Си; са аферезом а-: ройе
п. "ЦРНО ЈАРЕ", рdйка

1.5.2.

f.

"ЦРНА ОВЦА", рdОча т. "ЦРН ОВАН"

< тур.

Агар/АгаЬ.

Слично, назив Арнаут постаје појам за сточара или човека

преке нарави, ЉУТОГ: Арнауш/Арнаушuн, рl. Арндуши "Албанац", арндуш т.
,,љУТ, ПРЕК, НАГАО ЧОВЕК", "БЕСАН коњ", "врста дувана", "врста пиштоља"; арнду
шин "нагао човек", "чобанин, сточар; западни или јужни ветар"; арнаушин "западни
ветар"; Арнаушu, Арнаушuн, Арна(в)ушuн, Арнушu, Арнушuн, РндуШи, са секундарним
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х-: ХрњауШ; Арнаушија
наушлија

f.

f.

соН., Арнаушлија

такође сингулативно "Албанац", ар

"id.",

"врста мале nyшке", "западни ветар"; Арнаушлук т. соН., Арнаyil1лliк, Ар

наушлliк; АрнауШка "Албанка", Арнушка, Арнаушка, арндуШка "врста пушке", "врста

народног кола", "врста дугачке ЉУГЕ ПАПРИКЕ", арнаушка "врста ситне љуге папри
ке"; АрндуШкuњa "Албанка", арнауШкиња "врста мале nyшке; врста мале љуге папри

ке"; Арндуче, -еша п. "албанско дете", Арнјче, Арнауче; Арндyч.uh

pl.,

dem.,

АрнаyчUhи т.

Арнучuhи; Арнаучiiд соН.; АрндуШјјш "албанизовани Србин"; придев арнауШскй,

арнауцкй,

арнауцки, арнуцки/арнуцки, одатле Арнаушшuја реј.,

"врста пиштоља"; деноминал (ао)арнаyil1иши
арнушйш (се)

< тур. Ama(v)ut < гр.

истог порекла као Арбанас. Такође

1.5.3.

(се)

(im)pf.

coH.lsing.;

арндуШовац

"албанизовати (се)", ао

'Арvа(3iПЈС; поред 'Ар(3аviПЈС; у крајњој линији

Amavut biberi

,,љута алева паприка".

Знатно ужи репертоар значења садржи одредница Арба

н(ас): Арбан, -ана т. "Албанац" само једном: roрштака арбана и шкипа, Арбднија
соН.; такође име земље, "Албанија", чак. Арбанйја; придев аpбiiнскй; арбднywа

f.

"ВР

СТА ЗИМСКЕ ЈАБУКЕ"; обично Арбднас "Албанац", арбднас "ВРСТА ЦРНОГ ГРОЖЋА",
чак. Арбандс, топоним Арбанаси

= Арбандcu,

Арбднос, једном и Арбанаса т. (ради

стиха), Арбанdшанин, придев и прилог ар6днаскй, ар6днашкй, Ар6днашкјј ,,Албанија",
чак. арбанliwкu, арбанаwкй; такоЬе ар6днёски; деноминал ар6днасиши (се)
шийiи (се)

1.6.

-

=

ар6дна

од имена старог града код Крује, гр. "Ар(3ауоу.

Неколико термина из религијске сфере показује извесне,

маље-више очекиване помаке који не захтевају посебно тумачење.

1.6.1.

Тако нпр. у одредници арханЬео постоји низ значења веза

них за искључиво српски обичај празновања крсне славе: арханЬео, -eЛQ
т. "врховни анђео, старешина анђела", арјјнЬео, apiiн!Jo, apdн!Jo, apxiiндuo, арШЮuo,
-Ьела; арxiiнJJeл, аpiiн1Jeл, такође "МЕСЕЦ НОВЕМБАР", ранђел, Ранђел "ИМЕ ПРАЗНИ

КА; лично име", арxiiнfел, аpiiнfел, аркјјнЬео, аркiiнiел, аркiiн1Jeл; ар(х)iiн1Jeлoв, АранЬе
лово п. "Аранђеловдан", аpiiн1Јеловац "ОНАЈ КОЈИ СЛАВИ АРХАНЋЕЛА МИХАИЛА",
арiiнЬеловица

f. "пост ПРЕд АРАНЋЕЛОВдАН", аpiiн1Јеловача "ЧАША СА СЛИКОМ
АРХ. МИХАИЛА", ~дiiн т. ,,21. НОВЕМБАР, ПРАЗНИК АРХ. миХАИЛА", Аран1Јеловдiiн, АpIiн1Jeловдiiн, Аркiiн1Јеловдiiн, аpiiн1Jeловскй adj. "аранђеловдански", одатле
арiiнJJеловwшiiк "онај који слави Арх. Михаила"

< гр.

сХрх6:ууеЛ.ос; "арханђео", посред

ством цСЛ. 4I1Х4НГМЪ.t 4I1Х4I1'kм'ћ.

1.6.2.

У одредници апостол изведена значења везана су углавНОМ

за црквени обред: аUocйiол/ааоcйiОЛ т. "сваки од дванаест Христових ученика;
проповедник хришћанства код неког народа; одушевљени поборник", "БОГОСЛУЖБЕ
НА КЊИГА православне цркве која садржи дела и посланице апостолске", lJUocйii5л
"светац", "ЦРКВЕНА ПЕСМА коју за време боroслужења читају најбољи ученици",

"МАЊА ГОВОРНИЦА одакле се чита апостол", аiiOcйiол "ученик Христов и светац",

"књига апостолских посланица", и ЛИ АiЮcйiол, -6ла т., хипокористик Ааче, -t!йia п.,
ааOcйiол "апостол (библијски)", заст. aaocйio/дUocйio, -ола
чиh т.

dem.;

"id.",

аUocйiдлиh, аUocйiдл

ааocйiдлџија "ЧИТАЧ АПОСТОЛА У цркви"; аUocйiдлucаши

impf., aaocl11o-

ловаши; такође ааycйiол, aaycйio, -ола, lJйowшол, ааоwшол, аi0wшол, айowшо, -ола,

једном и ааошшул; са аферезом ЛИ Посl11ол т., П6cйiол, -6ла хипокористик lIOйia, -е

<

гр. сХlt6атоЛос; "посланик, изасланик", преко стсл. 4ПОСТОII'ћ или лат.

apostolus.
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У одредници анатема читав низ значења развија се тако

1.6.3.

што оотео

actioois

прелази у оотео (преноси се на превасходни

предмет проклињања тј. на нечисту силу, ђавола и сл.). Одатле се, с

једне стране, развијају хидроними (с обзиром на представу. о води
као станишту нечисте силе), а са друге секундарна значења "обеше

њак", "зла жена", "насртљивац": днашема f. "проклетство, чин којим се неко
ИЗОПlllТава из цркве": бацuшu на неког анашему; анашема ше/гајје/их било, такође ана
ше га маше било и сл.; "НЕЧАСТИВА СИЛА, ЂАВО; ПРОКЛЕТНИК", и андшема књиж.,

Андшема НАЗИВ ВИРА у реци Градац код Ваљева; днаше маше

interj.

за чуђење, ана

Ше...шШе!, анltше iа/ше, ltнaшeiама "проклет био!"; днаћема, анаћема (ја било); и без
а-: ндшема "обичај бацања проклетства", "проклетство", ,,дЕМОНСКА СИЛА", У изра
зима нашема ю/је било, нашема ше била, нашема ше убила; наше-маше, наше ја/ше;
нdшама т. "НАСРТЉИВАЦ", днашемскй у хидрониму Анашемскu Qошок код Београда,

нltшемuја

f.

"бацање проклетства", днашемнйк т. "нечастива сила, ђаво; проклетник",

"НЕВАЉдЛАЦ, ОБЕШЕЊАК, НЕМИРКО", днашемница

f.

"нечиста сила, веlllТИца", "про

клетница, опака жена", (а)нltшемник, (а)нltшемница, (а)нltшемнuче п., нашемнйк, дна
Ше.мњiiк, анашемњачuнa т.

augm.

днашемњача

f.,

анаШе.мњак, анаШе(.м)њiiк, андше

.мљак, днашењiiк, днемеШљiiк, нltшемњiiк, анашемче, анашемчиh

(im)Pf.

"бацити проклетство", анашемнисаши

<

dem.,

анашемисаши

гр. ауа6Еџа "проклетство (црквени

термин); проклета ствар".

2.0.
нице реч

М е ш о в и т е одреднице су оне код којих је носилац одред

-

познате или вероватне етимологије

-

чији је семантички

развој највећим делом регуларан И очекиван, али и оквиру њега по
стоје и таква семантичка гранања која захтевају додатно тумачење у
трећем делу одреднице.

2.1.

Најчешће су оне одреднице у којима се тумачи једно значе

ње (ређе више):·
amпа ltшiШ

f.

"покретна дрвена полуга", "гвоздена полуга која спаја важе [два

паралелна салинца низ које се roтoвe лађе cnylllТajy у воду]", "ручица, праљица; јако и
тврдо дрво које се увлачи у главу истезала [справе за извлзчење лађа на обалу] кад

треба љиме вртети", дШIla

.. жељезна

шипка која двије стране навоза (вАжих) држи на

потребној удаљености", iiшiШ "КОПЉЕ ЗА ЗАСТАВУ", iiшаица
цеђење маслина"; такође асйа

f.

dem.

"полуга на преси за

".црвена полуга која се употребљава на бродовима"

<

нт. дијал. (вен.) шра "полуга на витлу". Значење "копље за заставу" није ре
зултат спонтаног развоја већ формалног наслањања на етимолошки
различито ашillа "греда на прамцу; копље за заставу на броду".

аргат· дрiаш(ш) т., рl. арiаши "најамни радник", аpiаш, аpiаш, -аша, арiаш,
аpiltшuн, арidш(uн); такоЬе Рiаш, piаша т., рiашuн, uрiаш(uн); uрјеШ, харiаш

"id.";

дргаш "чЕТВРТИНА РАЛА КАО МЕРА ЗА ПОВРШИНУ", Рiаш "ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА
под КУКУРУЗОМ КОЈУ ПРАШИЛАЦ МОЖЕ ОПРАШИТИ, ОКОПАТИ ЗА ЈЕдАН дАН"; из

веденице дргашкuња

f.

"најамна радница", дргашица, дргашка

"id.",

арiilшiiр "арга

тин", аpiешiiр, рiашар, харiашар, рiашац, аpiашач, аpiашiiш, арiашија соll., "присилни
рад, кулук", аргдii1лУК
на/аpidшшuнa

f.

"id.",

арiашл'к, uрiашлук; придев арјашскй, одатле арiашшu

"печалба"; деноминали дргашовашu

impf.,

арјашоваш,

арiашовiiш;

upiaшовашu/upiaшuшu, арiешашu, арiашаш "радити најтеже послове", раiашаш, раја-
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шаш "теглити, вуhи"

< нгр. aapyaТ11~ < EpyaТ11~ "радник". Значења која се од

носе на површину земљишта вероватно имају следећу генезу: "најам
ник" ~ *"дневни учинак једног најамника" ~ "површина земљишта

коју пратилац може опрашити, окопати за један дан" ~ "четвртина
рала као мера за површину".
арч дрч т. "трошак", "утрошени, употребљени материјал", "украс на оделу,
прибор за украшавање одела", "храна", "ЛЕК", "трошак, материјал, нарочити матери
јал за украс, сребро, злато, гајтан, свила и сл.", арач, дрча

"id.",

арач, iiрча "трошак",

"материјал за украшавање одела", "храна", араЧ; такође са х-; хдрач, хдрча "трошак",
харч

"id.",

"украс на оделу"; дрчuшu/iiрчuшu

трошку", iiрчuшu,

uоtiрчu

pf.;

дрчuшu, дрчuш,

tiрчu

impf. "трошити",
impf.; изарчuiiiu pf.,

арчuшu се "излагати се
uзtiрчu

арчuја т. "онај који на свадби води надзор над јелом и пиhем", арчitја

"id.";

uдiiрчuшu,

pf.,

и са х-: харчuшu (се), UСХiiрчuшu, uохiiрчuшu; дрчйво/харчйво п. "трошак";

арчљuв

adj.

"расипан", харчљuв; арчлuја "расипник", харчлuја

"id.",

арчuбаша

"id.",

харчалujа

"пушка великог калибра", арчалија "врста мале пушке украшене срмом"; сложеница
арчиuара т.,

f. "id.",

"мамипара"

< тур. harr

"трошак, издатак; састојак (хране), сиро

вина; цемент, малтер; гајтани, траке и сл. чиме се украшава одећа". Значење
"лек", иначе непознато оригиналу, вероватно се своди на изворно

"састојак" (у рецептури за справљање лека).
асул tiсул т. ,,добит, корист"; iiс'јл, јјсм

adj. indecl., adv.

"ДОБАР, како треба",

iiсiiл "добар, честит, солидан, уредан", асул "МИРАН, ТИХ, ПОСЛУШАН", tiсdл

decl.

adj.

јп

,,добар, ваљан"; хасул (асул, асол) "укусан, лепо приправљен", биши хасул "смек

шати", хасул "очишhен, уредан"; хасул

adv.

"учињено, урађено"; асУлu

adj. indecl.

,,до

бар, напредан, користан", асулан, -лна, -лно "добар, миран (о детету)", "повољан",
"који све одобрава",

"УШКОПЉЕН", iiсlJeлан

,,добар, ваљан", асмдн:

асЪлан "није ми баш добро", овамо вероватно и асiiлан

Несъм баш

adj. "свестан, при себи"; ·ха

сулан "укусан (о јелу)", изведенице tiсулнйк т. "миран, блаroродан човек", "миран
во", асулнuца

impf.

f.

"мирно женско чељаде", "мирна крава или овца"; глагол асулиши

"производити; приправљати, СПРЕМАТИ (О КУПУСУ)", уiiс'јлuш

дити", уiiс'јл'uм "припремити (о њиви)", (у)асулuши

СТРИРАТИ КОЊА", (у)tiсулйiliu (се)

(im)pf.

pf.

"људски ура

"умирити, уредити; КА

"id.", (у)iiс'јлuili "доводити у ред, чинити послу

шним; јаловити", такође са х-: хdсулиши

impf.

"чинити, уређивати", dсолиши

impf.

"уређивати, приправљати да нешто буде добро за намењену сврху", убсолuши "довести

у ред", ухасолиши се "постати добар, укусан, какав треба (обично о јелу)"

< тур. hasll

"добит(ак), корист, резултат; произведен, урађен, стечен, добивен", тур. дијал.

hasll
"укусан". За значење "укишељен (о купусу)" уп. тур. haslllaтak "шта
вити КОЖУ, киселити тесто", hasll "слана вода (припремљена за шта
вљење коже)", за "шкопити" исти глагол у значењу "чистити" (уп.
с.-Х. йочuсiliuiliu "ушкопити"), као и haslllanтak "привићи се, припи
томити се (о животињама)". Придев асулан "добар, миран" могао би
бити од тур. aSll "главни, темељни", особито с обзиром на тур. дијал.
aselsuz "неваспитан", уп. с.-х. дијал. iliачан "присебан", буг. дciiл
adv. "управо, тачно", алб. аsёll "урођен, изворан, исправан, тачан".
Није искључено да су се на нашем терену након губљења х- укрсти
ли рефлекси тур.

hasll

и

aSll.
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2.2.

У неким случајевима тумачи се целокупан семантички раз

вој носеће речи, што подразумева и реконструисање њеног исходи
шног значења:

арзан арзiiн, харзiiн

m.

"поклон трroвачког еснафа цркви у виду дебелих цркве

них свећа" у атрибугивној служби уз свећа: арзан свuећа "дебела свећа", такође арзо
ван; овамо вероватно и рзан (јасна свећа) "смијешан лој и восак заједно"

вероватно

-

с.-х. изведеница од дијал. глагола (х)аризашu "поклонити" < гр. xapi~ro "id.". Твор
бено је арзан највероватније поименичени партицип специјализован
у значењу "поклон у виду дебелих свећа", а затим тај термин везан
за цркву улази у народну песму лишен основног значења и сведен на

атрибут свеће. 9
aлyra длу~а

f.

"провалија, увала", "густа шума", "густа трава, густ коров, траву

љина", "закоровљено земљиште", алjia "коров", алyfа

"id.",

"биљни густиш, увала са

биљним густишем", "увала, провалија; Haгнyro, стрмо земљиште", "велика шума"; та
кође са х-: халу~а, топ. Хдлу~е код Сарајева и Београда; изведе нице длужuна
ста трава, коров; биљка

Antriscus vulgaris,

длужuца

dem.,

augm.

деноминал длужuшu

"гу

impf.

"запуштати неку њиву тако да обрасте у траву", придев алужљив "који је као алуга
мрачан, непроходан", длужаСf1i, длу~ав; такође алоЈа "провалија, увала", хало~а "биљка

Sambucus ebulus", аложон, -жна, -жно adj. "који има корова, нечист", дложuна "густа
трава, коров", халожuна "биљка Clematis ујйсеllа", овамо моЖда и &ока ,japyra, про
валија" < псл. *xal{Jga "ограда од коља повезаног сплетеним прућем". Примарно
псл. значење развило се на с.-х. терену у "густа шума", да би затим
из ове првобитне метафоре с једне стране настало значење "густа

трава, биљни густиш, коров итд." (експресивном хиперболизацијом),

-

а с друге

"провалија, увала" (синегдохом).1O

алиmтe алiiшше п. "нешто слабо, безвредно; рђава, слаба особа", алuшf1iе "бру
ка, срамота", алuшf1ia (п. р!.?) "брука, бруке"; такође улiiшше п. "слаб, рђав човек"
вероватно од

*xali!te

-

(уп. мак. алuшше "одело, комад одела, хаљина, одећа", буг.

хдлuще ,,дебела простирка или покривач"). За с.-х. пејоративна значења треба
поћи од буг. хдлuща рl., рус. дијал. хал'6ё и словињ. ха1ё "старо одело,
рите, прње", одакле се развија значење "нешто безвредно". Ове па
ралеле указују да реч у јужнословенским језицима не може бити
османски турцизам (тако Младенов). Облик улuшше тешко се може

објаснити укрштањем са хомонимом улuшше "кошница", већ је мо
жда пре од "испошћен, осушен", са рефлексом псл. *vf/dl-/*Vlldl"сушити (месо, житарице)": с.-х. дијал. удuшu "сушити", аодуђено
месо, слн. voditi (proso) "id.", povojeno (тeso) "сушено, димљено ме
со", пољ. wf/dlina "суво месо", wf/dzic "сушити", чеш. uzeniтa "id.",

*

uditi "димом сушити".

2.3.

У појединим одредницама семантички помаци тумаче се се

мантичким паралелама односно наслањањем на одређени семантич
ки модел:

9 Више о томе уп. 02ледна свеска s.v. и ylajj~-Popoyj~ 1990.
10 За детаљну етимологију, семантички развој и нагласак уп. Лома

2000.
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ада ада

f.,

ген. мн. ада "острво (обично речно или језерско)", "водоплавно зе

мљиште; земља крај реке", "шума на речном острву", ада "острво", дем. Едица < тур.
ada "острво". Позајмљеница се уклапа у домаhи семантички модел и
отуд развој "острво" ~ "земља крај реке", "шума на острву" као у

случају синонимног лука

«

псл.

erosionis fluminis, promonto~").

*1{Jka,

уп. и псл.

*kosa

"aggre~ati0t

"-'

ајдамак ајдамак т. "батина, мотка, врљика", "било какав дрвени предмет упо
требљен у тучи", "окомак", ајдаАСак "батина", ајда.мак

"id.",

"неотесанко", "готован";

ајдЕма'lиши impf. "батинати", ајдамача f. "батина"; ајдЕмац "врста кукуруза дугачког
зрна", ајдамина "крупан, неспретан човек"; андамак; ајдак/ајдак "батина", ајдак

"id.",

"зашиљено дрво, трн", "велики пенис", "незграпан мушкарац"; такође хајдамак "те

жак комад дрвета"

< тур.

дијал. haydamak "скитница, ленштина, беспосличар". До

преласка апстрактног значења позајмљенице, посведоченог као с.-х.

"готован и сл.", у конкретно "батина, мотка итд." вероватно је до
шло под утицајем Домаћег модела са супротним смером семантичког
развоја, од конкретног ка апстрактном, уп. нпр. башина, кијак и сл.
апетатн айешашu

pf.

"ухватити, докопати се кога или чега", айешашu се "наћи

се с неким", айешаш "прилепити (ћушку)", айeiiiаш "прилепити, залепити", айeiiiаш
се "прилепити се (некоме), наметати се"; такође ойешаш "прилепити (ћушку)", йе

шаш

pf.,

йешаваш

impf.

"залепити", йeiiiашu

"id.",

йeiiiаш се "појавити се неочекива

но, непозван, као уљез", "лагати, обмањивати, оговарати", "турити", йeiiiаш
шаваш

impf.

"убацити", йeiiiаш се, йeiiiаваш се "навалити, убацити се"

pf.,

йе

< вен. (a)petar

"прилепитИ". Позајмљеница је метафоричко значење "ошамарити и СЛ."
вероватно развила по аналогији са домаhим глаголом л(иј)еuиши у
чијој фразеологији постоји и семантика "залепити шамар".11

3.0.

С л о ж е н е одреднице су оне у којима је носилац одредни

це етимолошки проблематична реч те јој је самим тим тешко утврди
ти не само примарно значење већ и фазе и правце семантичког раз

воја. То додатно отежава излагање потврда у првом делу одреднице.
Будуhи да нема поузданог решења, у трећем делу се, полазеhи од
различитих могуhности у избору примарног значења, предлажу и

различити етимони, евентуално и фазе преmостављеног семантичког
развоја. Значај семантике као фактора у изналажењу етимолошког
решења највише долази до изражаја управо у оваквим одредницама.

ал 1 ол, ала m. "велика нечистоћа, прљавштина, блато, нечист", "ђубре, буњак",
"смрад, лош задах, базд", "рђаво имовинско стање, беда, немаштина, јад", "нечовек,
фукара, гад", "врло сиромашан и запуштен човек, пуки сиромах", "бедна породица;
сироти, бедни, сиромашни људи, сиротиња, убог свет", "прљав, глибав човек"; ол, -а

m.

"који је слаб, мршав", "велика беда, немаштина, сиромаштво", ,јако мршава осо

ба"; il.луља

f.

"прљава, нечиста жена", придев јлан ,јако сиромашан, бедан", ,јако

мршав", "ситан, закржљао (о плоду, семенци)"; ал6ча

11

f.

"неред у кући, лом, прљав-

Посебно је питање да ли се ту заиста ради о развоју значења глагола лейuiiiu
или је посреди облик глагола леЙUiiiu/лейаiiiU "ударати", уп. Влајић-По
У.

"conglutinare"
повић 2002 s.
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штина". У значењу "прљав(штина)" вероватно од слов.

*xalo, уп. ХШlав
"прљав", ХШluй1U "прљати", стсрп. ОХШlовай1u "polluere"; у значењу
"беда, сиротиња" можда турцизам хШl "стање, беда"; значење "мр

шав, закржљао" као да је резултат укрштања претходна два. За ти

мочко Шlоча уп. бyr. дијал. Шlоча "глупост", али и Шlок "лаком човек;
луд, глуп човек".

амбрета дмбреша f. "сребрни женски украс на грудима", амбрwа "копча на
сукњи, појасу, хаљини или блузи", амбреша, омбреша, itмбреше
мједи, а по варошима у богатијех од сребра

...

f. pl. t.:

Имбрете су од

злата, а сиромаси мјесто имбрета имају

споне, Uбреше f. pl. "украсне игле на женској одеhи". Ако се пође од значења

"украсна плочица", уп. итал. aтbrogetta

"id."

(тако РСА); ако је из

ворно "копча", онда се може поредити срлат. тeтbretuт, 1ј. итал.

тeтbretto "врста дyrмади" (тако
јанте са и-, од тур.

ibre.

Skok) -

или је, с обзиром на вари

"игла" (тако Шкаљић).

асма2 осма f. "отвор на пеhи која се ложи из собе": Фуруна се ложи или из ку
ће која има асму

-

отвор, каткад са гвозденим капцима, "земљана пеh која се ложи из

собе"; такође са х-: хасма

"id.":

Има пеhи које се ложе споља и таке се зову "пеhи на

хасму". Уп. тур. дијал. asтa "метална шарка", "дрвени, одозго затво
рени бадањ, укошен, усправно постављен, који служи за одвођење
воде, а постављен је изнад точка који служи за окретање млинског

жрвња"; могао би се претпоставити семантички развој:

"метална
шарка" ~ "капак на отвору" ~ "отвор на пећи" ~ "пећ". Са дрyrе
стране, уп. гр. ха.СЈЏ<Х. "отвор, зев, шупљина", хазнuй1u pf. "издубити
нешто".
ајдук ајдук m. "натега, направа (обично од тикве) за вађење течности из ба
чве", ајјдук, djдyK, ајдука, ајдук: Пререзана дршка лејке стави се у отвор бурета. На
глави лејке је мали отвор одакле се устима извлачи ваздух. Кад се ајдук напуни, извуче

се дршка из бурета и пиhе се преточи у боцу или бокал. Можда метафора од

(х)ајдук "крадљивац (SC. пића из бачве) " , или метафора гајди са пи
ском, уп. гајде
тур. gayda; завршетак -ук у том случају можда према

<

дудук "свирала", уз секундарно наслањање на хајдук.
4.0. Посебну скупину чине одреднице чији трећи део садржи до
пунски семантички коментар или појашњење које се не односи ди
peктHo на носећи део одреднице, већ на примере који се због своје
дискутабилности не наводе у њеном првом делу.

4.1.

Тај коментар може бити исправка или прецизирање неке

дефиниције значења дате у извору:
аралук ард.лук

m.

"предсобље, трем", "размак, простор између два предмета",

"рок, почек", "пространа· кућа", Оралукјард.лук "споредна пролазна просторија у ста
рим босанским кућама, мали ходник", аралак "растојање између двају редова", аралiiк
"ходник, међупростор"; такође са х-: харалук

< тур. aralik ..размак,

растојање, разда

љина, међупростор; отвор, рупа, пукотина, пролом; међувреме, интервал; прекид, пау
за; узан пролаз, коридор; нужник, клозет; придев: полуотворен, отшкринут" апстрак

тум од ara "простор између два предмета, интервал, место". РСА има ардлук

"крађа, отмица" и, од истог приносника, "оно што је украдено или
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отето", у примеру: Најео се он аралука, па је зато тако дебео, што се

тумачи од хараШu. Погрешно је ту стављен пример: Али ће Турци
уграбити аралук, кад нас ту не буде, и учинити крвно .цјело, уграбuшu
аралук ту треба схватити као "улучити прилику, наћи међупростор за

деловање" .
араба ардба/драба f. "обична теретна кола, најчешће са воловском запрегом",
"мера за запремину", ардба, ардбица/драбица

dem.;

придев ардбiiнскй; арабдџија

"онај ко се бави превозом робе арабом", арабдџй(ј)скй

adj.,

арабаџијашиши

impf.

m.

"ра

дити као арабаџија", арабаџилук

m. "занимање арабаџије", деноминал арабаџилукова
f., pl., рабе; рдбаџија, рабаџйја; рабаџовашu, рабаџuлук; једном
са х-: хараба < тур. araba "кола". У примеру из народне песме: сабљу uаше

ши; такође без а-: рdба

а арабу јаше значење је пре "арапски коњ", упркос Даничићу (ЮА).

4.2.

Некад се у трећем делу коментаришу облици који су фор

мално или семантички блиски садржају одреднице, али је неизвесно
да ли јој заиста етимолошки припадају:
аргаи дp~aH

m.

"справа за дизање терета, витао, дизалица, чекрк", "справа око

грађе, козе итд.", "високи ступ близу макине (млина) за маслине", Op~aH "стара на
права за извлачење једрењака из мора конопом (учвршћен дрвени ваљак)", аРlањ ,,ди

зало", аРlањ "окомита греда на торкулу"; OP~OH "справа којом се стишћу спорте да ис
цури уље", аРIОН "врста конопа"; такоЬе арюнел, -~ла

m.

"уже", ар2анел "дуги, танки

бродски конопац"; аРlанё, -~ла "конопци за потезање мрежа"; и сај-: јаРlан "витао",
"ступ на лађи на који се сидро вира", јдр2ан ,јак окрутао ступац са ужетом којим се
воденица при премештању привлачи обали"; деноминал јдр2аниши "привлачити воде
ницу или је потискивати од обале"; јдРlањ, -ања "пут, траг по којем коњ гази покрећу
ћи жрвањ на крупари, млину"

вен. argagno

<

-

преко ит.

argano

из гр. бруаvоv, за облике на -њ уп.

гр. 6руау\Оу. Због разлике у значењу (упркос формалној

подударности и ареалу) мало је вероватно да овамо спада јдрган т.

"вршњак, парњак, истогодишњак" (Банија и Кордун), јорган (Бака
рац и Шкрљево),

japiaH

(Дуга Реса).

арија) арија f. "ваздух, поднебље", Оарија, арија; арија; такоЬе харија; и "утваре,
здухе"; овамо свакако и арија ,јара", можда и "веЛИ1<а количина"

<

ит. (вен.)

aria

"ваздух". Упркос Скоку, фонетски и семантички остаје по страни ирија
"ружно време, снажан ветар, олуја": ирија од вјетра, йрија "срџба,

бес", које РСА и

Lipovac-Radulovic изводе од лат. ira "гнев", а сам
Скок другде од лат. jиria, или од лат. аuга "дах ветра".
асли дели

adj. indecl.

"прави, исти, сушти; племенит", аслu

"id.",

дели

adv.

,,до

иста, управо, јамачно, вероватно; сасвим, потпуно; сва је прилика", аслйtaсли "поу
здано, доиста", дели "збиља, дакако"; такође сај-: јасли

"id."; јамачно,

вероватно; са

свим, потпуно", јаели: Види како они иђе јаели (ЮА, са дефиницијом значења "поно

сито"); са (секундарним) х-: хасле; аслидан

adv.

"аели", аел'д'н

adj.

"прави, потпуни";

у комбинацији са другим прилозима аслu-дuбuдjз "сасвим, до краја", аели-ваели "уза

луд"

< тур.

asll "главни, темељни". Са формалне и семантичке стране није

јасно спада ли овамо асiiле adv. "намерно": Баја ~сале оставила Јела
ву непомужену (Ковачићи код Кладња).
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5.0.

Изложени материјал још једном је показао да скоро свака

одредница представља проблем за себе, нарочито по питању семан

тичке компоненте. Како методологија израде речника захтева да не
само формални, већ и семантички елементи одреднице буду макси
мално униформно и економично дати, семантички коментари морају
бити уједначени и сведени на што мању, али истовремено довољну
меру. То пред ауторе етимолошког речника поставља конкретан зада
так да одреде границу између онога што се подразумева и онога што
треба посебно објаснити, односно између имплицитног и експлицит
ног третирања семантике. Овај рад нуди један од могуhих модела та
кве типизације одредница, који остаје отворен за допуне и модифи

кације током даље израде Ешuмолошког речнuка срuског језuка.

ЛИТЕРАТУРАI2
и srpskohrvatskoj terminologiji srodstva, Јужно
203-221.
Bjeletic 1996: М. Bjeletic, Hungarizmi i germanizmi и srpskohrvatskoj terminologiji
srodstva, О лексичкuм uозајмљеницама, Суботица - Београд, 199-208.

Bjeletic 1995:

словенски филОЛ02

М.

LI,

Bjeletic, Turcizmi

Београд,

БјелeтиD/Влцјиll-Поповиll/Лома 1997: М. Бјелетиh, Ј. Влајиh-Поповиh, А. Лома,
Нивои ешuмолошке анализе и се2меншација одреднице у ЕРСЈ, Зборник Машице сраске за
филологију и лингвисшику XL/l, Нови Сад, 9-19.
V1ajic-Popovic 1990: Ј. Vlajic-Popovic, Sh. arzan. arzovan. rzan, Јужнословенски фи
лолог XLУI, Београд, 63-68.
Влаји1l-Попови1I 2002: Ј. Влајић-Поповић, Исшоријска семаншика глагола ударања
у сраском језику, Библиошека Јужнословенског филолога књ. 21, Београд (у штампи)
Влцји1l-Попови1I/Петрови1I: Ј. Влајић-Поповић, С. Петровић, Неки методолошки
проблеми у изради Прве свеске Ешuмолошког речника сраског језика, Зборник радова са
скуDа ..живоf11 и дело академика Павла Ивића", Београд - Нови Сад - Суботица,
17-19. септембар 2001. (у штамnи)
ЕРСЈ: Еf11uмолошки речник сраск02 језика, 1 -, Београд 2003. (у штампи)
Лома 2000: А. Лома, Праслав. *:xal(Jga
др. - греч. f90J..a:yy- и скифский переход
f> х Эf11uмол02uя 1977-1999, Москва, 87-96.
Loma 2002: А. Loma, Scytho-Slavica (IП), Урсл. *xomqtъ, Dzieje Slowian w §Wietle

<

leksyki, Krak6w, 161-170.
Loma 2002а:

А.

Loma, Aus der skythisch-sakischen Lehnwortforschung, Studia

Кrak6w, 55-65.
OrJlедиа свеска: Огледна свеска. БиблиОf11ека ЈужнословеНСк02 филолога књ.

Ееуmо

logica Cracoviensia 7,
оград

15,

Бе

1998.
Петрови1I

1999:

С. Петровић, Ни абера нема, Наш језик ХХХIП/I-2, Београд,

90-98.
Топоров 1994: В. Н. Топоров, Из индоевроnейской эmUМОЛО2ии
Москва, 126-154.

V (1),

ЭmUМОЛО2UЯ

1991-1993,

12 Овде се дају само скраћенице радова на које се упуhује у напоменама, а не и
оне из цитираних речничких одредница, будући да се њихова разрешења могу наћи у
Огледној свесци и у ЕРСЈ.

43
Marta Bjeletic, Jasna Vlajic-Popovic
IМPLICIТ

AND EXPLICIТ SEMANТIC INТERPRETAТIONS
IN AN ETYMOLOGICAL DICТIONARY
(the case of Etiтoloski rei!nik srpskog jezika)
Summary

ЈЪе paper deals with modes of presenting the semantic component in an etymological
dictionary. Departing from the manuscript of Ешu.молошкu речнuк срОскогјезuка proposed is
а classification of lemmas into ,.simple", "combined" and "complex", depending оп implicit
or explicit interpretation of meaning and semantic development of words.
Lexicographic methodology calls for both formal and semantic elements of а lemma to
ье presented in а uniform anд. есопоrniс way. Therefore, semantic comments should ье most
undifferentiated and reduced to а rninimum which, at the same йте, ought to provide an орй
mum of necessary information. These requirements boil down to setting а delineation betweеп implicit and explicit treatment of semantics. This study offers опе possible model of such
typisation of lemmas which remains ореп for improvements and modifications.

